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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาศาสนศึกษา 
                                    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖    

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วทิยาลยัศาสนศกึษา 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. ช่ือหลักสูตร  
ภาษาไทย:        ศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาศาสนศกึษา 
ภาษาองักฤษ:   Bachelor of Arts Program in Religious Studies  

๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย ช่ือเตม็:       ศลิปศาสตรบณัฑิต  (ศาสนศกึษา) 
ภาษาไทย ช่ือยอ่:       ศศ.บ. (ศาสนศกึษา) 
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็:  Bachelor of Arts (Religious Studies) 
ภาษาองักฤษ ช่ือยอ่:   B.A. (Religious Studies) 

๓. วิชาเอก 
        มีวิชาเอกเลือก ๒ กลุม่ ได้แก่  
        (๑) กลุม่วิชาเอกเลือกพทุธศาสตร์ศกึษา 
        (๒) กลุม่วิชาเอกเลือกศาสนศกึษา 

๔. จาํนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ ๑๓๓ หน่วยกิต 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 

๕.๑ รูปแบบ  
หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร ๔ ปี  

๕.๒ ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาองักฤษ 

๕.๓ การรับเข้าศึกษา  
รับนกัศกึษาไทย และนกัศกึษาตา่งประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอยา่งดี การคดัเลือก

ผู้ เข้าศกึษาใช้วิธีการสอบข้อเขียน สอบสมัภาษณ์ และตามประกาศของวิทยาลยัศาสนศกึษา 
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๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

        เชิญอาจารย์จากสถาบนัตา่งๆ ทัง้ในและตา่งประเทศมาสอนบางรายวิชาในหลกัสตูร 

๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สาํเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว ช่ือปริญญา ศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศาสนศกึษา 
 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสูตร  
        ๖.๑  เป็นหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  
        ๖.๒  กําหนดใช้หลกัสตูรปรับปรุงนี ้ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี ๑  ปีการศกึษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
        ๖.๓ ผ่านการพิจารณาของท่ีประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยศาสนศึกษา เม่ือวันท่ี ๒ 
กมุภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
        ๖.๔ ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลกัสตูร ระดบัปริญญาตรี  

ในการประชมุครัง้ท่ี ๘/๒๕๕๕ เม่ือวนัท่ี ๑๔   พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕                         
        ๖.๕ ท่ีประชมุคณบดี มหาวิทยาลยัมหิดล เหน็ชอบหลกัสตูรนี ้   

ในการประชมุครัง้ท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวนัท่ี ๒๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
        ๖.๖ ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัมหิดล อนุมัตหิลกัสตูรนี ้

ในการประชมุครัง้ท่ี ๔๗๓ เม่ือวนัท่ี ๑๙ เดือนมิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร/คุณภาพและมาตรฐาน 
        หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาตไิด้ภายในปีการศกึษา ๒๕๕๘ (หลงัการเปิดสอนแล้ว ๒ ปี) 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 

- ครูสอนศาสนา คณุธรรมจริยธรรมในโรงเรียนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา  

- เจ้าหน้าท่ีวิชาการในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัศาสนา คณุธรรมจริยธรรม และวฒันธรรม 

- รับราชการในกระทรวงวฒันธรรมและกรมการศาสนา 

- รับราชการในสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ

- รับราชการในกองทพับก กองทพัเรือ และกองทพัอากาศ 

- พนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา 

- พนกังานของบริษัทเอกชนตา่งๆ 

        -   ประกอบอาชีพอิสระตา่ง ๆ ท่ีเอือ้ตอ่การนําความรู้ และคณุธรรมจริยธรรมไปประยกุต์ใช้ 
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๙. ช่ือ เลขประจาํตวับัตรประชาชนตาํแหน่ง และคุณวุฒกิารศกึษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ๓ คน 

 

 
 

ลาํ
ดบั 

ช่ือ-นามสกุล/ตาํแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒกิารศกึษา/สถาบัน/ปีที่สาํเร็จ เลขบัตรประชาชน 

๑.  อาจารย์สมบูรณ์ วัฒนะ Ph.D.(Philosophy)Panjab University,  
          India, 2547 
M.A. (Philosophy) University of   
          Delhi, India,2541 
ศน.บ. (ศกึษาศาสตร์) มหาวิทยาลยั 
          มหามกฏุราชวิทยาลยั,๒๕๓๖ 
 
 

3-4801-0016X-X X-X 

๒. อาจารย์ปิยะด ีประเสริฐสม 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 
 
 
 
 
 

3-1006 0280X- XX -X 
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๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 วทิยาลยัศาสนศกึษา มหาวทิยาลยัมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม  

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาํเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร  

๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ ฉบบัท่ี  ๑๑  พ.ศ. ๒๕๕๕-๕๕๕๙  ให้ความสําคญั 

แก่การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เป็นพิเศษ เพ่ือให้มนุษย์เป็น “ทุนทางสงัคม” ท่ีมีคณุค่าสงูสดุ จะได้เป็น
พลงัในการขบัเคลื่อนการพฒันาทางสงัคมและเศรษฐกิจให้ประสบความสําเร็จตามเปา้หมายท่ีวางไว้ ใน
การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ตามวตัถปุระสงค์ดงักล่าว การพฒันาทางคณุธรรมจริยธรรมและให้มีจิตใจ
กว้างในเร่ืองศาสนาเป็นสิ่งสําคญัไม่น้อยกว่าการพัฒนาทางด้านอ่ืน เพราะการมีจิตใจกว้างในเร่ือง
ศาสนาจะช่วยให้คนตา่งศาสนาไมมี่อคตติอ่กนัและกนั  ดงันัน้จงึสามารถอยูแ่ละทํางานร่วมกนัได้ การมี
จิตใจกว้างดงักล่าวเป็นผลจากการมองเห็นและยอมรับความสําคญัของศาสนาต่างๆ สิ่งนีจ้ะเกิดขึน้ได้
ต้องอาศัยการมีความรู้ความเข้าใจในศาสนาเหล่านัน้ ดังนัน้การส่งเสริมศาสนิกชนให้มีความรู้       
ความเข้าใจทัง้ในศาสนาของตนและของผู้ อ่ืน จึงเป็นสิ่งสําคญัท่ีสถาบนัการศึกษาควรดําเนินการเพ่ือ
ประโยชน์ของการพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคม 

๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

๑๑.๒.๑ แนวคดิการพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑  
         ในโลกสมยัศตวรรษท่ี ๒๑ การมีความรู้ในวิทยาการและทกัษะต่างๆ เป็นสิ่งสําคญัตอ่การ
มีชีวิตท่ีมีคณุคา่ตอ่ตวัเองและสงัคม ความรู้อยา่งหนึ่งท่ีขาดไม่ได้เป็นเร่ืองของการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่
ในด้านตา่งๆ สว่นทกัษะท่ีสําคญัได้แก่ ทกัษะการคดิเชิงวิพากษ์ ทกัษะการนําความรู้ไปแก้ปัญหา ทกัษะ
ทางสงัคม (เช่น การทํางานเป็นทีม การมีมนุษยสมัพันธ์ท่ีดี) และทักษะการทําชีวิตให้มีความสุขและ
ความสําเร็จ ทกัษะตา่งๆ เหลา่นีฝึ้กฝนสร้างขึน้มาได้ด้วยการศกึษา 

             ๑๑.๒.๒ กรอบมาตรฐานคุณวุฒอุิดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF)                         

                    กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษาแห่งชาต ิ              
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒  ท่ีกําหนดให้การสร้างบัณฑิตให้มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์พืน้ฐาน ๕ ด้าน ได้แก่        
๑) คุณธรรมและจริยธรรม ๒) ความรู้ ๓) ทักษะทางปัญญา ๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล    
และความรับผิดชอบ ๕) ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
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    ๑๑.๒.๓ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.  ๒๕๕๘   ต้องใช้ภาษากลาง  คือภาษา 

อังกฤษในการส่ือสารระหว่างสมาชิกและภาษาของกลุ่มประเทศในอาเซียน เช่น ภาษาอินโดนีเซีย    
และภาษาเวียดนาม  พร้อมทัง้การเรียนรู้เพ่ือทําความเข้าใจศาสนา วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี           
ของกลุ่มประเทศสมาชิก นับเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนนี ้

             ๑๑.๒.๔ การประกาศใช้ คุณลักษณะของบัณฑติที่พงึประสงค์มหาวิทยาลัยมหดิล 
                      ในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศใช้คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ “บณัฑิตมหิดลมุ่งประโยชน์สุขเพ่ือมวลมนุษยชาติ” คือ เป็นคนดี มีปัญญา นําพาสุข โดยมี
ความเช่ือมโยงกับ คณุธรรมขององค์กรมหาวิทยาลยัมหิดล มีความรู้และทักษะท่ีว่าเป็นการมีชีวิตอยู่
อย่างมีคุณค่าในศตวรรษท่ี ๒๑ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  หลกัสูตรการศึกษา              
จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงให้มีลกัษณะสอดคล้องกบัอดุมการณ์และมาตรฐานดงักล่าว ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือจะได้สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ๆ  
ของสงัคมและทนักระแสความเปล่ียนแปลงของโลก 

๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน 
 ๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบ  จากสถานการณ์ภายนอกเหลา่นัน้  การปรับปรุงหลกัสตูรนี ้  จงึต้องคํานงึถึง 
ความต้องการทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงเหล่านัน้ เพ่ือจะได้พัฒนาปรับปรุง
หลกัสตูรให้มีความสามารถในการสร้างบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ของสงัคม โดยหลกัสตูรปรับปรุงนี ้นอกจาก
จะมีรายวิชาด้านศาสนาท่ีบูรณาการกับวิทยาการต่างๆ แล้ว ยังมีรายวิชาท่ีจะพัฒนาผู้ เรียน                 
ให้มีคณุธรรมจริยธรรม  มีความรู้ความสามารถในการศกึษาค้นคว้าด้วยวิธีการวิจยัอนัจะนําไปสูก่ารเป็น
ผู้ รู้จักแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง การเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ   การเรียนรู้ศาสนาและประเพณี
วฒันธรรมของโลก และของกลุ่มประเทศอาเซียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และยังเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนได้มีทางเลือกเพิ่มขึน้โดยสามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาโทเลือกจํานวน ๖ กลุ่ม ซึ่งหลักสูตร
กําหนดไว้กลุม่ละ ๑๘ หน่วยกิต ได้แก่  กลุม่วิชาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือประกอบอาชีพ กลุม่วิชาภาษากบั
สงัคมและวฒันธรรมจีน  กลุ่มวิชาภาษากับสงัคมและวฒันธรรมญ่ีปุ่ น กลุ่มวิชาภาษากับสงัคมและ
วฒันธรรมอินโดนีเซีย กลุม่วิชาภาษากบัสงัคมและวฒันธรรมเวียดนาม กลุม่วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

๑๒.๒ ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
                พันธกิจอย่างหนึ่ งของวิทยาลัยคือ  การผลิตบัณ ฑิตท่ีพึ งประสงค์ตามอุดมการณ์                
ของมหาวิทยาลัยและตามความต้องการของสังคมไทยปัจจุบัน การพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นการทํา           
ตามพนัธกิจดงักลา่วของวิทยาลยั  
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๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ี่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ีจัดการเรียนการสอน โดยคณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
และคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล     

๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียนได้  
           หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ท่ีหลักสูตรเปิดสอน   

และทกุรายวิชานกัศกึษาสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
       ๑๓.๓ การบริหารจัดการ  

    ในการบริหารจัดการตามข้อ ๑๓.๑ มหาวิทยาลัยกําหนดให้แต่ละหลักสูตรส่งนักศึกษา      
ไปลงทะเบียนเรียนรวมกับคณะต่างๆ  และการบริหารจัดการตามข้อ  ๑๓ .๒  นัน้  หลักสูตรนี ้                 
เปิดรายวิชาตา่งๆ ตามแผนของหลกัสตูร กําหนดผู้ รับผิดชอบและผู้ประสานงาน และแจ้งไปยงัสว่นกลาง
และตามคณะตา่งๆ เพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้ผู้สนใจลงทะเบียนเรียน สํารวจความนิยมการลงทะเบียนเรียน        
ของแต่ละวิชาในหลักสูตรท่ีแจ้งให้นักศึกษาจากคณะอ่ืนมาเรียน สํารวจความพึงพอใจของผู้ เรียน 
พฒันาด้านการเรียนการสอนในรูปแบบตา่งๆ 

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

๑. ปรัชญา ความสาํคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      ๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร 

   “คณุธรรมและจริยธรรมเป็นองค์ประกอบจําเป็นในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ 
ความรู้ ความเข้าใจคําสอนในศาสนาเป็นพืน้ฐานสําคญัของการสร้างคุณธรรมจริยธรรมดีงามท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน ตนเอง ประเทศชาต ิและโลก” 
         ๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
                เม่ือสิน้สดุการเรียนการสอนตามหลกัสตูรแล้ว บณัฑิตมีคณุธรรม ความรู้ และความสามารถ
ดงันี ้

๑) มีคณุธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง สงัคมและโลก 
๒) สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสาขาวชิาศาสนศกึษา และแสวงหาความรู้อยา่งตอ่เน่ือง 
๓) สามารถคดิวิเคราะห์ และเช่ือมโยงความรู้ด้านศาสนากบัวิทยาการตา่งๆ และร่วม      
    สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สงัคม 
๔) มีภาวะผู้ นํา มีความสามารถในการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน  สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยี 
     เพ่ือการส่ือสาร 
๕) มีความสามารถพฒันาตนเองด้านสขุภาพกายและใจ ความรู้ การทํางาน และคณุธรรม 
     จริยธรรมอยา่งตอ่เน่ือง 
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๒. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตวับ่งชี ้

-พฒันาคณุภาพการจดัการ 
เรียนการสอนตามเกณฑ์ท่ี  
สกอ. กําหนด 

 -ตดิตามประเมินการเรียน     
การสอนทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนใน
แตล่ะภาคการศกึษา 
-ประชมุ/สมัมนาอาจารย์ประจํา
หลกัสตูรในด้านการเรียนการสอน 
-นําผลการประเมินการเรียนการ
สอนมาพฒันาการเรียนการสอน 

- รายงานผลการประเมินการเรียน
การสอน 
- จํานวนครัง้การประชมุ/สมัมนาและ
จํานวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วม 
- หลักฐานแสดงถึงการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 
 

- ปรับปรุงหลกัสตูรให้
สอดคล้องกบัความ
ต้องการของสงัคม 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
ความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต 
-นําข้อมูลมาเป็นแนวทางในการ
พฒันาปรับปรุงหลกัสตูร 

-รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บณัฑิต  
-ความพึงพอใจในทักษะ  ความ รู้ 
ความสามารถในการทํางานของ
บณัฑิต โดยเฉล่ียในระดบัดี 
-การปรับปรุงหลกัสตูรครัง้ต่อไปท่ีได้
แนวทางจากการดําเนินการนี ้

- พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและบริการ
วิชาการ  

-อาจารย์ประจําหลักสูตรเข้า
อบรม ประชมุสมัมนาวิชาการ 
-สนับสนุน ให้อาจารย์พัฒ นา
ตนเองโดยการสนับสนุนให้เสนอ
ผลงานวิชาการในท่ีประชมุตา่งๆ 

-จํานวนครัง้ ท่ี อาจารย์ เข้าอบรม
ประชมุสมัมนาวิชาการ 
-จํ านวนอาจารย์ ท่ี เสนอผลงาน
วิชาการ 

 
 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศกึษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
      ๑.๑ ระบบ  
            การจดัการศกึษาเป็นแบบทวิภาค  
      ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน  
            -ไมมี่- 
      ๑.๓ การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
            มีการเทียบโอนหนว่ยกิตในระบบทวิภาค 



มคอ. ๒ 
 

๘ 

 

๒. การดาํเนินการหลักสูตร 
       ๒.๑ วัน – เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 
          จดัการเรียนการสอนในวนัและเวลาราชการ แต่อาจมีการสอนชดเชยในวนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์
ในกรณีท่ีบางรายวิชามีจํานวนคาบการสอนไมเ่พียงพอตามจํานวนหน่วยกิต ทัง้นี ้มีระยะเวลาการศกึษา 
๔ ปีการศกึษา แตไ่มเ่กิน ๘ ปีการศกึษา 
       ๒.๒ คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  
            ๒.๒.๑ เป็นผู้ สําเร็จมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามระเบียบการคดัเลือกบุคคลเข้า
ศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา ของกระทรวงศกึษาธิการ 

๒.๒.๒ เป็นผู้ มีสขุภาพดีทัง้ทางร่างกายและจิตใจ 
             ๒ .๒ .๓  ผู้ สมัครท่ี มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากท่ีระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ ในดุลยพิ นิจของ
คณะกรรมการดําเนินการสอบคดัเลือกนกัศกึษา 
        ๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
            ๒.๓.๑  นกัศึกษาท่ีสมคัรเข้าเรียนในหลกัสตูรมีบางรายวิชาผู้สอนเป็นชาวต่างชาติและต้องใช้
ภาษาองักฤษในการสอน และในการเรียนการสอนในบางวิชาจําเป็นต้องใช้ตําราท่ีเป็นภาษาองักฤษ
ดงันัน้ นกัศกึษาอาจมีปัญหาด้านภาษาองักฤษ  
          ๒ .๓ .๒  นักศึกษาใหม่ยังไม่คุ้ นเคยกับวิทยาลัยและสภาพแวดล้อมใหม่ๆ อาจมีปัญหา             
ในการปรับตวั 
       ๒.๔ กลยุทธ์ในการดาํเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจาํกัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 

๒.๔.๑ หลกัสตูรเปิดโครงการอบรมภาษาองักฤษให้แก่นกัศกึษา 
๒.๔.๒ อาจารย์พบกบันกัศกึษาเพ่ือทําความรู้จกั จดักิจกรรมรักน้องประจําปี โดยนกัศกึษารุ่นพ่ี  

จดัระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา และปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่
       ๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  
 

ปีการศึกษา จาํนวนนักศกึษาแต่ละปีการศึกษา 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

ชัน้ปีท่ี ๑ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ชัน้ปีท่ี ๒ - ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ชัน้ปีท่ี ๓ - - ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ชัน้ปีท่ี ๔ - - - ๘๐ ๘๐ 

รวม ๘๐ ๑๖๐ ๒๔๐ ๓๒๐ ๓๒๐ 
คาดวา่จะจบการศกึษา - - -      ๘๐      ๘๐ 
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       ๒.๖ งบประมาณตามแผน 
            ใช้งบประมาณของวิทยาลยัศาสนศกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล และจากคา่บํารุงการศกึษา 
   ๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) / นกัศกึษา ๑ คน 
                  ๑. คา่ธรรมเนียมการศกึษา 
     ๑.๑ คา่ธรรมเนียมแรกเข้า เฉพาะนกัศกึษาใหม ่                     ๗๕๐.๐๐  บาท 
     ๑.๒ คา่ธรรมเนียมประจําภาค ๘  ภาคการศกึษา X ๓,๕๐๐ บาท       ๒๘,๐๐๐ บาท 
                  ๒. คา่หน่วยกิต 
               ๒.๑ รายวิชาบรรยาย/สมัมนา ๑๓๓ หน่วยกิต X ๒๐๐ บาท             ๒๖,๖๐๐.๐๐   บาท 
        รวมประมาณการรายรับทัง้สิน้                             ๕๕,๓๕๐.๐๐ บาท 
  รวมรายรับต้นทนุดําเนินการ ๘๐ คน X ๕๕,๓๕๐บาท        ๔,๔๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
  ๒.๖.๒ งบประมาณการรายจ่าย / คน / ปีการศกึษา 
                  ๑. คา่สอนของอาจารย์พิเศษ (๑๘ หน่วยกิต X ๑,๐๐๐ บาท X ๑๕ ครัง้) X ๓๐%  ๘๐ คน 

             ๑,๐๑๒.๐๐ บาท 
                  ๒. คา่สาธารณปูโภค (๒๐ บาท / วนั X ๒๕๐ วนั)    ๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
                  ๓. คา่ห้องเรียน (๑,๐๐๐ บาท /ปี)                                                          ๑,๐๐๐.๐๐ บาท 
                  ๔. คา่วสัด ุ
                ๔.๑ คา่วสัดอุปุกรณ์การสอนรายวิชา (๕๐บาท / วิชา X ๑๒ รายวิชา)      ๖๐๐.๐๐ บาท  
                  ๕. คา่กิจกรรมเสริมหลกัสตูรตา่งๆ (๑,๐๐๐ บาท / คน)                               ๑,๐๐๐.๐๐ บาท 
                  ๖. คา่ตอบแทนอาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา              ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
                  ๗. คา่เส่ือมราคาสะสม (๕๐๐ บาท)                       ๕๐๐.๐๐  บาท 
                     ประมาณการรายจ่ายตอ่คนตอ่ปี                ๑๙,๑๑๒.๐๐  บาท 
           ๒.๖.๓ ประมาณการคา่ใช้จ่ายตอ่หวัในการผลตินกัศกึษาตลอดหลกัสตูร 
    คา่ใช้จ่ายตอ่หวัในการผลตินกัศกึษาตลอดหลกัสตูร                            ๗๖,๔๔๘.๐๐ บาท 
                 รวมรายจ่ายในการสร้างบณัฑิต ๘๐ คน X ๗๖,๔๔๘.๐๐ บาท =             ๖,๑๑๕,๘๔๐.๐๐ บาท 
        

       ๒.๗ ระบบการศึกษา 
 แบบชัน้เรียน  
 แบบทางไกลแบบทางไกลผา่นส่ือสิง่พิมพ์เป็นหลกั  
 แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั  
 แบบทางไกลทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning)  
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต  
 อ่ืนๆ (ระบ)ุ  
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๒.๘ การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
                ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร และคณบดีให้ความเห็นชอบ           
และต้องเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่�าด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ.๒๕๕๒ (ภาคผนวก จ) และประกาศตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

          ๓.๑  หลักสูตร  

                 ๓.๑.๑ จาํนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่                      ๑๓๓ หน่วยกิต  

                 ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร  จดัการศกึษาตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูร ระดบัปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ โดยปรากฏดงันี ้

                        ก .หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า                      ๔๐  หน่วยกติ 

                             -รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาํหนด                                           ๑๓  หน่วยกิต 
  กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์                                          ๗    หนว่ยกิต 
  กลุม่วิชาภาษา                                                                              ๓    หนว่ยกิต 
  กลุม่วิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                            ๓    หนว่ยกิต    

                              -รายวชิาที่หลักสูตรกาํหนด                                                ๒๗ หน่วยกิต 

                           กลุม่วชิาภาษา                                                                               ๙   หนว่ยกิต 
                                 กลุม่วชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                             ๖   หนว่ยกิต 
                                 กลุม่วชิาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์                                         ๑๒  หน่วยกิต 

                    ข. หมวดวชิาเฉพาะไม่น้อยกว่า                                               ๘๗ หน่วยกิต 

                                  (๑) กลุ่มวิชาบงัคับ                                                        ๓๐ หน่วยกิต 

                                  (๒) กลุ่มวิชาเอกเลือก มี ๒ กลุ่ม (ให้เลือก ๑ กลุ่ม) กลุ่มละ    ๓๙ หน่วยกิต 
                                         (๒.๑) พทุธศาสตร์ศกึษา                                                       ๓๙  หนว่ยกิต 
                                         (๒.๒) ศาสนศกึษา                                                               ๓๙  หนว่ยกิต 
                           * นกัศกึษาต้องเลือกกลุม่วิชาเอกเลือกกลุม่ใดกลุม่หนึง่ ไมน้่อยกวา่        ๓๙  หนว่ยกิต 
 
 
 

               (๓) กลุ่มวชิาโทเลือก                                                     ๑๘  หน่วยกิต 



มคอ. ๒ 
 

๑๑ 

 

                                   (๓.๑) กลุม่วชิาภาษาองักฤษเพ่ือประกอบอาชีพ                     ๑๘   หนว่ยกิต  
                                         (๓.๒) กลุม่วิชาภาษากบัสงัคมและวฒันธรรมจีน                    ๑๘   หน่วยกิต 
                                  (๓.๓) กลุม่วิชาภาษากบัสงัคมและวฒันธรรมญ่ีปุ่ น                ๑๘   หน่วยกิต    
                                         (๓.๔) กลุม่วิชาภาษากบัสงัคมและวฒันธรรมอินโดนีเซยี         ๑๘  หน่วยกิต    
                                  (๓.๕) กลุม่วิชาภาษากบัสงัคมและวฒันธรรมเวียดนาม          ๑๘   หน่วยกิต    
                                  (๓.๖) กลุม่วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                     ๑๘   หน่วยกิต 
                           * นกัศกึษาต้องเลือกเรียนกลุม่วิชาโทเลือกกลุม่ใดกลุม่หนึง่ตามท่ีหลกัสตูรกําหนด  
                                 ไมน้่อยกวา่ ๑๘ หนว่ยกิต  

                    ค. หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                         ๖  หน่วยกิต 

                 ๓.๑.๓ รายวชิาในหลักสูตร 
                    ก  หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 
                        (๑)  กลุ่มวิชาที่มหาวทิยาลัยกาํหนด                                  ๑๓  หน่วยกิต  

                        (๑.๑) รายวชิาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์      ๗ หน่วยกติ 
 

รหสัวิชา ช่ือรายวชิา หน่วยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

มมศท ๑๐๑   
MUGE 101   

การศกึษาทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนษุย์  
General Education for Human Development 

๒(๑-๒-๓) 
2(1-2-3) 

มมศท ๑๐๒ 
MUGE 102   

สงัคมศกึษาเพ่ือการพฒันามนษุย์   
Social Studies for Human Development  

 ๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

มมศท ๑๐๓ 
MUGE 103   

ศลิปวิทยาการเพ่ือการพฒันามนษุย์ 
Arts and Sciences for Human Development 

 ๒(๑-๒-๓) 
2(1-2-3) 

              

                        (๑.๒) รายวชิาในกลุ่มวิชาภาษา                                      ๓ หน่วยกิต 
ศศภท ๑๐๐ 
LATH 100   

ศลิปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
Arts of Using Thai Language in Communication 

       ๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

 
 
 

  

          (๑.๓) รายวิชาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์         ๓ หน่วยกิต 



มคอ. ๒ 
 

๑๒ 

 

 
รหสัวิชา 

 
ช่ือรายวชิา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

ทสคพ ๑๕๕ 
ITCS 155 

การประยกุต์คอมพิวเตอร์ 
Computer Applications  

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5)    

 

                   (๒) กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกาํหนด                                          ๒๗  หน่วยกิต 

                       (๒.๑) รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา                                        ๙  หน่วยกติ 

 
รหสัวิชา 

 
ช่ือรายวชิา 

  หน่วยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

ศศศศ ๑๐๘ 
CRRS 108 

ภาษาองักฤษ ๑ 
English I 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6)    

ศศศศ ๑๐๙ 
CRRS 109 

ภาษาองักฤษ ๒ 

English II 
๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6)    

ศศศศ ๒๐๑ 
CRRS 201 

ภาษาองักฤษ ๓ 
English III 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6)   

  
                      (๒.๒) รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์        ๖   หน่วยกติ 
 

รหสัวิชา ช่ือรายวชิา   หน่วยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

ศศศศ ๑๐๗ 
CRRS 107 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และชีวิตมนษุย์       
Science, Technology and Human Life   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6)    

ศศศศ ๒๐๓ 
CRRS 203 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในสํานกังาน 
Computer  Application in  Office 

 ๓(๑-๒-๖) 
3(1-2-6) 

 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 
 

๑๓ 

 

          (๒.๓) รายวิชาในกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     ๑๒ หน่วยกิต 

                                                                                          
 

รหสัวิชา 
 

ช่ือรายวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศศศศ ๑๐๒ 
CRRS 102 

การคดิเชิงวิพากษ์    
Critical Thinking 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๑๐๔ 
CRRS 104  

อารยธรรมโลก ๑   
World Civilization I 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๑๐๕ 
CRRS 105  

อารยธรรมโลก ๒   
World Civilization II 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๒๐๔ 
CRRS 204   

มนษุย์กบัการแสวงหาชีวิตท่ีมีความหมาย                          
Man’s Search for Meaning                                           

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

 

                 ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า                                    ๘๗  หน่วยกิต 
 

                  (๑) กลุ่มวชิาบังคับ นกัศกึษาต้องเรียนกลุม่วิชานีไ้มน้่อยกวา่        ๓๐  หน่วยกติ 
 

รหสัวิชา 
 

ช่ือรายวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศศศศ ๑๑๐ 
CRRS 110 

มิตทิางจิตใจของคนไทยในสงัคมปัจจบุนั 

Spirituality in Contemporary Thai Society                     

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๑๑๑ 
CRRS 111 

จริยธรรมสําหรับโลกหลงัสมยัใหม ่   
Ethics for the Post-Modern World                                 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๒๑๗  
CRRS 217 

ธรรมชาตแิละชะตากรรมของมนษุย์                                  
Human Nature and Human Destiny                              

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๒๒๔   
CRRS 224 

สทิธิมนษุยชนและศกัดิศ์รีของมนษุย์                                 
Human Rights and Human Dignity                               

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๒๒๕ 
CRRS 225   

มนษุย์ พลงังาน และสิง่แวดล้อมธรรมชาต ิ                        
Man, Energy and the Environment                               

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๒๒๖  
CRRS 226 

แนวคดิเร่ืองชีวิตและความตายในวิทยาศาสตร์และศาสนา       

Concepts of Life and Death in Science and Religion   
๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 



มคอ. ๒ 
 

๑๔ 

 

 
รหสัวิชา 

 
ช่ือรายวชิา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

ศศศศ ๒๒๗ 
CRRS 227   

ลทัธิการเมืองและความผาสกุของมนษุย์                            
Political Ideologies and Human Well-Being                  

 ๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๒๒๘ 
CRRS 228 

คณุธรรมจริยธรรมและพฤตกิรรมของมนษุย์ 
Ethics and Human Conduct                                         

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๒๒๙ 
CRRS 229 

มนษุย์และเสรีภาพ 
Man and Freedom 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๒๐ 
CRRS 320 

วิธีวิจยัทางสงัคมศาสตร์                                                   
Research Methods in Social Sciences                         

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

 

             (๒) กลุ่มวิชาเอกเลือก นักศกึษาต้องเลือกกลุ่มรายวิชาต่อไปนี ้  ๑ กลุ่ม      
                                                                                                 ๓๙ หน่วยกิต 
        ๒.๑ กลุม่วิชาเอกเลือกพทุธศาสตร์ศกึษา                                                  ๓๙ หน่วยกิต 

               ๒.๒ กลุม่วิชาเอกเลือกศาสนศกึษา                                                          ๓๙ หน่วยกิต 
            

               ๒.๑ รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือกพุทธศาสตร์ศึกษา  (Buddhist Studies) 
 

รหสัวิชา 
 

ช่ือรายวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศศศศ ๓๓๑ 
CRRS 331 

ขมุทรัพย์ทางปัญญาของปราชญ์ชาวพทุธ   
Wisdom of Buddhist Sages  

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๓๒ 
CRRS 332 

พทุธปรัชญาขัน้แนะนํา    
Introduction to Buddhist Philosophy  

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๓๓ 
CRRS 333 

พทุธจริยศาสตร์ขัน้แนะนํา 
 Introduction to Buddhist Ethics  

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๓๔ 
CRRS 334 

สิง่ท้าทายใหม ่ๆ ในสงัคมพทุธปัจจบุนั   
New Challenges  in Contemporary Buddhist 
Societies  

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๓๕ 
CRRS 335   

พทุธศาสนาเถรวาทในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้    
Theravada Buddhism in Southeast Asia   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

 
 



มคอ. ๒ 
 

๑๕ 

 

 
รหสัวิชา 

 
ช่ือรายวชิา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

ศศศศ ๓๓๖ 
CRRS 336  

การศกึษาพทุธศาสนาเถรวาทเชิงมานษุยวิทยา 
Anthropology Studies in Theravada Buddhism    

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๓๗ 
CRRS 337   

แนวความคดิและการปฏิบตัใินพทุธศาสนาเถรวาท   
Concept and Practice in Theravada Buddhism    

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ๓๓๘ 
CRRS 338 

การเคลื่อนไหวใหม่ๆ  ในพทุธศาสนาเถรวาท     
New Movements in Theravada Buddhism   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๓๙ 
CRRS 339 

พทุธศาสนากบัความสมัพนัธ์กบัศาสนาอ่ืน    
Buddhism in Relation to Others Faiths   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6 

ศศศศ ๔๓๑ 
CRRS 431 

การอา่นคมัภีร์พระพทุธศาสนา ๑    
Reading Buddhist Scriptures I   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๔๓๒ 
CRRS 432 

การอา่นคมัภีร์พระพทุธศาสนา ๒                     
Reading  Buddhist  Scriptures  II 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๔๓๓ 
 
CRRS 433 

ภาพลกัษณ์ของความเป็นมนษุย์สมบรูณ์แบบใน
พระพทุธศาสนา    
Image of Human Perfection in Buddhism    

๓(๓-๐-๖) 
        3(3-0-6) 
 

ศศศศ ๔๓๔ 
CRRS 434 

พทุธศาสนาในทศันศลิป์  
Buddhism in Visual Art 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

           
               ๒.๒ รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือกศาสนศึกษา                          ๓๙   หน่วยกิต  

 
รหสัวิชา 

 
ช่ือรายวชิา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 
ศศศศ ๓๔๑  
CRRS 341 

ศาสนาและสงัคม   
Religion and Society   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๔๒ 
CRRS 342 

ศาสนาและวฒันธรรม   
Religion and Culture    

๓(๓-๐-๖) 
        3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๔๓ 
CRRS 343 

ศาสนากบัการพฒันาตน     
Religion and Self-Transformation  

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๔๔ 
CRRS 344 

ศาสนากบัความรุนแรง     
Religion and Violence  

๓(๓-๐-๖) 
        3(3-0-6) 



มคอ. ๒ 
 

๑๖ 

 

 
รหสัวิชา 

 
ช่ือรายวชิา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

ศศศศ ๓๔๕ 
CRRS 345 

ศาสนา สญัลกัษณ์ และพิธีกรรม 
Religions, Symbols and Rituals   

๓(๓-๐-๖) 
        3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๔๖ 
CRRS 346  

ศาสนาและการเยียวยารักษา    
Religion and Healing   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๔๗ 
CRRS 347 

ศาสนาและการพฒันาในเอเชียอาคเนย์     
Religion and Development in Southeast Asia  

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๔๘
CRRS 348 

สตรีและศาสนา    
Women and Religion    

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๔๙ 
CRRS 349 

พหศุาสนาในเอเชียอาคเนย์   
Religious Pluralism in Southeast Asia   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๔๔๑ 
CRRS 441 

ศาสนาและกามารมณ์    
Religion and Sexuality   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๔๔๒ 
CRRS 442 

สถาบนัศาสนา                                                                
Religious  Institutions                                                    

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๔๔๓ 
CRRS 443 

ศาสนากบัสิง่แวดล้อม                                                      
Religion and the Environment                                      

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๔๔๔ 
CRRS 444 

ศาสนากบัโลกาภิวตัน์                                                      
Religion and Globalization                                            

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

 

                  (๓) รายวิชาในกลุ่มวิชาโทเลือก ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  
กลุ่มละไม่น้อยกว่า                                                                           ๑๘ หน่วยกิต  
             (๓.๑) กลุ่มวชิาภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบอาชีพ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต บังคับ
เรียนรายวชิา ศศอก ๔๖๑ ศศอก ๔๖๒ ศศอก ๔๖๓ ศศอก ๔๖๔ 

รหสัวิชา ช่ือรายวชิา หน่วยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

ศศอก ๔๖๑  
CREN 461   

ภาษาองักฤษเพ่ือการใช้งานทัว่ไป   
English for General Proposes  

๓ (๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอก ๔๖๒  
CREN 462         

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร                                             
English for Communication 

๓ (๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 



มคอ. ๒ 
 

๑๗ 

 

 
 

รหสัวิชา 
 

ช่ือรายวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศศอก ๔๖๓ 
CREN 463 

ภาษาองักฤษเพ่ือนนัทนาการ 
English for Recreation 

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอก ๔๖๔ 
CREN 464 

ภาษาองักฤษเพ่ือการแปล 
English for Translation 

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอก ๔๖๕ 
CREN 465 

ภาษาองักฤษสําหรับการพดูในท่ีสาธารณะ 
English for Public Speaking 

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอก ๔๖๖ 
CREN 466 

ภาษาองักฤษเพ่ืองานประชาสมัพนัธ์ 
English for Public Relations 

      ๓(๒-๒-๕) 
        3(2-2-5) 

             (๓.๒) กลุ่มวชิาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมจีน เรียนไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกติ 
บังคับเรียนรายวชิา ศศอจ  ๔๖๑ ศศอจ ๔๖๒ ศศอจ ๔๖๓ ศศอจ ๔๖๔ 

 
รหสัวิชา ช่ือรายวชิา หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศศอจ  ๔๖๑ 
CRCL 461 

ภาษาศาสตร์และภาษาจีนเบือ้งต้น                                   
General Knowledge about the Chinese Languages    

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอจ ๔๖๒ 
CRCL 462 

ลกัษณะเดน่ของระบบวากยสมัพนัธ์ในภาษาจีน                 
Prominent  Features of the Grammatical System of  
Chinese 

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอจ ๔๖๓ 
CRCL 463 

การสนทนาภาษาจีน                                                  
Chinese  Conversation, Pronunciation, Polite  
Language and Mimicry 

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอจ ๔๖๔ 
CRCL 464 

การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย                                        
Chinese Translation into Thai                                        

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอจ ๔๖๕ 
CRCL 465 

การเขียนภาษาจีนด้วยตวัอกัษรจีน                                    
Writing in Chinese Characters                                      

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอจ ๔๖๖ 
CRCL 466 

การเขียนตวัอกัษรจีน (วิชาบงัคบัก่อน  ศศอจ ๔๖๕            
Chinese Calligraphy (Pre-Requisites CRCL 465) 

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

 



มคอ. ๒ 
 

๑๘ 

 

 
 

รหสัวิชา 
 

ช่ือรายวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศศอจ ๔๖๗ 
CRCL 467 
ศศอจ ๔๖๘ 
CRCL 468 

การสนทนาภาษาจีนระดบัสงู 
Advanced Conversation in Chinese  
การเขียนทางธุรกิจภาษาจีน                                      
Business Writing in Chinese                                      

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

      ๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอจ ๔๖๙ 
CRCL 469 

การเขียนเพ่ือการค้นคว้าวิจยัเก่ียวกบัจีน 
Research Writing on Chinese Topics                                

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอจ ๔๗๑ 
CRCL 471 

การอา่นเชิงวจิารณ์เร่ืองเก่ียวกบัจีน             
Critical Reading on Chinese Topics                         

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอจ ๔๗๒ 
CRCL 472 

ภาษาจีนเพ่ืองานบริการและการท่องเท่ียว 
Chinese for Services and Tourism         

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอจ ๔๗๓ 
 
CRCL 473 

ศกึษาจีนในฐานะท่ีกําลงัก้าวขึน้สูค่วามเป็น                       
มหาอํานาจใน โลก 
China : An Emerging World Power                         

๓(๒-๒-๕) 
 

3(2-2-5) 

            (๓.๓) กลุ่มวชิาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น  เรียนไม่น้อยกว่า  ๑๘ หน่วยกิต 
บังคับเรียนรายวชิา ศศญป ๔๖๑ ศศญป ๔๖๒ ศศญป ๔๖๓ ศศญป ๔๖๔ 

รหสัวิชา ช่ือรายวชิา หน่วยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

ศศญป ๔๖๑ 
CRJP 461 

ภาษาศาสตร์และภาษาญ่ีปุ่ นเบือ้งต้น                           
Elementary Japanese and Linguistics                               

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศญป ๔๖๒ 
CRJP 462 

ระบบคําและวากยสมัพนัธ์ภาษาญ่ีปุ่ น                           
Japanese Morphology and Syntax                                     

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศญป ๔๖๓ 
CRJP 463 

การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น  
Japanese Conversation, Pronunciation, Polite  
Language and Body-Language 

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศญป ๔๖๔ 
CRJP 464 

การแปลภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาไทย                                       
Japanese Translation into Thai                                           

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศญป ๔๖๕ 
CRJP 465 

การเขียนทางธุรกิจภาษาญ่ีปุ่ น                            
Business Writing in Japanese  

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 



มคอ. ๒ 
 

๑๙ 

 

 
 

รหสัวิชา 

              
        

ช่ือรายวชิา 

 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศศญป ๔๖๖
CRJP 466 

การเขียนเพ่ือการค้นคว้าวิจยัเก่ียวกบัญ่ีปุ่ น 
Research Writing on Japanese Topics                         

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศญป ๔๖๗
CRJP 467 

การอา่นเชิงวจิารณ์เร่ืองเก่ียวกบัญ่ีปุ่ น 
Critical Reading on Japanese Topics                           

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศญป ๔๖๘
CRJP 468 

ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ืองานบริการและการท่องเท่ียว                      
Japanese for Services and Tourism                             

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศญป ๔๖๙ 
  
CRJP 469 

ศกึษาญ่ีปุ่ นในฐานะท่ีเป็นชาตท่ีิพฒันารวดเร็วหลงั
สงครามโลกครัง้ท่ีสอง 
Japan as the Fast Developing Country after the  
Second World War 

๓(๒-๒-๕) 
 

3(2-2-5) 

  (๓.๔) กลุ่มวิชาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมอนิโดนีเซีย เรียนไม่น้อยกว่า 
 ๑๘ หน่วยกติ  บังคับเรียนรายวิชา ศศอด ๔๖๑ ศศอด ๔๖๒ ศศอด ๔๖๓ ศศอด ๔๖๔ 

รหสัวิชา ช่ือรายวชิา หน่วยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

ศศอด ๔๖๑ 
CRID 461 

ภาษาศาสตร์และภาษาอินโดนีเซียเบือ้งต้น                        
Introduction to the Indonesian Language and  
Linguistics 

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอด ๔๖๒ 
CRID 462 

ระบบคําและวากยสมัพนัธ์ภาษาอินโดนีเซยี 
Indonesian Morphology and Syntax                             

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอด ๔๖๓ 
CRID 463 

การสนทนาภาษาอินโดนีเซยี                          
Indonesian Conversation, Pronunciation, Rhythm  
and Mimicry 

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอด ๔๖๔ 
CRID 464 

การแปลภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาไทย                            
Indonesian Translation into Thai                                   

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอด ๔๖๕ 
CRID 465 

การสนทนาภาษาอินโดนีเซยีระดบัสงู                                
Advanced Conversation in Bahasa Indonesia      

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 



มคอ. ๒ 
 

๒๐ 

 

 
รหสัวิชา 

 
ช่ือรายวชิา 

 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศศอด ๔๖๖ 
CRID 466 

การเขียนทางธุรกิจภาษาอินโดนีเซีย                                  
Business Writing in Bahasa Indonesia                         

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอด ๔๖๗ 
CRID 467 

การเขียนเพ่ือการค้นคว้าวิจยัเก่ียวกบัอินโดนีเซีย                
Research Writing on Indonesian Topics                       

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอด ๔๖๘ 
CRID 468 

การอา่นเชิงวจิารณ์เร่ืองเก่ียวกบัอินโดนีเซีย 
Critical Reading on Indonesia Topics                           

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอด ๔๖๙ 
CRID 469 

ภาษาอินโดนีเซียเพ่ืองานบริการและการทอ่งเท่ียว              
Bahasa Indonesia for Services and Tourism                

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอด ๔๗๑ 
 
CRID 471 

ศกึษาอินโดนีเซียในฐานะท่ีเป็นมหาอํานาจลําดบัท่ีสาม
ของเอเชีย 
Indonesia as the Rising Asia’s Third Power 

๓(๒-๒-๕) 
 

3(2-2-5) 

         

             (๓.๕) กลุ่มวิชาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม เรียนไม่น้อยกว่า   

                 ๑๘ หน่วยกิต 

รหสัวิชา ช่ือรายวชิา หน่วยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

ศศวน ๔๖๑ 
CRVN 461 

ภาษาศาสตร์และภาษาเวียดนามเบือ้งต้น                         
Introduction to the Vietnamese Language and 
Linguistics                      

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศวน ๔๖๒ 
CRVN 462 

ระบบคําและวากยสมัพนัธ์ภาษาเวียดนาม 
Vietnamese Morphology and Syntax                            

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศวน ๔๖๓ 
CRVN 463 

การสนทนาภาษาเวียดนาม 
Vietnamese Conversation                                             

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศวน ๔๖๔ 
CRVN 464 

การแปลภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย 
Vietnamese Translation into Thai  

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 



มคอ. ๒ 
 

๒๑ 

 

 
 
รหสัวิชา 

 
 

ช่ือรายวชิา 

 
 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 
ศศวน ๔๖๕ 
CRVN 465 

ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร 
Vietnamese for Communication                                   

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศวน ๔๖๖ 
CRVN 466 

ภาษาเวียดนามเพ่ืองานบริการและการท่องเท่ียว   
Vietnamese for Services and Tourism                   

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

 
             (๓.๖) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เรียนไม่น้อยกว่า                 ๑๘ หน่วยกิต 

 
รหสัวิชา ช่ือรายวชิา หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

 ศศทส ๔๖๑ 
 CRIT   461 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑    
Information Technology I                                              

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศทส ๔๖๒ 
CRIT   462 

เทคโนโลยี สารสนเทศ ๒   
Information Technology II                                             

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศทส ๔๖๓ 
CRIT   463 

โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยกุต์ใช้งาน                         
Software Package and Application                              

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศทส ๔๖๔ 
CRIT  464 

ส่ือผสมและไฮเปอร์มีเดีย   
Multimedia and Hypermedia  

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศทส ๔๖๕ 
CRIT   465 

การพฒันาส่ือคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย                                
Computer Multimedia Program Development              

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศทส ๔๖๖ 
CRIT   466 

การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์                                       
Development of Comput Assisted Instruction              

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

              
                        ค .หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า                      ๖   หน่วยกิต 
                            นกัศึกษาสามารถเลือกรายวิชาในสาขาวิชาต่างๆในระดบัปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลยัมหิดล หรือเลือกเรียนจากสถาบนัการศกึษาอ่ืน ทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีการตก
ลงความร่วมมือทางการศกึษากบัมหาวิทยาลยัมหิดลหรือกบัวิทยาลยัศาสนศกึษา หรือเลือกใน
กลุม่รายวิชาเลือกเสรีของหลกัสตูรฯ ตอ่ไปนี ้



มคอ. ๒ 
 

๒๒ 

 

 
รหสัวิชา ช่ือรายวชิา หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศศศศ ๓๕๑ 
CRRS 351   

ประวตัแิละคําสอนของศาสนายดูายและศาสนาคริสต์        
History and Teaching of Judaism and Christianity       

 ๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๕๒ 
CRRS 352    

ประวตัแิละคําสอนของศาสนาอิสลาม                               
History and Teaching of Islam                                      

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๕๓ 
CRRS 353    

ประวตัแิละคําสอนของศาสนาฮินด ู                                  
History and Teaching of  induism                           

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๕๔ 
CRRS 354    

ศาสนาพทุธในเอเชียตะวนัออก                                         
Buddhism in East Asia                                                  

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๕๕
CRRS 355 

ศาสนาพทุธนอกเอเชีย                                                     
Buddhism beyond Asia                                                

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

 
 

                ๓.๑.๔ ความหมายของรหสัวิชา 

                               ความหมายของอักษร  
                            ตวัอกัษร ๔ ตวัหลกั มีความหมาย ดงันี ้ 

                                ตวัอกัษร ๒ ตวัแรก เป็นอกัษรยอ่ของหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบจดัการเรียนการสอน  
                                    ศศ (CR) หมายถึง  วิทยาลยัศาสนศกึษา   

                                ตวัอกัษร ๒ หลกัตอ่มา เป็นอกัษรยอ่ของสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบจดัการเรียนการสอน  
                                    ศศ (RS)   หมายถึง สาขาวิชาศาสนศกึษา  
                                    อก (EN)   หมายถึง กลุม่วิชาโทเลือกภาษาองักฤษเพ่ือประกอบอาชีพ  
                                    อจ(CL)    หมายถึง กลุม่วิชาโทเลือกภาษากบัสงัคมและวฒันธรรมจีน  
                                    ญป (JP)  หมายถึง กลุม่วิชาโทเลือกภาษากบัสงัคมและวฒันธรรมญ่ีปุ่ น  
                                    อด (ID)   หมายถึง กลุม่วิชาโทเลือกภาษากบัสงัคมและวฒันธรรมอินโดนีเซีย  
                                    วน (VN)  หมายถึง กลุม่วิชาโทเลือกภาษากบัสงัคมและวฒันธรรมเวียดนาม  
                                    ทส (IT)   หมายถึง กลุม่วิชาโทเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 



มคอ. ๒ 
 

๒๓ 

 

                                 ความหมายของตวัเลข 
                        เลขหลักหน่วย  หมายถึง  ลําดบัวิชา 
                             เลขหลักสิบ     หมายถึง  กลุม่วิชา  มีความหมายดงันี ้
                                     ๐              หมายถึง   กลุม่วิชาศกึษาทัว่ไป 
                                     ๑,๒          หมายถึง   กลุม่วิชาบงัคบั 
                                     ๓              หมายถึง   กลุม่วิชาเอกเลือก กลุม่วิชาพทุธศาสตร์ศกึษา 
                                     ๔              หมายถึง   กลุม่วิชาเอกเลือก กลุม่วิชาศาสนศกึษา 
                                     ๕              หมายถึง   กลุม่วิชาเลือกเสรี 
                                     ๖,๗          หมายถึง   กลุม่วิชาโทเลือก 

                        เลขหลักร้อย   หมายถึง   ชัน้ปีการศกึษาท่ีกําหนดให้เรียน 

                 ๓.๑.๕ แสดงแผนการศกึษา 

ปีที่ ๑/ ภาคการศกึษาที่  ๑ หน่วยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

มมศท ๑๐๑ 
MUGE101  

การศกึษาทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนษุย์ 
General Education for Human Development 

๒(๑-๒-๓) 
2(1-2-3) 

มมศท ๑๐๒ 
MUGE 102   

สงัคมศกึษาเพ่ือการพฒันามนษุย์ 
Social Studies for Human Development 

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

มมศท ๑๐๓ 
MUGE 103   

ศลิปวิทยาการเพ่ือการพฒันามนษุย์ 
Arts and Sciences for Human Development 

๒(๑-๒-๓) 
2(1-2-3) 

ศศภท ๑๐๐ 

LATH 100   

ศลิปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
Arts of Using Thai Language in Communication 

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศศศ ๑๐๔ 
CRRS 104 

อารยธรรมโลก ๑ 
 World Civilization I 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6)    

ทสคพ ๑๕๕ 
ITCS 155 

การประยกุต์คอมพิวเตอร์ 
Computer  Applications 

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศศศ ๑๐๘ 
CRRS 108 

ภาษาองักฤษ ๑ 
English I 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6)    

รวม ๑๙ 
 



มคอ. ๒ 
 

๒๔ 

 

ปีที่ ๑/ ภาคการศกึษาที่ ๒ หน่วยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

มมศท ๑๐๑ 
MUGE101 

การศกึษาทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนษุย์ (ตอ่เน่ือง) 
General Education for Human Development 

๒(๑-๒-๓) 
2(1-2-3) 

มมศท ๑๐๒ 
MUGE 102   

สงัคมศกึษาเพ่ือการพฒันามนษุย์ (ตอ่เน่ือง) 
Social Studies for Human Development 

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

มมศท ๑๐๓ 
MUGE 103   

ศลิปวิทยาการเพ่ือการพฒันามนษุย์ (ตอ่เน่ือง) 
Arts and Sciences for Human Development 

๒(๑-๒-๓) 
2(1-2-3) 

ศศภท ๑๐๐ 

LATH 100   

ศลิปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร (ตอ่เน่ือง) 
Arts of Using Thai Language in Communication 

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศศศ ๑๐๗ 
CRRS 107 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และชีวิตมนษุย์       
Science, Technology and Human Life   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6)    

ศศศศ ๑๐๕ 
CRRS 105 

อารยธรรมโลก ๒   
World Civilization II 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๒๐๔ 
CRRS 204  

มนษุย์กบัการแสวงหาชีวิตท่ีมีความหมาย                          
Man’s Search for Meaning                                            

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6)    

ศศศศ ๑๐๙ 
CRRS109 

ภาษาองักฤษ ๒ 
English II 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6)    

ศศศศ ๑๑๐ 
CRRS 110 

มิตทิางจิตใจของคนไทยในสงัคมปัจจบุนั 

Spirituality in Contemporary Thai Society                     

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6)    

ศศศศ ๑๑๑ 
CRRS 111 

จริยธรรมสําหรับโลกหลงัสมยัใหม ่   
Ethics for the Post-Modern World                                 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

    
รวม ๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๒ 
 

๒๕ 

 

 

 

 

ปีที่ ๒ / ภาคการศึกษาที่ ๑ หน่วยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

ศศศศ ๑๐๒ 
CRRS 102 

การคดิเชิงวิพากษ์    
Critical Thinking 

๓(๓-๐-๖) 
             3(3-0-6)    

ศศศศ ๒๐๑ 
CRRS 201 

ภาษาองักฤษ ๓ 
English III 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๒๐๓ 
CRRS 203 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในสํานกังาน 
Computer Application for  Office 

๓(๑-๒-๖) 
3(1-2-6) 

ศศศศ ๒๑๗ 
CRRS 217 

ธรรมชาตแิละชะตากรรมของมนษุย์                                   
Human Nature and Human Destiny                               

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6)    

ศศศศ ๒๒๔   
CRRS 224 

สทิธิมนษุยชนและศกัดิศ์รีของมนษุย์                                  
Human Rights and Human Dignity                             

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6)    

ศศศศ ๒๒๕ 
CRRS 225  

มนษุย์ พลงังาน และสิง่แวดล้อมธรรมชาต ิ                         
Man, Energy and the Environment                              
                             

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

รวม ๑๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 
 

๒๖ 

 

 
 
 

ปีที่ ๒ / ภาคการศึกษาที่ ๒  หน่วยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

ศศศศ ๒๒๖  
CRRS 226 

แนวคดิเร่ืองชีวิตและความตายในวิทยาศาสตร์และศาสนา         

Concepts of Life and Death in Science and Religion     
๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6)    

ศศศศ ๒๒๗ 
CRRS 227 

ลทัธิการเมืองและความผาสกุของมนษุย์                             
Political Ideologies and Human Well-Being                   

 ๓ (๓-๐-๖) 
3(3-0-6)       

ศศศศ ๒๒๘ 
CRRS 228 

คณุธรรมจริยธรรมและพฤตกิรรมของมนษุย์ 
Ethics and Human Conduct                                           

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๒๒๙ 
CRRS 229 

มนษุย์และเสรีภาพ 
Man and Freedom 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

-------- วิชาเลือกเสรี  ๓(--------) 
นกัศกึษาท่ีเลือกกลุ่มวิชาเอกเลือกพทุธศาสตรศกึษา ให้เรียนวิชา ศศศศ ๓๓๑  ส่วนท่ีเลือกเรียนกลุ่ม
วิชาเอกเลือกศาสนศกึษา ให้เรียนวิชา ศศศศ ๓๔๑ 
ศศศศ ๓๓๑ 
CRRS 331 

ขมุทรัพย์ทางปัญญาของปราชญ์ชาวพทุธ   
Wisdom of Buddhist Sages  

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๔๑  
CRRS 341 

ศาสนาและสงัคม   
Religion and Society   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

 
รวม 

 
๑๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 
 

๒๗ 

 

                  - แผนการเรียนกลุ่มวชิาเอกเลือกพุทธศาสตร์ศึกษา 
ปีที่ ๓ / ภาคการศึกษาที่ ๑ หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษาด้วย
ตนเอง) 

ศศศศ ๓๓๒ 
CRRS 332 

พทุธปรัชญาขัน้แนะนํา    
Introduction to Buddhist Philosophy  

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๓๓ 
CRRS 333 

พทุธจริยศาสตร์ขัน้แนะนํา 
 Introduction to Buddhist Ethics  

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๓๔ 
CRRS 334 

สิง่ท้าทายใหม่ๆ  ในสงัคมพทุธปัจจบุนั   
New Challenges in Contemporary Buddhist Societies  

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๓๕ 
CRRS 335   

ศาสนาพทุธเถรวาทในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้    
Theravada Buddhism in Southeast Asia   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๓๖ 
CRRS 336 

การศกึษาพทุธศาสนาเถรวาทเชิงมานษุยวิทยา   
Anthropology Studies in Theravada Buddhism   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๓๗ 
CRRS 337   

แนวความคดิและการปฏิบตัใินพทุธศาสนาเถรวาท   
Concept and Practice in Theravada Buddhism    

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

รวม ๑๘ 

ปีที่ ๓ / ภาคการศึกษาที่  ๒ หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษาด้วย
ตนเอง) 

ศศศศ ๓๒๐ 
CRRS 320 

วิธีวิจยัทางสงัคมศาสตร์                                                    
Research Methods in Social Sciences                           

๓(๒-๒-๕) 
 3(2-2-5) 

ศศศศ ๓๓๘ 
CRRS 338 

การเคลื่อนไหวใหม่ๆ  ในพทุธศาสนาเถรวาท     
New Movements in Theravada Buddhism   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๓๙ 
CRRS 339 

พทุธศาสนากบัความสมัพนัธ์กบัศาสนาอ่ืน    
Buddhism in Relation to Others Faiths   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6 

ศศศศ ๔๓๑ 
CRRS 431 

การอา่นคมัภีร์พระพทุธศาสนา ๑     
Reading Buddhist Scriptures I   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๔๓๓ 
 
CRRS 433 

ภาพลกัษณ์ของความเป็นมนษุย์สมบรูณ์แบบใน
พระพทุธศาสนา    
Image of Human Perfection in Buddhism    

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

ศศศศ ๔๓๔ 
CR S 434 

พทุธศาสนาในทศันศลิป์  
Buddhism in Visual Art 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

รวม ๑๘ 



มคอ. ๒ 
 

๒๘ 

 

ปีที่ ๔ / ภาคการศึกษาที่  ๑ หน่วยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

ศศศศ ๓๒๐ 
CRRS 320 

วิธีวิจยัทางสงัคมศาสตร์  (ตอ่เน่ือง)                               
Research Methods in Social Sciences                      

 ๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศศศ ๔๓๒ 
CRRS 432 

การอา่นคมัภีร์พระพทุธศาสนา ๒                     
Reading  Buddhist  Scriptures  II 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

-------- วิชาเลือกเสรี ๓(-------) 
-------- วิชาโทเลือก ๓(-------) 
-------- วิชาโทเลือก ๓(-------) 
-------- วิชาโทเลือก ๓(-------) 

รวม ๑๕ 
ปีที่ ๔/ ภาคการศกึษาที่ ๒ หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษาด้วย
ตนเอง) 

-------- วิชาโทเลือก ๓(-------) 
-------- วิชาโทเลือก ๓(-------) 
-------- วิชาโทเลือก ๓(-------) 

รวม ๙ 
 

             - แผนการเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก ศาสนศึกษา 
 

ปีที่ ๓/ ภาคการศกึษาที่ ๑ หน่วยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

ศศศศ ๓๔๒ 
CRRS 342 

ศาสนาและวฒันธรรม   
 Religion and Culture    

๓(๓-๐-๖) 
             3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๔๓ 
CRRS 343 

ศาสนากบัการพฒันาตน     
Religion and Self-Transformation  

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๔๔ 
CRRS 344 

ศาสนากบัความรุนแรง     
Religion and Violence  

๓(๓-๐-๖) 
              3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๔๕ 
CRRS 345 

ศาสนา สญัลกัษณ์ และพิธีกรรม     
Religions, Symbols and Rituals   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๔๖ 
CRRS 346  

ศาสนาและการเยียวยารักษา    
Religion and Healing   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ  ๓๔๗ 
CRRS  347 

ศาสนาและการพฒันาในเอเชียอาคเนย์     
Religion and Development in Southeast Asia   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

รวม ๑๘ 



มคอ. ๒ 
 

๒๙ 

 

ปีที่ ๓ / ภาคการศึกษาที่ ๒ หน่วยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

ศศศศ ๓๒๐ 
CRRS 320 

วิธีวิจยัทางสงัคมศาสตร์                                                
Research Methods in Social Sciences                      

๓(๒-๒-๕) 
 3(2-2-5) 

ศศศศ ๓๔๘
CRRS 348 

สตรีและศาสนา    
Women and Religion   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๔๙ 
CRRS 349 

พหศุาสนาในเอเชียอาคเนย์   
Religious Pluralism in Southeast Asia   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๔๔๑ 
CRRS 441 

ศาสนาและกามารมณ์    
Religion and Sexuality   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๔๔๒ 
CRRS  442 

สถาบนัศาสนา                                                             
Religious  Institution                                                   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๔๔๓ 
CRRS 443 

ศาสนากบัสิง่แวดล้อม                                                   
Religion and the Environment                                

๓(๓-๐-๖) 
 

รวม ๑๘ 

ปีที่ ๔ / ภาคการศึกษาที่ ๑ หน่วยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

ศศศศ ๓๒๐ 
CRRS 320 

วิธีวิจยัทางสงัคมศาสตร์  (ตอ่เน่ือง)                               
Research Methods in Social Sciences                      

 ๓(๒-๒-๕) 
 3(2-2-5) 

ศศศศ ๔๔๔ 
CRRS 444 

ศาสนากบัโลกาภิวตัน์                                                  
Religion and Globalization                                        

 ๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

-------- วิชาเลือกเสรี ๓(-------) 
-------- วิชาโทเลือก  ๓(-------) 
-------- วิชาโทเลือก  ๓(-------) 
-------- วิชาโทเลือก  ๓(-------) 

รวม ๑๕ 
  

ปีที่ ๔ / ภาคการศึกษาที่ ๒ หน่วยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

-------- วิชาโทเลือก ๓(--------) 
-------- วิชาโทเลือก ๓(--------) 
-------- วิชาโทเลือก ๓(--------) 

รวม ๙ 
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                               ๓.๑.๖ คาํอธิบายรายวิชา  

                              คําอธิบายรายวิชา (รายละเอียดตามเอกสารแนบภาคผนวก ก)  

    ๓.๒  ช่ือ สกุล เลขประจาํตวับัตรประชาชน ตาํแหน่งวิชาการและคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์  
                ๓.๒.๑ อาจารย์ประจาํหลักสูตร 

ช่ือ/ สกุล เลขประจาํตัว
บัตรประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒกิารศกึษา/สถาบัน/ปีที่สาํเร็จ 

๑.นายสมบูรณ์  วัฒนะ     3-4801-0016x-
xx-x 

อาจารย์ Ph.D. (Philosophy)  Panjab   
University, India, 2547 

M.A. (Philosophy)   University of  
          Delhi, India,2541                    
ศน.บ. (ศกึษาศาสตร์) มหาวิทยาลยั  
          มหามกฏุราชวิทยาลยั  
          พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๒. นางสาวปิยะดี      
    ประเสริฐสม 

3-1006 –0280 
x-xx-x 

อาจารย์ Ph.D. (Religious Studies)          
Assumption                                
University Thailand, 2550           

M.S. (Counseling Psychology)
 Assumption                             
University, Thailand, 2544 

B.A.  (Business English)            
Assumption                                
University Thailand, 2538    

๓.นายสุทธพร รัตนกุล   
 
 
 
 
 
 
 
 
      

3-10060288x-
xx-x 

ผู้ช่วย-
ศาสตราจารย์
 
 
 
 
 
 

M.A.  (Teaching English as a  
          Second  Language) Eastern  
          Washington University,  
          USA,2541                                      
ศศ.บ. (สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือการ 
           ส่ือสารธุรกิจ) มหาวิทยาลยั              
           หอการค้าไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
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ช่ือ สกุล เลขประจาํตัว
บัตรประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒกิารศกึษา/สถาบัน/ปีที่สาํเร็จ 

๔.นายบุญมี พวงเพชร      3-4408- 
0052x-xx-x 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)   
          มหาวิทยาลยัสยาม พ.ศ. ๒๕๕๐           
ศศ.บ. (ศาสนศกึษา)     
          มหาวิทยาลยัมหิดล  
          พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๕.นายหอม พรมอ่อน 2-4209- 
0001x-xx-x 

 

อาจารย์ ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษเป็น  
          ภาษาตา่งประเทศ)   
          มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
          พ.ศ. ๒๕๕๒   
ศศ.บ. (ศาสนศกึษา)มหาวิทยาลยัมหิดล   
           พ.ศ. ๒๕๔๖ 

                ๓.๒.๒ อาจารย์ประจาํ 
ช่ือ สกุล ตาํแหน่งวชิาการ วุฒกิารศึกษา 

วาทินี บญุชะลกัษี รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) ,มหาวิทยาลยัมหิดล 
ศศ.ม. (วิจยัประชากรและสงัคม) ,   
          มหาวทิยาลยัมหิดล     
Certificate on Population Studies,                           

International  Institute for Population  
           Studies, Bombay, India 
ศศ.บ. เกียรตนิิยม (มานษุยวิทยา),  

มหาวิทยาลยัศลิปากร 
คณุหญิงสริุยา รัตนกลุ ศาสตราจารย์ Ph.D. (Doctorat de l’Université  de  Paris (Etudes   

         Linguistique et   Extrême  Orientales)),   
         The University of Paris,  France      
         (ได้รับพระราชทานทนุมลูนิธิอานนัทมหิดล) 
อ.บ. เกียรตนิิยมอนัดบัหนึง่ (ภาษาและวรรณกรรม 
       ฝร่ังเศสและประวตัศิาสตร์)  
       จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     

ดร.อิมตยิาซ ยซูฟุ         ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D.(Religion), Temple University, Pennsylvania,  USA. 
M.A. (Islamic Studies) Aligarh Muslim University,India 
B.A. (Politics) Pune niversity, India 
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ช่ือ สกุล ตาํแหน่งวชิาการ วุฒกิารศึกษา 

Dr. Matthew Kosuta    อาจารย์ Ph.D.(Religious Studies (sciences des  
          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. 

Dr. Milos Hubina อาจารย์ Ph.D. Comenius University, Bratislava, Slovakia 
M.A. (Asian Studies) 
B.A. (Asian Studies) 

Dr. Kieko Obuse อาจารย์ 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  

Ms.Masayo Urasaki อาจารย์ 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 อาจารย์พเิศษ 
 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒด้ิานการศกึษา สังกัด 
พระอนิลมาน  ศากยะ (อาจารย์)   Ph.D.(Social Anthropology), 

        Brunel University, UK. 

มหาวิทยาลยั 
 มหามกฏุราชวทิยาลยั 

รองศาสตราจารย์พินิจ รัตนกลุ Ph.D.(Philosophy) Yale   University,     
         USA. 

วิทยาลยัศาสนศกึษา
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ศาสตราจารย์วิสทุธ์ิ  ใบไม้ Ph.D.(Genetics) University of    
         Queensland, Australia. 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ศาสตราจารย์จิรโชค วีระสยั Ph.D.(Sociology) University of  
         California (Berkeley), USA. 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศาสตราจารย์สมภาร พรมทา อ.ด. (ปรัชญา) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์ 
 อศัววิรุฬหการ   

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

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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       ๓.๒.๔ ภาระงานสอน และผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค) 
 

๔. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 

                   ไมมี่ 
     ๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

          ไมมี่ 
          ๔.๒ ช่วงเวลา  
                    ไมมี่ 
          ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  

          ไมมี่ 
๕. ข้อกาํหนดเก่ียวกับการศึกษาอสิระ 

  ในการกําหนดการศึกษาอิสระ ถูกบรรจุในรายวิชา ศศศศ ๓๒๐  วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  
๓(๒-๒-๕) หน่วยกิต ซึ่งมีการเรียนภาคทฤษฎีด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และหลักสูตรกําหนดให้
นักศึกษาเสนอหัวข้อเร่ืองการศึกษาอิสระ ตามความถนัดของนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษา แต่ต้องให้
สมัพนัธ์กบัสาขาวิชา รูปแบบของงานให้เป็นไปตามรูปแบบท่ีหลกัสตูรกําหนด 

     ๕.๑ คาํอธิบายโดยย่อ  
          หัวข้อการศึกษาอิสระท่ีนักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎี วัตถุประสงค์ ประโยชน์  

มีขอบเขตและวิธีศกึษา การวิเคราะห์ข้อมลู สรุปผลการศกึษา 
     ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้  

          จดัทําตามรูปแบบท่ีหลกัสตูรกําหนด รายงานความก้าวหน้ากบัอาจารย์ท่ีปรึกษา นกัศกึษาได้
เรียนรู้กระบวนการหาความรู้ สามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมลูได้  

     ๕.๓ ช่วงเวลา  
          ภาคการศกึษาท่ี ๒ ของปีการศกึษาท่ี ๓ - ภาคการศกึษาท่ี ๑ ของปีการศกึษาท่ี ๔ 

     ๕.๔ จาํนวนหน่วยกิต 
          ๓ หน่วยกิต 

     ๕.๕ การเตรียมการ  
                    จัดให้มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในรายวิชา ศศศศ ๓๒๐  วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  
๓(๒-๒-๕) หน่วยกิตเพือ่ศกึษาวธิวีจิยั 

     ๕.๖ กระบวนการประเมินผล  
          ประเมินผลจากจากการสอบข้อเขียนและงานภาคสนามในรูปแบบของการทําวิจัย  

ตามรูปแบบท่ีหลกัสตูรกําหนด 
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หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลผลการเรียนรู้ 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศกึษา 

คุณลักษณะพเิศษของ
นักศกึษา 

กลยุทธ์หรือกิจกรรม 

๑.มีความสามารถด้านการใช้
ภาษาองักฤษ 

- จดัการเรียนการสอนรายวิชาท่ีเพิ่มทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ 
- จดัให้มีอาจารย์ผู้สอนชาวตา่งประเทศท่ีมีความสามารถใช้ภาษาองักฤษ 
ในการสอนเป็นอยา่งดี ทกุภาคการศกึษา 

๒.มีจิตใจเปิดกว้างในเร่ือง
ความจริงและศาสนา 

- จดัให้มีการเรียนรู้เร่ืองศาสนาและวฒันธรรมท่ีหลากหลาย และการอยู่
ร่วมกนักบัผู้ อ่ืน และเรียนรู้ศาสตร์ตา่งๆควบคูก่บัศาสนาและวฒันธรรม 

๓. รู้จกัคดิวิเคราะห์ วพิากษ์  -จดัการเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุม่ และจดัเสวนาอภิปรายประเดน็
สําคญัทางศาสนาและสงัคม 

๔. มีจิตอาสา - กิจกรรมเสริมหลกัสตูรท่ีเน้นการมีจิตสํานกึตอ่สงัคม 
 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
 

       ๒.๑ การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
 

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ มัน่คงในคณุธรรม 
๑.๒ มีวนิยั มีความตรงตอ่เวลา 
๑.๓ มีจิตสํานกึตอ่สงัคมและ
สิง่แวดล้อม 
 

๑.๑ สอนให้เห็นความสําคญัของ
การมีคณุธรรม เชน่ ยดึมัน่ในสจุริต
ไมท่จุริตในการสอบ ในงาน
มอบหมายตา่งๆ  
๑.๒ สอนให้ประพฤติตนเคารพใน
ระเบียบวนิยั ตรงตอ่เวลา  
๑.๓ สอนหรือจดักิจกรรมท่ีปลกู
จิตสํานกึตอ่สว่นรวม สงัคมและ
สิง่แวดล้อม 

๑.๑ ประเมินจากงานมอบหมาย 
และแบบทดสอบตา่งๆ 
๑.๒ ประเมินจากการเข้าเรียน 
และการมีสว่นร่วม  การแตง่กาย  
มารยาท การปฏิบตัติามระเบียบ 
๑.๓ ประเมินจากงานมอบหมาย 
ตา่งๆ การเข้าร่วมกิจกรรม 
ท่ีสะท้อนการมีจิตสํานกึตอ่สว่น 
รวม สงัคมและสิง่แวดล้อม 

๒. ด้านความรู้ 
๒.๑ สามารถอธิบายสาระสําคญั 
ของรายวิชา 
ในหลกัสตูร 
๒.๒ สามารถศกึษาค้นคว้าหา
ความรู้เพิม่เตมิด้วยตนเอง 
๒.๓ สามารถแสดงความ
เช่ือมโยงแนวคดิทางศาสนากบั
วิทยาการตา่งๆได้ 
 

๒.๑ บรรยาย (แบบปฏิสมัพนัธ์ : 
ให้ตอบคําถามสัน้ๆ, 
ระดมความคดิ) 
๒.๒ มอบหมายงานในรูปแบบ
ตา่งๆ และการสอบข้อเขียน 
๒.๓ ให้นําเสนอข้อมลู / ผลงาน 
ด้วยวาจาและสื่อ 
 
 
 

๒.๑ ประเมนิจาก การตอบคําถาม  
การแสดงความคดิเห็น  
การทดสอบข้อเขียน 
๒.๒ ประเมินจากงานมอบหมาย 
เพ่ือให้ฝึกค้นคว้าหาความรู้ 
ด้วยตนเอง 
๒.๓ ประเมินจากการนําเสนอ 
ในรูปแบบท่ีกําหนดให้และการ 
ทดสอบแบบข้อเขียน 
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ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๓. ด้านทกัษะทางปัญญา 
๓.๑ สามารถคดิวิเคราะห์ประเดน็
ปัญหาตา่งๆ  
ในสาขาวิชาและท่ีเช่ือมโยงกบั
สาขาวิชาอ่ืนๆ 
๓.๒ สามารถแสดงความคดิเห็นท่ี
เป็นประโยชน์ คดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
๓.๓ มีทศันคตบิวก พฒันาตนเอง
อยา่งตอ่เน่ืองในด้านคณุธรรม
จริยธรรมและการศกึษา 

๓.๑ รายวิชาในหลกัสตูรสมัพนัธ์กบั
สาขาวิชาตา่งๆ การสอนจงึเป็นการ
เน้นให้ผู้ เรียนสามารถคดิวิเคราะห์
เช่ือมโยงประเดน็ปัญหาตา่งๆ 
ร่วมกบัสาขาวชิาอ่ืนๆ 
๓.๒ สอนโดยการตัง้ประเดน็คําถาม 
กรณีศกึษา ให้นกัศกึษาแสดงความ
คดิเห็น และฝึกให้มีมมุมองใหม่ๆ 
๓.๓ สอนให้เห็นความสําคญัของ
การศกึษา และการพฒันาตนเอง
อยา่งตอ่เน่ืองในด้านคณุธรรม
จริยธรรมและการศกึษา 

๓.๑ ประเมินจากข้อเขียนในรูปแบบ
ตา่งๆ เช่น สอบกลางภาค ปลาย
ภาค รายงาน  
งานมอบหมาย การนําเสนอ  
การอภิปรายกลุม่ 
๓.๒ ประเมินจากข้อเขียนในรูปแบบ
ตา่งๆ เช่น สอบกลางภาค ปลาย
ภาค รายงาน งานมอบหมาย การ
นําเสนอการอภิปรายกลุม่  
๓.๓ ประเมินจากการตัง้ใจศกึษา
เลา่เรียน การให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมตา่งๆ 

๔. ด้านทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
๔.๑ แสดงความมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ี
ดีกบัผู้ ร่วมงาน หรือผู้ ท่ีตนเองมี
ปฏิสมัพนัธ์  
๔.๒ สามารถทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนทัง้
ในฐานะผู้ นําหรือสมาชิก 
 ๔.๓ แสดงความรับผิดชอบใน
หน้าท่ี 

๔.๑ สอนให้เห็นความสําคญัของการ
มีมนษุยสมัพนัธ์ เช่นมอบหมายงาน
กลุม่   
การทํากิจกรรมร่วมกนั 
๔.๒ สอนให้เห็นความสําคญัของการ
ทํางานร่วมกนักบัผู้ อ่ืนในฐานะผู้ นํา
หรือสมาชิกกลุม่ 
เช่น มอบหมายงานกลุม่   
ทํากิจกรรมร่วมกนั 
๔.๓ สอนให้เห็นความสําคญัของการ
มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี เชน่ งาน
มอบหมายกลุม่  
งานมอบหมายรายบคุคล  กิจกรรม
ตา่งๆ 

๔.๑ ประเมินจากงานมอบหมาย
กลุม่ การทํากิจกรรมตา่งๆ 
๔.๒ ประเมินจากงานมอบหมาย
กลุม่ การทํากิจกรรมตา่งๆ 
๔.๓ ประเมินจากงานมอบหมาย
กลุม่ งานมอบหมายรายบคุคล   
งานมอบหมายกลุม่ การทํากิจกรรม
ตา่งๆ 

๕ ทกัษะการวเิคราะห์ การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๕ .๑  ส าม า รถ ส่ื อ ส า ร โด ย ใ ช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ/
หรือ  ภาษาอ่ืนๆ  ในหลักสูตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ในการพูด
และการเขียน      
๕.๒ สามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
สมยัใหม่ได้  
๕.๓ สามารถใช้เทคโนโลยี-
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมลู เก็บ
รวบรวมข้อมลู  

๕.๑ สอนให้สามารถส่ือสารโดยใช้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และ/
หรือภาษาอ่ืนๆในหลกัสตูรได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ ทัง้ในการพดู     การ
เขียน  
๕.๒ สอนให้รู้จักเก็บรวบรวมข้อมูล 
คา่สถิต ิประมวลผล  
แปลความหมาย  
๕.๓ สอนโดยให้นกัศกึษาใช้
เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการศกึษาเลา่
เรียน 
 

๕ .๑  ประเมินจากความสามารถ
ส่ื อ ส า ร โด ย ใ ช้ ภ าษ า ไท ย แล ะ
ภาษาองักฤษและ/หรือภาษาอ่ืนๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ในการพูด  
การเขียน  
๕.๒ ประเมินจากการเก็บรวบรวม
ข้อมลู คา่สถิต ิประมวลผล 
 แปลความหมาย  
๕.๓ ประเมินจากการใช้เทคโนโลยี
สมยัใหม่ในการศกึษาเลา่เรียน เช่น 
PowerPoint, Internet ฯลฯ 

๒.๒ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวชิา (Curriculum Mapping) (รายละเอียดตามเอกสารแนบภาคผนวก ค) 
 
 



มคอ. ๒ 
 

๓๖ 

 

 
หมวดที่ ๕. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 

การวดัผลและการสําเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ด้วย การศกึษา
ระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาคผนวก จ.) 

 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
       ๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาํเร็จการศึกษา 
            ๒ .๑ .๑  การทวนสอบในรายวิชา โดยการดําเนินการตามรายวิชาท่ี เปิดสอน  และตาม
กระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ การประเมินแผนการสอน การประเมินการสอน การประเมินข้อสอบ 
การประเมินผลการสอบในรายวิชา โดยพิจารณาจากเกณฑ์คะแนนกลางของหลกัสูตร การประเมิน
รายงานหลงัสิน้สดุการสอนในแตล่ะภาคการศกึษา  
            ๒.๑.๒ การทวนสอบในระดบัหลกัสตูร ดําเนินการจดัสมัมนาหลกัสตูร โดยมีผู้ เข้าร่วมสมัมนา
ได้แก่ อาจารย์ประจําหลกัสตูร ผู้บริหาร เพ่ือนอาจารย์จากหลกัสตูรอ่ืน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจบุนั และผู้ ใช้
บณัฑิต 
 

  ๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาํเร็จการศึกษา 
๒.๒. ๑ ภาวการณ์ได้งานทําของบณัฑิต  

            ๒.๒.๒ การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสมัภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพงึพอใจในบณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนัน้ ๆ  
            ๒.๒.๓ การประเมนิจากสถานศกึษาอ่ืน โดยการสง่แบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสใน
ระดบัความพงึพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคณุสมบตัด้ิานอ่ืน ๆ ของบณัฑิตจะจบการศกึษา
และเข้าศกึษาเพ่ือปริญญาท่ีสงูขึน้ในสถานศกึษานัน้ ๆ 
๓. เกณฑ์การสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาคผนวก จ.) 

 

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ 

๑. การเตรียมการสาํหรับอาจารย์ใหม่ 
       ปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลยั/ 
วิทยาลยัตลอดจนในหลกัสตูรท่ีสอน 
 



มคอ. ๒ 
 

๓๗ 

 

๒. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
        ๒.๑ การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
            ๒.๑.๑ สง่เสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพนูความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือสง่เสริมการสอนและ
การวิจยัอยา่งตอ่เน่ือง การประชมุทางวิชาการทัง้ในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ  
            ๒.๑.๒ การเพิ่มพนูทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทนัสมยั 

         ๒.๒ การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
            ๒.๒.๑ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้    
และคณุธรรม 
            ๒.๒.๒ สง่เสริมอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการท่ีสมัพนัธ์กบัสาขาวิชา 
            ๒.๒.๓ จดัสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั 
            ๒.๒.๔ สง่เสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการตา่ง ๆ  

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑. การบริหารหลักสูตร 

      ในการบริหารหลกัสตูร จะมีคณะกรรมการประจําหลกัสตูร รองคณบดี หรือ ประธานหลกัสตูร และ
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็นผู้ กํากบัดแูลและคอยให้คําแนะนํา ตลอดจน
กําหนดนโยบายปฏิบตัใิห้แก่อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรจะวางแผนการ
จดัการเรียนการสอนร่วมกบัผู้บริหารของวทิยาลยัและอาจารย์ผู้สอน ตดิตามและรวบรวมข้อมลู สําหรับ
ใช้ในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูรโดยกระทําทกุปีอยา่งตอ่เน่ือง 

เป้าหมาย การดาํเนินการ การประเมินผล 
- พฒันาหลกัสตูรให้ทนัสมยั 
โดยอาจารย์และนกัศกึษา 
สามารถก้าวทนัหรือเป็นผู้ นําใน 
การสร้างองค์ความรู้ 
- กระตุ้นให้นกัศกึษาเกิดความ 
ใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนท่ีสร้าง 
ทัง้ความรู้ความสามารถและ 
ความประพฤต ิ
- ตรวจสอบและปรับปรุงหลกั- 
สตูรให้ได้เกณฑ์มาตรฐานและ 
มีคณุภาพ 
  
 

- จดัให้หลกัสตูรสอดคล้องกบั 
มาตรฐานของมหาวิทยาลยั 
และ สกอ. 
 - ปรับปรุงหลกัสตูรให้ทนัสมยั 
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง 
หลกัสตูรทกุๆ ๔-๕ ปี 
- จดัแนวทางการเรียนในวิชาเรียน
ให้มีทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ 
และ มี แน วท างการ เรียนห รือ
กิจกรรมประจําวิชาให้นกัศึกษาได้
ศกึษาความรู้ท่ีทนัสมยัด้วยตนเอง 

 

- หลกัสตูรท่ีสามารถอ้างอิงกบั 
มาตรฐานท่ีกําหนดโดยและมี 
การปรับปรุงสม่ําเสมอ 
- จํานวนวิชาเรียนท่ีมี 
ภาคปฏิบตั ิและวิชาเรียนท่ีมี 
แนวทางให้นกัศกึษาได้ศกึษา 
ค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง 
- รายช่ือของอาจารย์ประจํา   
ประวตัอิาจารย์ด้านคณุวฒิุ   
การศกึษา ประสบการณ์ และ 
การพฒันาอบรมของอาจารย์ 
 
 



มคอ. ๒ 
 

๓๘ 

 

เป้าหมาย การดาํเนินการ การประมวลผล 
- มีการประเมินมาตรฐานของ 
หลกัสตูรอยา่งสม่ําเสมอ 

- กํ าหนดให้อาจารย์ ท่ี สอน มี
คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท
หรือเป็นผู้ มีประสบการณ์หลาย
ปี มีจํานวนคณาจารย์ประจํา
หลักสูตรไม่ น้อยกว่าเกณ ฑ์
มาตรฐาน  

- มี การประเมินหลักสูต รโดย
คณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ
ภายในทุก ปี  และภายนอก
อยา่งน้อยทกุ ๔-๕ ปี 

- ป ระ เมิ นความพึ งพ อ ใจต่ อ
หลกัสตูรและการเรียนการสอน 
โดยบณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษา 

- ผลการประเมินการเรียนการ 
สอนอาจารย์ผู้สอน และการ 
สนบัสนนุการเรียนรู้ของ 
ผู้สนบัสนนุการเรียนรู้ โดย 
นกัศกึษา 
- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ 
ผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก  
ทกุ ๔-๕ ปี 
- ประเมินผลโดยบณัฑิต 
ทกุ ๒ ปี 

 
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

  ๒.๑ การบริหารงบประมาณ 
  วิทยาลยัจดัสรรงบประมาณประจําปี เพ่ือจดัซือ้ตํารา ส่ือการเรียนการสอน โสตทศันปูกรณ์ และ 

วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชัน้เรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกบัการเรียนรู้ด้วยตนเองของนกัศกึษา 

 

  ๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดมิ 
  มีห้องสมุดของวิทยาลัยท่ีมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล มี

หนงัสือด้านศาสนศกึษา ศาสนาตา่งๆ เช่น พทุธศาสนา ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม เป็นต้น นอกจากนี ้
ยงัมีระบบหอสมดุกลางของมหาวิทยาลยั มีส่ือสารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีสนบัสนนุการเรียนการสอน 

   
 

 ๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ 
  ห้องสมุดของวิทยาลัย มีบริการหนังสือ ตํารา วารสารต่างๆ และจัดส่ือการสอนอ่ืนเพ่ือใช้

ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เคร่ืองมลัตมีิเดียโปรเจคเตอร์ เคร่ืองฉายสไลด์ เป็นต้น 

  ๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  มีเจ้าหน้าท่ีประจําห้องสมุดของวิทยาลยั  ซึ่งจะประสานงานการจดัซือ้จัดหาหนังสือ และทํา

หน้าท่ีประเมินความพอเพียงของหนงัสือ ตํารา นอกจากนีมี้เจ้าหน้าท่ีด้านโสตทศันปูกรณ์ ซึง่จะอํานวย
ความสะดวกในการใช้ส่ือของอาจารย์แล้วยงัต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้ส่ือของ
อาจารย์ด้วย  



มคอ. ๒ 
 

๓๙ 

 

๓. การบริหารคณาจารย์ 
  ๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 

  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาเอกขึน้ไปในสาขานีห้รือสมัพนัธ์กนั 

  ๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการตดิตามและทบทวนหลักสูตร 
  จดัประชมุกรรมการหลกัสตูรอยา่งเป็นทางการทกุ ๒ เดือน ประชมุร่วมกนัในการวางแผนจดัการ

เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ   
เตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลกัสตูร  

  ๓.๓ การแต่งตัง้คณาจารย์พเิศษ 
            มีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาเอก หรือมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ หรืออยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการหลกัสตูร กรรมการหลกัสตูรพิจารณาประวตัิและ
ผลงาน เสนอคณบดีเพ่ือแตง่ตัง้ในแตล่ะปีการศกึษา 

๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๔.๑ การกาํหนดคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีท่ีเก่ียวข้องกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ และมี

ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔.๒ การเพิ่มทกัษะความรู้เพื่อการปฏิบัตงิาน 
สร้างโอกาสให้บุคลากร ได้รับการอบรมพัฒนาตนเองในด้านงานท่ีเก่ียวข้อง อย่างน้อย        

ปีละ ๑ ครัง้ ตอ่ ๑ คน 

๕. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานักศกึษา 
๕.๑ การให้คาํปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 

วิทยาลยัแต่งตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นกัศกึษาทกุคน โดยนกัศกึษาท่ีมีปัญหา
ในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของวิทยาลัยจะได้รับ
มอบหมายให้ทําหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกําหนดชั่วโมง        
ให้คําปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี ้ต้องมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือ     
ให้คําปรึกษาแนะนําในการจดัทํากิจกรรมแก่นกัศกึษา 
       ๕.๒ การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสยัเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะย่ืนคําร้อง
ขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนในแต่ละรายวิชาได้ โดยต้องย่ืนคําร้องต่อคณบดี 
หรือผู้ ท่ีคณบดีมอบหมาย โดยผา่นประธานหลกัสตูร 
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๔๐ 

 

๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 
สงัคมยงัคงต้องการคนท่ีมีความรู้คู่คณุธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ด้านศาสนาต่างๆ ท่ี

เช่ือมโยงกบัวิทยาการต่างๆในปัจจบุนั เพราะคนเหล่านีส้ามารถเป็นส่วนสําคญัส่วนหนึ่งในการช่วยกนั
พฒันาสงัคมให้เจริญงอกงามและอยู่ร่วมกันอย่างสนัติสุข  ในส่วนความพึงพอใจของผู้ ใช้บณัฑิตนัน้ 
หลกัสตูรฯ จะดําเนินการสํารวจและนําข้อมลูมาพฒันาหลกัสตูร 

 

๗. ตวับ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินการบรรลตุามเป้าหมายตวับ่งชีท้ัง้หมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง ๒ ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทัง้นีเ้กณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ ๑–๕ 
และอยา่งน้อยร้อยละ ๘๐ ของตวับง่ชีผ้ลการดําเนินงานท่ีระบไุว้ในแตล่ะปี 

 

ที่ ตวับ่งชีแ้ละเป้าหมาย 

สอดคล้องกับ
การประกัน
คุณภาพ 

ปีการศึกษา 

ภายใน ภายนอก ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๑  อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อย  

ร้อยละ ๘๐ มีสว่นร่วมในการประชมุเพ่ือ
วางแผน  ติดตาม  และทบทวนการ
ดําเนินงานหลกัสตูร 

      

๒ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.๒ ท่ีสอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิแห่งชาต ิ

      

๓ มี ร า ย ล ะ เอี ย ด ขอ ง ราย วิ ช า  แล ะ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.๓ และ/หรือ มคอ.๔ อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศกึษาให้ครบทกุรายวิชา 

      

๔ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ หรือ ๖ ภายใน 
๓๐ วนั หลงัสิน้สดุภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทกุรายวิชา 

-      
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๔๑ 

 

ที่ ตวับ่งชีแ้ละเป้าหมาย 

สอดคล้องกับ
การประกัน
คุณภาพ 

ปีการศึกษา 

ภายใน ภายนอก ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๕ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน 
๖๐ วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 

-      

๖ มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้�อยร้�
อยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่
ละปี�การศกึษา 

-      

๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน  กลยุทธ์การสอน  หรือ  การ
ประเมินผลการเรียน รู้  จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.๗ ปีท่ีแล้ว 

      

๘ อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทกุคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จดัการเรียนการสอน  

      

๙ อาจารย์ประจําทกุคนได้รับการพฒันา
ทางวิชาการ อยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

      

๑๐ จํานวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการ
สอนได้�รับการพฒันาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพไม�่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ต่
�อปี 

      

๑๑ ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปี
สดุท้าย/บณัฑิตใหมท่ี่มีตอ่คณุภาพ
หลกัสตูร เฉล่ียไมน้่อยกวา่ ๓.๕๐  จาก
คะแนน ๕.๐๐ 
 

      

๑๒ 
 

ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตท่ีมี
ตอ่บณัฑิตใหม ่เฉล่ียไมน้่อยกวา่ ๓.๕๐
จากคะแนนเตม็ ๕.๐๐ 
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๔๒ 

 

หมวดที่ ๘  การประเมิน และปรับปรุงการดาํเนินการของหลักสูตร 

๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

      ๑.๑ การประเมินกลยทุธ์การสอน 

            ชว่งก่อนการสอนควรมีการหารือการสอนโดยทีมผู้สอน สว่นช่วงหลงัการสอนควรมีการวิเคราะห์
ผลการประเมนิการสอนโดยนกัศกึษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนกัศกึษา  
            ด้านกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง และกําหนดประธานหลกัสตูรและทีมผู้สอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอ่ไป 

        ๑.๒ การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยทุธ์การสอน 
                การประเมินทกัษะดงักลา่วสามารถทําโดยการ 
                ๑) ประเมินโดยนกัศกึษาในแตล่ะวิชา 
                ๒) การสงัเกตการณ์ของผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร/ประธานหลกัสตูร และ/หรือทีมผู้สอน  
                ๓) ภาพรวมของหลกัสตูรประเมินโดยบณัฑิตใหม ่

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
        การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมลูจาก 
        ๒.๑ นกัศกึษาปีสดุท้าย/ บณัฑิตใหม/่บณัฑิตท่ีทํางานแล้ว ๑ ปี 
        ๒.๒ ผู้ใช้บณัฑิต 
        ๒.๓ ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 

๓. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
       ให้ประเมินตามตวับง่ชีผ้ลการดําเนินงานท่ีระบใุนหมวดท่ี ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยา่งน้อย 
๒ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิในสาขา หรือท่ีสมัพนัธ์กนั และ ๑ ท่านจาก คณะกรรมการประกนั
คณุภาพภายใน 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
        ๔.๑ รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมลู จากการประเมนิจากนกัศกึษา ผู้ใช้บณัฑิต ผู้ทรงคณุวฒุ ิ
        ๔.๒ วิเคราะห์ทบทวนข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีได้จากการรวบรวม เสนอแนะ และการประเมินผล             
โดยคณะกรรมการหลกัสตูร  
        ๔.๓ เสนอการปรับปรุงหลกัสตูรและแผนกลยทุธ์ 
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เอกสารแนบ ภาคผนวก ก 
คาํอธิบายรายวชิา 
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คาํอธิบายรายวิชา 
 
ก  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

๑. รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาํหนด                                                  ๑๓  หน่วยกิต 
  ๑.๑ รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์                 ๗  หน่วยกิต 

 
มมศท ๑๐๑  การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์                                         ๒(๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development                                  2(1-2-3) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพ่ือการพฒันามนษุย์ และ 
                                           มมศท ๑๐๓    ศลิปะวทิยาการเพ่ือการพฒันามนษุย์                                  

ความหมาย ความสําคัญ  และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ  / วิชาเฉพาะ  
ความเช่ือมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สงัเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คณุสมบตัิของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์   การวิเคราะห์เหตปัุจจยัและผลกระทบ
ของเหตกุารณ์ / สถานการณ์/ปัญหา     และการสงัเคราะห์แนวทางแก้ไข  ป้องกนัปัญหา หรือปรับปรุง
พฒันาเหตกุารณ์ / สถานการณ์ เพ่ือคณุประโยชน์ต่อตนเอง ผู้ อ่ืน และสงัคม  การประยุกต์ความรู้เพ่ือ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศกึษา 

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 สังคมศกึษาเพื่อการพัฒนามนุษย์                                               ๓(๒-๒-๕) 
MUGE 102  Social Studies for Human Development                                       3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั มมศท ๑๐๑  การศกึษาทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนษุย์                                    
                                           มมศท ๑๐๓    ศลิปะวทิยาการเพ่ือการพฒันามนษุย์                                  

หลกัการและทฤษฎีพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัสถานการณ์ / เหตกุารณ์ / ปัญหาท่ีสําคญัของสงัคมไทย
และสงัคมโลก อาทิ วิวฒันาการของอารยธรรมและเหตกุารณ์สําคญัในประวตัิศาสตร์ ระบบการเมือง



มคอ. ๒ 
 

๔๕ 

 

การปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/ 
สถานการณ์ / ปัญหา และการสงัเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนา
เหตกุารณ์ / สถานการณ์ / เพ่ือคณุประโยชน์ต่อตนเอง ผู้ อ่ืน และสงัคม  การประยุกต์ความรู้เพ่ือเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหากรณีศกึษา   

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 ศิลปะวิทยาการเพื่อการพฒันามนุษย์                                          ๒(๑-๒-๓) 
MUGE 103  Arts and Sciences for Human Development                                  2(1-2-3) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั มมศท ๑๐๑  การศกึษาทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนษุย์                                    
                                           มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพ่ือการพฒันามนษุย์                                           

มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต  เหตกุารณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเก่ียวกบัวิวฒันาการท่ี
สําคญัทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  การวิเคราะห์เหตุ
ปัจจยัและผลกระทบของเหตกุารณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสงัเคราะห์แนวทางแก้ไข  ป้องกัน
ปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์  / เพ่ือคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้ อ่ืน  
และสงัคม  การประยกุต์ความรู้เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศกึษา 
       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. 

 
 
 
 



มคอ. ๒ 
 

๔๖ 

 

 
                ๑.๒ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา                                                 ๓  หน่วยกิต 
 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                                                   ๓(๒-๒-๕) 
LATH 100  Arts of Using Thai Language in Communication                              3(2-2-5)       
     รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
      รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั    ไมมี่              

ศลิปะการใช้ภาษาไทย  ทกัษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพดู  การฟัง  การอา่น  การเขียนและการ
คดิเพ่ือการส่ือสารได้อยา่งถกูต้อง  เหมาะสม 

Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills 
for accurate and appropriate communication. 

 
                ๑.๓ รายวชิาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                     ๓ หน่วยกิต 
 
ทสคพ ๑๕๕ การประยุกต์คอมพวิเตอร์                                                        ๓(๒-๒-๕) 
ITCS  155 Computer Applications                                                           3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       วิวฒันาการและประวตัิของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พืน้ฐานการทํางานของระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
สว่นประกอบสําคญัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตัิการและการใช้งาน ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
และการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และกติกาในการเช่ือมต่อ โครงสร้างของ
เว็บและภาษาท่ีใช้ในการติดต่อท่ีเรียกว่าเอชทีเอ็มแอล เคร่ืองมือค้นหาข้อมลูบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
การทํางานของอีเมล์และการใช้งาน ความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ด้านการ
ประมวลผลคํา ซอฟต์แวร์ประเภทกระดานอิเลก็ทรอนิคส์ ซอฟต์แวร์สําหรับการนําเสนอ 
       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. 
 
 
 



มคอ. ๒ 
 

๔๗ 

 

 
  ๒. รายวชิาที่หลักสูตรกาํหนด                                                           ๒๗ หน่วยกติ 

๒.๑ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาจาํนวน                                            ๙ หน่วยกิต 
 
ศศศศ ๑๐๘ ภาษาอังกฤษ ๑                                                                        ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 108   English I                                                                                3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

ทกัษะด้านการฟัง การพดู การอา่น การเขียน และทกัษะยอ่ย ได้แก่ ไวยากรณ์ การออกเสียง  
การสะกดคําและใช้คําศพัท์ให้ถกูบริบทตา่งๆ 

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) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ศศศศ ๑๐๘ ภาษาองักฤษ ๑ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่                                                                   

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียน  และทักษะย่อย  ได้แก่  ไวยากรณ์  การออกเสียง  
การเขียนยอ่หน้า การเขียนเรียงความ 

English skills:- Reading, academic writing, grammar, pronunciation, composition.  
 
ศศศศ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓                                                                      ๓(๒-๒-๕) 
CRRS 201 English III                                                                               3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ศศศศ ๑๐๙ ภาษาองักฤษ ๒ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่                                                                   

ทักษะการนําเสนอในรูปแบบของการพูด และการเขียน  การฟังเพ่ือจับประเด็น การออกเสียงให้
ถกูต้อง การเลือกคําศพัท์และวลีให้ถกูต้องตามรูปแบบการนําเสนอ โดยเน้นเนือ้หาเก่ียวกบัชีวิต ศาสนา 
ในบริบททางมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

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. 



มคอ. ๒ 
 

๔๘ 

 

 
   ๒.๒ รายวชิาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ จาํนวน                      ๖  หน่วยกิต 
 
ศศศศ ๑๐๗ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และชีวิตมนุษย์                                      ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 107  Science, Technology and Human Life                                         3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ผลกระทบของความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อชีวิตมนษุย์ในศตวรรษท่ี 21 
โดยเฉพาะในด้านความคิดและการดําเนินชีวิต วิทยาศาสตร์และโลกทศัน์สมยัใหม่ การค้นพบธรรมชาติ
ของวตัถุ จิตและชีวิต การจดัรหสัพนัธุกรรม การใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ล่วงลํา้กํา้เกินงานของธรรมชาต ิ
เช่น การผสมเทียม โคลนน่ิง การสร้างอวยัวะเทียม การยืดชีวิต การดดัแปลงพนัธุกรรม และการควบคมุ
พฤตกิรรม จริยธรรมของการทดลองทางวิทยาศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม ่

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 โปรแกรมคอมพวิเตอร์สาํหรับใช้ในสาํนักงาน                                ๓(๑-๒-๖) 
CRRS 203 Computer Application for Office                                                   3(1-2-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิซเวิร์ด โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิซเอ็กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท์
ออฟฟิซพาวเวอร์พ้อยนท์ การสืบค้นข้อมลู 
       Microsoft Office Word, Microsoft Office  Excel, Microsoft Office PowerPoint, Data 
Processing 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 
 

๔๙ 

 

 
      ๒.๓ รายวิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จาํนวน                    ๑๒  หน่วยกติ 
 
ศศศศ ๑๐๒ การคดิเชิงวพิากษ์                                                                   ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 102 Critical Thinking                                                                       3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ชีวิต การคิด และวิธีคิด ลกัษณะของ “การคิดเชิงวิพากษ์” ความสําคญัของการคิดเชิงวิพากษ์ต่อ
การพฒันาตนและการมีชีวิตในยคุข่าวสารข้อมลู การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัความจริงของชีวิตและโลก 
ธรรมชาตขิองความดีและความชัว่ร้าย ความถกูและความผิด การใช้เหตผุลเชิงวิพากษ์ในชีวิตประจําวนั  
       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) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ความหมายและองค์ประกอบของ “อารยธรรม” ความสําคัญของอารยธรรมในการศึกษา
วิวฒันาการความเจริญก้าวหน้าของมนษุย์ วิธีศกึษาอารยธรรมโลก แหลง่กําเนิดและลกัษณะของอารย
ธรรมโลก ภาพรวมของอารยธรรมโลกในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และยุคต่อมาจนถึงสมัยปฏิวัติ
อตุสาหกรรม  บคุคลและเหตกุารณ์ตา่งๆท่ีสําคญัตอ่การเปล่ียนแปลงลกัษณะของอารยธรรมในแตล่ะยคุ
สมยั 
       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. 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 
 

๕๐ 

 

 
ศศศศ ๑๐๕  อารยธรรมโลก ๒                                                                   ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 105  World Civilization II                                                                  3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ศศศศ ๑๐๔ อารยธรรมโลก ๑                                                                       
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั  ไมมี่ 
       ลกัษณะสําคญัของอารยธรรมโลกก่อนสมยัปฏิวตัิอตุสาหกรรม บคุคลและเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีสําคญั
ต่อการเปล่ียนแปลงลักษณะของอารยธรรมในยุคต่อมาจนถึงสมัยใหม่ ความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และลักษณะของอารยธรรมโลก บทเรียนจากอารยธรรมโลก เก่ียวกับ
ศกัยภาพของมนษุย์ในเร่ืองความสําเร็จและความล้มเหลว 
       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 มนุษย์กับการแสวงหาชีวติที่มีความหมาย                                      ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 204 Man’s Search for Meaning                                                          3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ปัญหาความหมายของชีวติ การแสวงหาชีวิตท่ีมีความหมายในสงัคมปัจจบุนั ความแตกตา่งระหวา่ง
ชีวิตท่ีมีคณุค่าและชีวิตท่ีมีทรัพย์สินเงินทอง ช่ือเสียงเกียรติยศ แนวความคิดทางปรัชญา ศาสนา และ
จิตวิทยาเก่ียวกบัศกัยภาพของมนษุย์ ลกัษณะความเป็นมนษุย์ คณุภาพชีวิตและชีวิตท่ีมีความหมาย วิธี
ปฏิบตัใินการสร้างชีวิตให้มีความหมายในสงัคมบริโภคนิยม 
        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. 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 
 

๕๑ 

 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า                                                             ๘๗ หน่วยกิต  
 
      ๑. กลุ่มวิชาบังคับ จาํนวน                                                                ๓๐ หน่วยกิต 
 
ศศศศ ๑๑๐ มิตทิางจติใจของคนไทยในสังคมปัจจุบัน                                      ๓(๓-๐-๖)  
CRRS 110  Spirituality in Contemporary Thai Society                                      3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       อบัราฮมั มาสโลว์ และความต้องการของมนษุย์ ความหมายของ “มิติทางจิตใจ” และความสําคญั
ต่อสขุภาวะของมนุษย์ รากฐานของมิติทางจิตใจของคนไทย ความเช่ือเร่ืองวิญญาณและอํานาจเหนือ
ธรรมชาต ิศาลพระภมูิในวฒันธรรมไทย เคร่ืองรางของขลงั เวทมนต์คาถา และพิธีปลกุเสก มิตทิางจิตใจ
และพุทธศาสนา เช่น การยึดพระรัตนตรัยเป็นสรณะ การสวดมนต์ การทําบุญ และการภาวนา ความ
ผสมกลมกลืนระหว่างพทุธศาสนากบัความเช่ือเร่ืองวิญญาณ อํานาจเหนือธรรมชาติ และเวทมนต์คาถา
ในมิตทิางจิตใจของชาวพทุธในสงัคมไทยหลงัสมยัใหม ่

        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 จริยธรรมสาํหรับโลกหลังสมัยใหม่                                              ๓(๓-๐-๖)     
CRRS 111 Ethics for the Post-Modern World                                                3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

       จริยธรรมและความเจริญก้าวหน้าของสงัคม ลกัษณะของโลกหลังสมัยใหม่ เทคโนโลยีและการ
เปล่ียนแปลงสงัคม วิถีชีวิตและสภาวะสิ่งแวดล้อม ประเด็นสําคญัทางจริยธรรมในโลกปัจจุบนั ความ
จํากดัของจริยธรรมท่ียดึถือสืบต่อกนัมา ลกัษณะของจริยธรรมใหม่ สําหรับประชาคมโลก ความสมัพนัธ์
ระหวา่งจริยธรรมใหมแ่ละจริยธรรมทางศาสนา 
       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. 



มคอ. ๒ 
 

๕๒ 

 

ศศศศ ๒๑๗  ธรรมชาตแิละชะตากรรมของมนุษย์                                          ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 217 Human Nature and Human Destiny                                             3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ปัญหาเก่ียวกับธรรมชาติและชะตากรรมของมนุษย์ คําตอบจากปรัชญาศาสนา วิทยาศาสตร์ 
พนัธุกรรม ประสาทวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ ผลกระทบของการนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการแพทย์ 
เช่น การสร้างชีวิตในหลอดแก้ว การเลือกเพศของตัวอ่อนในครรภ์ การดัดแปลงพันธุกรรม และการ
ควบคมุพฤติกรรมของมนษุย์ตอ่วฒันธรรมความเช่ือ เร่ืองธรรมชาติและชะตากรรมของมนษุย์ จริยธรรม
ของการอยูร่อดของมนษุยชาต ิ
       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. 
 
ศศศศ ๒๒๔  สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของมนุษย์                                          ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 224 Human Rights and Human Dignity                                               3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       แนวความคิดทางปรัชญาเร่ืองสิทธิมนุษยชน คําประกาศสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ
สิทธิมนุษยชนและความก้าวหน้าของสังคม สิทธิมนุษยชนและวัฒนธรรมเอเชีย ศาสนาและสิทธิ
มนุษยชน บทบาทขององค์กรสิทธิมนุษยชน กลุ่มสตรีนิยมและสิทธิสตรี ศกัดิ์ศรีของมนุษย์ในปรัชญา
และคําสอนศาสนา จริยธรรมการทดลองในคนและการให้บริการทางการแพทย์ คําสอนศาสนาเก่ียวกบั
ชีวิตท่ีสมกบัศกัดิศ์รีของมนษุย์ “ตายอยา่งมีศกัดิศ์รี” 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”. 
 
 
 



มคอ. ๒ 
 

๕๓ 

 

ศศศศ ๒๒๕ มนุษย์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ                                  ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 225  Man, Energy and the Environment                                             3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ความต้องการใช้พลงังานทรัพยากรธรรมชาติของประชากรโลก ปัญหาเก่ียวกบัปริมาณจํากดัของ
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ความเส่ือมโทรมของสิ่งแวดล้อมและการอยู่รอดของมนุษยชาต ิ
แนวความคิดเร่ืองการพฒันาแบบยัง่ยืนโดยเฉพาะในเร่ืองพลงังานและทรัพยากรธรรมชาติ การแสวงหา
พลงังานจากแห่งใหม่ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในส่วนต่างๆของโลก บทบาทของรัฐบาลและองค์กร
นานาชาติในการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม การเมือง ธุรกิจการค้าและสิ่งแวดล้อม จริยธรรม
สิง่แวดล้อมและการอยูร่อดของมนษุยชาต ิ
       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 แนวคดิเร่ืองชีวิต ความตายในวิทยาศาสตร์และศาสนา                    ๓(๓-๐-๖)     
CRRS 226  Concepts of Life and Death in Science and Religion                       3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ความลึกลบัของชีวิตและความตาย การค้นพบของวิทยาศาสตร์เก่ียวกับกําเนิดและวิวฒันาการของชีวิต 
การแพทย์สมยัใหม่และการยืดชีวิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ เช่น การดดัแปลงพนัธุกรรม การปลกูถ่ายอวยัวะ และ
การใช้เซลล์ต้นกําเนิดทําให้ชีวิตดําเนินอยู่ต่อไป  “ความตาย” และ”สมองตาย” คําสอนศาสนาเก่ียวกบักําเนิด
และการสิน้สดุของชีวิต ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเกิดและการตาย ชีวิตหลงัความตาย วิทยาศาสตร์และการเกิด
ใหม่ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสนามาไขปริศนาของชีวิตและความตาย ปัญหาจริยธรรม
เก่ียวกบัการเกิดและการตาย 
       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. 



มคอ. ๒ 
 

๕๔ 

 

ศศศศ ๒๒๗ ลัทธิการเมืองและความผาสุกของมนุษย์                                      ๓(๓-๐-๖)  
CRRS 227  Political Ideologies and Human Well-Being                                   3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ประวตัิความเป็นมาและอดุมการณ์ของลทัธิการเมืองต่างๆ เช่น ลทัธิเสรีนิยม มาร์ซีสม์ และ สงัคม
นิยม การนําลทัธิการเมืองมาสร้างระบบการเมืองในรูปของการปกครองระบอบตา่งๆ เช่น ประชาธิปไตย 
คอมมิวนิสต์ และสงัคมนิยม จดุอ่อนจดุแข็งของการปกครองระบอบเหล่านี ้ความสมัพนัธ์ระหว่างระบบ
การเมืองกับระบบเศรษฐกิจและความผาสุกของมนุษย์ สภาวะผู้ นําทางการเมือง จริยธรรมของ
นกัการเมือง 
       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 คุณธรรมจริยธรรมและพฤตกิรรมของมนุษย์                                ๓(๓-๐-๖)       
CRRS 228 Ethics and Human Conduct                                                       3(3-0-6)   

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่                                                       
       ความหมายและท่ีมาของคุณธรรม  การแบ่งประเภทของคุณธรรมและการลําดับความสําคัญ  
ธรรมชาติของชีวิตท่ีมีคุณธรรม ความสมัพันธ์ระหว่างคุณธรรมและจริยธรรม ทฤษฎีจิตวิทยาเก่ียวกับ
พฤติกรรมของมนษุย์ หลกัจริยธรรมสําหรับตดัสนิการกระทํา เช่น หลกัจริยธรรมของหน้าท่ีและประโยชน์
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 มนุษย์และเสรีภาพ                                                                 ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 229  Man and Freedom                                                                  3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

       ประวตัิ ธรรมชาติ และลกัษณะต่างๆ ของเสรีภาพ การสํารวจของยเูนสโกเก่ียวกบัความเข้าใจเร่ือง

เสรีภาพในบรรดาผู้ มีอาชีพต่างๆ วิเคราะห์การแสดงออกของเสรีภาพในปริบททางการเมือง สังคม 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนาและจิตวิทยา ในงานเขียนท่ีเก่ียวข้องของนักปรัชญา นักศาสนศาสตร์ 

นักจิตวิทยา และนักวิทยาศาสตร์ทัง้ในอดีตและปัจจุบนั การต่อสู้ เพ่ือเสรีภาพของมนุษย์ และการใช้

เสรีภาพอยา่งสร้างสรรค์ 



มคอ. ๒ 
 

๕๕ 

 

       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) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ความสําคญัของการวจิยัและวิธีวิจยั วิธีวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพในสงัคมศาสตร์ หวัข้อการ
วิจยัและการเขียนโครงร่างวจิยั  การรวมรวมข้อมลูและวิเคราะห์ การเสนอผลงานวจิยั จริยธรรมของการ
วิจยั การฝึกปฏิบตั ิ
        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. กลุ่มวิชาเอกเลือกพุทธศาสตร์ศึกษา (Buddhist Studies)                    ๓๙ หน่วยกิต 
 

ศศศศ ๓๓๑ ขุมทรัพย์ทางปัญญาของปราชญ์ชาวพุทธ                                     ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 331 Wisdom of Buddhist Sages                                                         3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ศกึษาคําสอนของปราชญ์ชาวพทุธท่ีมีอิทธิพลตอ่พฒันาการของพทุธศาสนาและตอ่ความคดิและ
การปฏิบตัขิองพทุธศาสนิกชนปัจจบุนั เชน่พระธรรมโกศาจารย์ (พทุธทาสภิกข)ุ  พระพรหมคณุาภรณ์ 
(ป.ปยตุโต) สงัขรักสทิธะ ดาไลลามะ และต ินทัฮนั 
       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. 
 
 



มคอ. ๒ 
 

๕๖ 

 

ศศศศ ๓๓๒ พุทธปรัชญาขัน้แนะนํา                                                            ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 332 Introduction to Buddhist Philosophy                                             3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       พทุธปรัชญาในฐานะเป็นทางเลือกของวิถีชีวิตในสงัคมบริโภคนิยมและเป็นวิธีใหม่ของการแสวงหา
สจัธรรมชีวิต ธรรมชาติของชีวิต และความตายศกัยภาพของมนุษย์เป้าหมายชีวิตและวิธีนําศกัยภาพนี ้
มาสร้างชีวิตให้มีคณุคา่สงูสดุ ความหมายของความสขุ และวิธีสร้างความสขุในปัจจบุนัและอนาคต การ
นําพทุธปรัชญาไปใช้เป็นเข็มทิศชีวิตและแก้ปัญหาชีวิต 

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  พุทธจริยศาสตร์ขัน้แนะนํา                                                       ๓(๓-๐-๖) 
 CRRS 333 Introduction to Buddhist Ethics                                                   3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       รากฐานของพุทธจริยศาสตร์ ธรรมชาติของความดีและความชั่วร้าย คุณธรรมและความสุข 
จริยธรรมและการประกอบอาชีพ การนําพุทธจริยศาสตร์ไปสร้างจริยธรรมสากลและแก้ไขปัญหา  
ชีวจริยธรรมในวิทยาศาสตร์และการแพทย์สมยัใหม ่
       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 ส่ิงท้าทายใหม่ๆ ในสังคมพุทธปัจจุบัน                                        ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 334  New Challenge  in Contemporary Buddhist Societies                     3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ลกัษณะของสงัคมพทุธปัจจบุนั และวิธีการท่ีสงัคมนีใ้ช้จดัการกบัสิ่งท้ายทายใหม่ๆ เช่น การเส่ือม
ความนิยมในศาสนา การเรียกร้องสิทธิสตรี ความเหล่ือมลํา้ทางสงัคม ความเส่ือมโทรมของสิ่งแวดล้อม 
ยาเสพตดิ และการก่อการร้าย 
       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. 



มคอ. ๒ 
 

๕๗ 

 

 

ศศศศ ๓๓๕ พุทธศาสนาเถรวาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                             ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 335 Theravada Buddhism in Southeast Asia                                        3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเถรวาทในเอเชียอาคเนย์ ลักษณะของความเช่ือและการปฏิบัติของ
พทุธศาสนิกชนในประเทศไทย พม่า ลาว และเขมร บทบาทของสถาบนัศาสนา การศกึษาและการเมือง
ตอ่การทํานบํุารุงพทุธศาสนา ความสมัพนัธ์ระหวา่งพทุธศาสนากบัรัฐ การมีสว่นร่วมของพทุธศาสนิกชน
ในการพฒันาสงัคม 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 การศึกษาพุทธศาสนาเถรวาทเชิงมานุษยวทิยา                              ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 336 Anthropology Studies in Theravada Buddhism                                3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        ธรรมชาติของวิชามานุษยวิทยา วิธีการศึกษาศาสนาเชิงมานุษยวิทยา วิเคราะห์งานวิจัยของนัก
มานุษยวิทยาร่วมสมัย เช่น Stanley J. Tambiah, Charles Keyes, and Justin T. McDaniel เก่ียวกับพุทธ
ศาสนาท่ีแสดงออกในความเช่ือและการปฏิบตัิของพทุธศาสนิกชนเถรวาทในประเทศไทยและประเทศอ่ืน เช่น 
ศรีลงักา 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 แนวความคดิและการปฏิบัตใินพุทธศาสนาเถรวาท                        ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 337  Concept and Practice in Theravada Buddhism                              3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ศกึษาแนวความคดิสําคญัในพทุธศาสนาท่ีมีอิทธิพลตอ่โลกทศัน์และวิถีชีวติของพทุธศาสนิกชน เช่น 
เร่ืองกรรม สงัสารวฏั นิพพาน อริยสจัส่ี และปฏิจจสมุปบาท ลกัษณะของชีวิตประจําวนัของพระสงฆ์ 
การปฏิบตัิของพทุธศาสนิกชน เช่น การบชูาพระรัตนตรัย การสวดมนต์ การอปุสมบท การรักษาศีล การ
ทําบญุ และการภาวนา และผลทางศาสนา จิตวิทยา และสงัคมท่ีเกิดแก่ผู้ปฏิบตัิและระบบจริยธรรมของ
สงัคม 



มคอ. ๒ 
 

๕๘ 

 

         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 Co-
dependent 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 การเคล่ือนไหวใหม่ๆ ในพุทธศาสนาเถรวาท                               ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 338 New Movements in Theravada Buddhism                                     3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ปัจจยัและรูปแบบของการเคล่ือนไหวใหม่ในพุทธศาสนาเถรวาทในปัจจุบนั โดยใช้สงัคมไทยเป็น
กรณีศึกษา  เน้นการเคล่ือนไหวท่ีต้องการให้พุทธศาสนิกชนคนไทยยึดถือศาสนาพุทธท่ีเป็นปัญญา 
ทํางานให้สงัคม และมีความสมัพนัธ์กบัศาสตร์สมยัใหม ่
       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 พุทธศาสนากับความสัมพันธ์กับศาสนาอ่ืน                                   ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 339 Buddhism in Relation to Others Faiths                                          3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

       ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาอ่ืนในสมัยพุทธกาลและปัจจุบัน ทัศนคติของพุทธ
ศาสนาตอ่ตา่งศาสนา จดุร่วมกนัและจดุแตกตา่งกนัระหว่างพทุธศาสนาและศาสนาอ่ืน เช่น ศาสนาฮินด ู 
ศาสนายูดาย   ศาสนาคริสต์   และศาสนาอิสลาม   บทบาทของพุทธศาสนาในการเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งศาสนา 
       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 การอ่านคัมภร์ีพระพุทธศาสนา ๑                                                 ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 431 Reading Buddhist Scriptures I                                                      3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ประวตัขิองคมัภีร์พทุธศาสนา วิธีศกึษา โครงสร้างของพระไตรปิฎกในศาสนาพทุธเถรวาท วิเคราะห์
พระสตูรสําคญัในพระไตรปิฎกฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือเรียนรู้และซาบซึง้ใน    พระปัญญา
คณุ พระวิสทุธิคณุ และพระกรุณาคณุของพระพทุธเจ้า 



มคอ. ๒ 
 

๕๙ 

 

       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 การอ่านคัมภร์ีพระพุทธศาสนา ๒                                                ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 432  Reading Buddhist Scriptures II                                                    3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ศศศศ ๔๓๑ การอา่นคมัภีร์พระพทุธศาสนา I                                               
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ศึกษาคมัภีร์สําคญัในพุทธศาสนามหายานฉบบัภาษาอังกฤษ เช่น Lotus Sutra, the Heart and 
Diamond Sutras ใน  Prajñaparamita Sutra และAsvaghosa’s Awakening of Faith เพ่ื อให้ เรียน รู้  
คําสอนสําคญัเก่ียวกบัสจัธรรมแห่งชีวิตในพทุธศาสนามหายาน 
       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 ภาพลักษณ์ของความเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบในพุทธศาสนา            ๓(๓-๐-๖)   
CRRS 433 Images of Human Perfection in Buddhism                                     3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        พระพุทธเจ้าและพระโพธิสตัว์กบัต้นแบบของมนุษย์สมบูรณ์แบบ คณุสมบตัิของพระอรหนัต์และ
พระโพธิสตัว์ วิธีการพฒันาตนท่ีนําไปสู่ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบตามอุดมการณ์ของพุทธศาสนา 
พระอรหนัต์และพระโพธิสตัว์ในสงัคมปัจจบุนั 
        The Buddha and the Bodhisattava, two models of human perfection. Ideals of arahants in 
Theravada Buddhism and Bodhisattava in Mahayana Buddhism. Methods for self-
development leading to the realization of these two ideals. Arahants and bodhisattavas in the 
modern world. 

ศศศศ ๔๓๔ พุทธศาสนาในทศันศิลป์                                                          ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 434  Buddhism in Visual Art                                                                3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

 พุทธศาสนาท่ีแสดงออกในด้านทัศนศิลป์ เช่น ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และจิตรกรรมใน
วฒันธรรมตา่งๆ ของประเทศตะวนัออก เช่น ประเทศไทย พมา่ ศรีลงักา อินเดีย จีน ญ่ีปุ่ น 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. 



มคอ. ๒ 
 

๖๐ 

 

       ๓. กลุ่มวิชาเอกเลือก กลุ่มวชิาศาสนศึกษา จาํนวน                                ๓๙ หน่วยกิต 

ศศศศ ๓๔๑ ศาสนาและสังคม                                                                    ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 341 Religion and Society                                                                 3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ทฤษฎีทางสงัคมวิทยาเก่ียวกับกําเนิดและบทบาททางสงัคมของศาสนา คําสอน ด้านสงัคมของศาสนา 
เช่นศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม งานสงัคมสงเคราะห์ของศาสนิกชน ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ศาสนากบัระบบจริยธรรมของสงัคม คา่นิยมทางศาสนาและคา่นิยมทางโลก     การเปล่ียนแปลง และการดํารง
อยูข่องศาสนาในสงัคมหลงัสมยัใหม่ 

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) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       กําเนิดของศาสนาและวฒันธรรม อิทธิพลของศาสนาต่อการดําเนินชีวิต   โลกทศัน์และภมูิปัญญา
ชาวบ้านและต่อการสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน ค่านิยมทางศาสนาและค่านิยมทาง
วฒันธรรม/ประเพณีนิยม ลกัษณะชีวิตศาสนาของนักบวช และฆราวาสในศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ 
และศาสนาอิสลาม ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมของศตวรรษท่ี 21 และวฒันธรรมศาสนา  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) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       แนวความคิดเร่ืองตวัตนและการพฒันาตนในวิชาจิตวิทยา  การพฒันาความเป็นเลิศทางปัญญา 
(ไอควิ) ความฉลาดทางอารมณ์ (อีควิ) ทางสงัคม (เอสควิ) และทางจริยธรรม (เอ็มควิ) เปา้หมาย  วิธีการ
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และระดับต่างๆ ของการพัฒนาจิตใจในคําสอนและการปฏิบัติในศาสนา ความสําคญัของการสร้าง
ความสมัพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ และการปฏิบัติทางศาสนา เช่น การสวดมนต์ และการภาวนา การนํา
ความรู้ทางจิตวิทยา และคําสอนในศาสนามาประยกุต์ใช้ประโยชน์ในการเปล่ียนแปลงชีวิตให้ดีงามและ
มีความสขุด้วยปัญญาและคณุธรรม 
        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 self-
transformation; application of psychological theories and religious insights to self-
transformation leading to a beautiful and happy life of wisdom and virtues.  

ศศศศ ๓๔๔ ศาสนากับความรุนแรง                                                             ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 344  Religion and Violence                                                               3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        รูปแบบของความรุนแรงในระดบัต่างๆ ตัง้แต่ระดบัปัจเจกชน ครอบครัวและสงัคมไปจนถึงระดบั
โลก  คําอธิบายเร่ืองสาเหตุและธรรมชาติของความรุนแรงในศาสนาและศาสตร์ต่างๆ เช่น ปรัชญา 
จิตวิทยา สงัคมวิทยา และพนัธุกรรมศาสตร์  คําสอนศาสนา  วา่ด้วยวิธีควบคมุ ปอ้งกนั และกําจดัความ
รุนแรงทุกรูปแบบ บทบาทขององค์กรศาสนา และชุมชนศาสนาในการร่วมมือกนัต่อต้าน  ความรุนแรง
และในการเสริมสร้างวฒันธรรมแห่งสนัตภิาพให้เกิดแทน 
       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 และพธีิกรรม                                                 ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 345  Religion, Symbols and Rituals                                                    3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ความหมายและความสําคญัของสญัลกัษณ์ การแตกตา่งระหว่างความบริสทุธ์ิของสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิและ
มลทินในโลก รูปแบบของสัญลักษณ์และวัตถุศักดิ์สิทธ์ิในศาสนา พิธีสร้างความศักดิ์สิทธ์ิให้แก่
สัญลักษณ์   เป้าหมายและลักษณะของพิ ธีกรรมทางศาสนา ความสําคัญของพิ ธีกรรมต่อชีวิต  
ในช่วงระยะเวลาตา่งๆ ตัง้แตเ่กิดจนถึงตาย ความสมัพนัธ์ระหวา่งพิธีกรรมทางศาสนาและพิธีทางโลก 
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       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) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       แนวความคิดทางการแพทย์ เร่ือง “โรค”, “ความเจ็บป่วย” และวิธีรักษา ความหมายของ “โรค” 
สาเหตขุองความเจ็บป่วย และวิธีเยียวยารักษาในคมัภีร์ศาสนา เช่น การสวดมนต์ การมีศรัทธาในอํานาจ
ของสิ่งศักดิ์สิท ธ์ิ  การท่องคาถาบูชา และการปฏิบัติทางศาสนา เช่น  การทําบุญ  การภาวนา  
การบูรณาการวิธีเยียวยารักษาทางศาสนาเข้ากบัวิธีการรักษาของการแพทย์สมยัใหม่  การนําคําสอน
ศาสนามาประยกุต์ใช้เยียวยารักษาสภาพสิง่แวดล้อม 
       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) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่                               
       ความหมายและความสําคญัของ “การพฒันา” ตอ่ความเจริญก้าวหน้าของสงัคม รูปแบบของ  การ
พัฒนา ผลของการพัฒนาประเทศเอเชียอาคเนย์โดยใช้รูปแบบการพัฒนาจากประเทศตะวันตก  
การแสวงหาแบบฉบบัใหม่ของการพฒันาท่ีมีหลายลกัษณะ โดยให้ความสําคญัแก่ศาสนา  วฒันธรรม  
ภมูิปัญญาท้องถ่ินและดลุยภาพระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความเจริญของจิตใจ ศาสนา
และการพฒันาแบบยัง่ยืน  
        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. 
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ศศศศ ๓๔๘ สตรีและศาสนา                                                                      ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 348 Women and Religion                                                                 3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       สถานภาพและบทบาทของสตรีในประวตัิศาสตร์ศาสนา กลุ่มสตรีนิยมและการเรียกร้องให้สตรี  
มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ ชายทัง้ในเร่ืองการเป็นนักบวชเต็มรูปแบบและการเป็นผู้ บริหารตําแหน่งต่างๆ  
ในระบบปกครองของศาสนา ทศันคติของกลุ่มสตรีนิยมต่อคมัภีร์ศาสนา การตอบโต้ของศาสนาต่อการ
เรียกร้องสทิธิสตรี 
       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) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ประวตัิการเผยแพร่ศาสนาต่างๆ เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลามในเอเชียอาคเนย์ 
และอิทธิพลท่ีมีตอ่วิถีชีวิต  การเมืองการปกครอง และสงัคม เศรษฐกิจของประเทศในภมูิภาคนี ้คําสอน 
การปฏิบัติ และพิธีฉลองทางศาสนา ปฏิกิริยาของศาสนาต่างๆ ต่อสิ่งท้าทายใหม่ๆ เช่น โลกาภิวตัน์  
การติดยาเสพติด การค้ามนุษย์ และการคุกคามของการก่อการร้าย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
และบทบาทสําคญัของศาสนา ภาษาและวฒันธรรมในการสร้างเอกภาพและเอกลกัษณ์ของภมูิภาค 
       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) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ทฤษฎีจิตวิทยาเก่ียวกบัสญัชาติญาณและความต้องการทางเพศ จริยธรรมศาสนาและกามารมณ์ 
ความสําคญัของความรักระหว่างเพศ การแต่งงานและการมีครอบครัว ทัศนคติของศาสนาต่อการมี
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เพศสัมพันธ์โดยไม่แต่งงาน  การนอกใจสามี/ภรรยา การเป็นชู้  ความรักเพศเดียวกัน การแต่งงาน  
และปัญหาเร่ืองเพศในสถาบนัศาสนา เช่น วดั และคริสตจกัร 
        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) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ประวตัิและพฒันาการของสถาบนัศาสนา โครงสร้างและการบริหารจดัการ บทบาททางศาสนาและ
ทางสงัคม ความสมัพันธ์กับสถาบนัการเมือง ปฏิกิริยาต่อสิ่งท้าทายใหม่ๆ เช่น ความจําเป็นของการ  
มีความยืดหยุ่น การแตกแยกของศาสนิกชน และนิกาย การเส่ือมความนิยมในสถาบันศาสนา  
การร่วมมือระหวา่งองค์กรศาสนาในการเสริมสร้างความเข้าใจระหวา่งศาสนิกชนตา่งศาสนา 
       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 ศาสนากับส่ิงแวดล้อม                                                             ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 443  Religion and the Environment                                                    3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

คําสอนทางศาสนาเร่ืองความสําคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติต่อชีวิตและการพัฒนาจิต  
ตามอดุมการณ์ทางศาสนา ปฏิกิริยาของศาสนาท่ีมีตอ่ความเส่ือมโทรมทางสิง่แวดล้อม งานของศาสนิก-
ชนในการปอ้งกนัและฟืน้ฟสูิง่แวดล้อมเพ่ือความอยูร่อดของมนษุย์ 

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. 
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ศศศศ ๔๔๔ ศาสนากับโลกาภวัิตน์                                                              ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 444  Religion and Globalization                                                         3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

โลกาภิวัตน์ อิทธิพลของเทคโนโลยีการส่ือสารต่อความสมัพันธ์ระหว่างคนต่างวฒันธรรม  ต่าง
ศาสนา คําสอนศาสนาเก่ียวกบัเอกภาพและภราดรภาพของมนษุย์ ปฏิกิริยาของศาสนาต่อค่านิยมทาง
โลกท่ีมากบัโลกาภิวตัน์และการดํารงอยูข่ององค์กรศาสนาในโลกยคุโลกาภิวตัน์ 

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 จาํนวน ๖ กลุ่ม ๆ ละไม่น้อยกว่า                          ๑๘  หน่วยกิต 
  

          ๔.๑ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อประกอบอาชีพ  
 

ศศอก ๔๖๑    ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วๆไป                                         ๓(๒-๒-๕)  
CREN 461 English for General Proposes                                                3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        การนําทกัษะหลกัของภาษาองักฤษทัง้การฟัง การพูด  การอ่าน  การเขียน และไวยากรณ์ มาใช้
โดยมีการศกึษาถึงการพฒันาทกัษะตา่งๆ ของภาษาองักฤษ 
        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    ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                                                  ๓(๒-๒-๕)  
CREN 462     English for Communication                                                 3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นการใช้เพ่ือตอบโต้ในการส่ือสารต่างๆ โดยศึกษาการเขียน
จดหมายประเภทต่างๆ รวมทัง้เอกสารท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น จดหมายเชิญประชุม วาระ  
การประชุม บนัทึกข้อความ จดหมายแสดงความดีใจ จดหมายยํา้เตือน จดหมายแสดงความยินยอม 
จดหมายแสดงความเสียใจ และจดหมายแสดงความเห็นอกเห็นใจ 
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       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) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่  
        การใช้ภาษาองักฤษในกิจกรรมยามว่างเพ่ือนนัทนาการ โดยใช้หวัข้อท่ีน่าสนใจในชีวิตประจําวนั
ประกอบ เช่น ด้านกีฬา และกิจกรรมเสริมนนัทนาการ โดยมีการใช้แบบฝึกหดัประกอบ และศกึษาถึงการ
แสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆ ของชีวิตประจําวันท่ีเก่ียวกับการนันทนาการ ฝึกโดยใช้การ
อภิปรายกลุม่ เลน่ละคร ฝึกการออกเสียง และการเลน่เกมส์ภาษา  
        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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการแปล                                                         ๓(๒-๒-๕)  

CRRS 464 English for Translation                                                               3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

        หลักการแปล ฝึกแปลอังกฤษเป็นไทย และไทยเป็นอังกฤษ จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายตาม
วตัถปุระสงค์การใช้งานของผู้ เรียน เน้นการแปลโดยใช้คําศพัท์และรูปแบบประโยคให้เหมาะสม 

        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. 
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ศศอก ๔๖๕ ภาษาอังกฤษสาํหรับการพดูในที่สาธารณะ                                   ๓(๒-๒-๕)  

CRRS 465 English for Public Speaking                                                        3(2-2-5) 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
         ฝึกการใช้ศลิปะการพดู โดยอาศยัหลกัวาทศลิป์ สนุทรียะแหง่ภาษา และหลกัจงูใจ โดยรู้จกัใช้
ภาษาให้สอดคล้องกบัโอกาสและสถานการณ์ ตลอดจนรู้จกัใช้เทคนิค ภาษากายและส่ือตา่ง ๆ  เพ่ือให้
การพดูมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ ฝึกการพดูในท่ีชมุนมุชนแบบตา่ง 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 ภาษาอังกฤษสาํหรับงานประชาสัมพันธ์                                       ๓(๒-๒-๕)  
CRRS 466 English for Public Relations                                                                     3(2-2-5)  
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนัไมมี่                         
       เรียนรู้และฝึกฝนการพฒันาทกัษะการส่ือสารเพ่ืองานประชาสมัพนัธ์อยา่งมีประสทิธิผล เน้นการ
นําเสนอข้อมลู  และใช้ภาษาให้ถกูต้องเหมาะสม  กบักาลเทศะ  ฝึกใช้ภาษาพร้อมมารยาทอนัควร   ใน
หนว่ยงานท่ีหลากหลาย 

       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 กลุ่มวิชาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมจนี 
 
ศศอจ ๔๖๑ ภาษาศาสตร์และภาษาจีนเบือ้งต้น                                          ๓(๒-๒-๕)  
CRCL 461 General Knowledge about the Chinese Languages                     3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

       การเรียนเร่ืองเบือ้งต้นเก่ียวกับภาษาจีน  การออกเสียงในภาษาจีนกลาง ซึ่งเป็นภาษามาตรฐาน  
พยญัชนะ  สระ  และระดบัเสียงวรรณยุกต์จีน  การถ่ายทอดภาษาจีนออกเป็นตวัอักษรท่ีนักวิชาการ  
ตกลงกัน  การถ่ายถอดภาษาจีนตามระบบเวดส์-ไกล์ส์และตามระบบปินยิน  ศึกษาคําศัพท์ภาษา  
จีนกลางเบือ้งต้น ประมาณได้ ๓๐๐ คําศพัท์พืน้ฐาน วลีและประโยคท่ีไม่ซบัซ้อน  ทําแบบฝึกหัดเร่ือง 
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การแปลภาษาจีนออกเป็นภาษาไทย 
       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 ลักษณะเด่นของระบบวากยสัมพันธ์ในภาษาจีน                        ๓(๒-๒-๕)  
CRCL 462 Prominent Features of the Grammatical System of  Chinese        3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ลกัษณะเด่นของระบบวากยสมัพนัธ์ในภาษาจีนกลางในปัจจุบนั  การทําสนธิวรรณยกุต์ (เปล่ียน
เสียงวรรณยกุต์หนึง่ไปเป็นอีกเสียงวรรณยกุต์หนึง่)  เพ่ือการเปล่ียนแปลงทางความหมาย   การทําหน้าท่ี
ของลําดบัคําในวลีและประโยคแสดงให้เห็นว่าสามารถเปล่ียนความหมายของวลีหรือประโยคได้  ศกึษา
คําศัพท์ภาษาจีนกลาง ๕๐๐ คํา  มีหน่วยคําอุปสรรคยังหลงเหลืออยู่  ฝึกหัดการสนทนาอย่างสัน้ๆ 
เก่ียวกบัเร่ืองในชีวิตประจําวนั  ฝึกหดัการสนทนาภาษาจีนกลางและแปลออกมาเป็นภาษาไทย 
        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 การสนทนาภาษาจีน                                                        ๓(๒-๒-๕) 
CRCL 463 Chinese Conversation, Pronunciation, Polite                             3(2-2-5) 
                     Language and Mimicry 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        หดัสนทนาภาษาจีนกลาง  การออกเสียง  จงัหวะ  และวิธีการเปล่งเสียง  นํานกัศกึษาให้ดิ่งลกึเข้า
ไปในปริบทจีน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้พูดภาษาจีนได้คล่องทัง้ในระดับเบือ้งต้นและในระดับท่ีสูงขึน้  
การศกึษาในภาษาศาสตร์เชิงสงัคม กลา่วอย่างเคร่าๆ ถึงภาษาจีนท้องถ่ินตา่งๆ และการศกึษาภาษาจีน
ท่ีมีระดบัตา่งๆ เช่น ภาษาสภุาพ ภาษาท่ีเป็นทางการ ภาษาท่ีเป็นกนัเอง 
 
        Practice of Chinese conversation, pronunciation, rhythm and mimicry.  Immersion of 
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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 การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย                                             ๓(๒-๒-๕) 
CRCL 464 Chinese Translation into Thai                                                 3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

        การประยุกต์ทฤษฎีการแปลในการปฏิบัติงานการแปล  การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย  
การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาในการแปล  สิ่งท่ีมกัจะขาดหายไปเม่ือมีการแปล และวิธีแก้ปัญหา 
เน้นการทําแบบฝึกหดั 
       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 การเขียนภาษาจีนด้วยตวัอักษรจนี                                        ๒(๑-๒-๓) 
CRCL 465 Writing in Chinese Characters                                               2(1-2-3) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่            

        ประวัติย่อของการเขียนตัวอักษรจีน   การเขียนตัวอักษรจีนด้วยปากกาธรรมดาท่ีใช้ใน
ชีวิตประจําวัน และการเขียนตัวอักษรจีนด้วยพู่กันจีน  ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับอักษรจีนตัวบรรจง  
หลกัการใช้และวิธีในการเขียนอกัษร สร้างทกัษะในการเขียน ศึกษาทศันคติของคนจีนท่ีคิดว่าตวัอกัษร
จีนมีทัง้ความงามและศลิปะ 
        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 การเขียนตวัอักษรจีน                                                        ๒(๑-๒-๓)     
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CRCL 466 Chinese Calligraphy (Pre-requisite CRCL 465)                         2(1-2-3) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่         

        การเรียนรู้การอ่านและการเขียนตวัอกัษรจีนตอ่จากการศกึษาใน ศศภจ ๓๐๑  ฝึกหดัการอ่านและ
การเขียนตวัอกัษรจีนเพิ่มขึน้  จนสามารถอา่นและเขียนข้อความท่ีใช้ในชีวิตประจําวนัได้ 
        More practice in reading and writing Chinese calligraphy with emphasis on fluency in 
everyday language reading and writing. 
 

ศศอจ ๔๖๗ การสนทนาภาษาจีนระดบัสูง                                              ๓(๒-๒-๕)        
CRCL 467 Advanced conversation in Chinese                                     3(2-2-5)  
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

       บูรณาการทักษะทางภาษาทัง้การพูดและการฟัง  มีความกระจ่างชัดในการออกเสียง  การใช้
ไวยากรณ์ และการใช้ คําศัพ ท์ ท่ี เหมาะสมในภาษาสุภาพ ท่ี ใช้ เป็นปรกติ ในสถาน ท่ี ทํางาน  
ความคลอ่งแคลว่ในการพดูในหวัข้อเก่ียวกบัเหตกุารณ์ในโลกปัจจบุนั 
        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 การเขียนทางธุรกจิภาษาจีน                                             ๓(๒-๒-๕)  
CRCL 468 Business Writing in Chinese                                              3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        กลยทุธ์ในการอ่านและการเขียน  การเขียนในภาษาจีนท่ีใช้ในชีวิตประจําวนั เช่น การเขียนจดหมายธุรกิจ 
และการเขียนบทสรุปในการประชุมสมัมนา  นักศึกษาควรตระเตรียมความสามารถ    ในการเขียนบัญชรใน
หนงัสือพิมพ์ เน้นการฝึกหดั เพ่ือจะเขียนให้ถกูต้องและเหมาะสมแก่การส่ือสาร 
         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 การเขียนเพื่อการค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับจีน                           ๓(๒-๒-๕) 
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CRCL 469 Research Writing on Chinese Topics                                      3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

      หดัให้คุ้นเคยกบัการอ่านในหวัข้อท่ีหลากหลายในภาษาจีน เช่น การอ่านหนงัสือพิมพ์ วารสาร และ
หนงัสือภาษาจีน เน้นความสามารถในการดงึเอาความคดิท่ีอยูใ่นสิง่ท่ีอา่นและความสามารถในการเขียน
บทสรุปท่ีเหมาะสมในโครงสร้างความคดิ ใช้ไวยากรณ์ท่ีถกูต้องและการใช้คําศพัท์ท่ีเหมาะสม 
        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 การอ่านเชิงวจิารณ์เร่ืองเก่ียวกับจีน                                    ๓(๒-๒-๕)     
CRCL 471 Critical Reading on Chinese Topics                                     3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่             

       มีความคล่องแคล่วในการอ่านเชิงวิจารณ์เร่ืองราวในภาษาจีนในหัวข้อต่างๆ เช่น ประวตัิศาสตร์ 
ศลิปะ นวนิยาย การเมือง และเหตกุารณ์ปัจจบุนั เพิ่มความสามารถในการเขียนบทสรุปเป็นภาษาจีนใน
เร่ืองท่ีอ่าน มีความสามารถในการให้ความเห็นในทางบวกหรือในทางไม่เห็นด้วย และการสร้างเหตผุล
อธิบายอยา่งเหมาะสม 
       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 ภาษาจีนเพื่องานบริการและการท่องเที่ยว                           ๓(๒-๒-๕) 
CRCL 472 Chinese for Services and Tourism                                      3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

      ศึกษาคําศพัท์ สํานวนภาษา และเนือ้หาสาระเก่ียวกับประวตัิศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียว  วฒันธรรม
และประเพณีของไทย  พฒันาความสามารถท่ีจะส่ือสาระเหลา่นีใ้ห้แก่นกัท่องเท่ียวชาวจีน ฝึกหดัการพดู 
การอ่าน การย่อความ และการเขียนโบรชวั และบทความท่ีเก่ียวแก่การท่องเท่ียว ปริบททางวฒันธรรม  
มีการปฏิบตัภิาคสนาม 
       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. 
 



มคอ. ๒ 
 

๗๒ 

 

ศศอจ ๔๗๓ ศึกษาจีนในฐานะที่กาํลังก้าวขึน้สู่ความเป็น                              ๓(๒-๒-๕) 
                     มหาอาํนาจใน โลก 
CRCL 473 China : An Emerging World Power                                      3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่              

        ประเทศจีนภายหลงัประธานเหมาเจ๋อตุง  เศรษฐกิจและการเมืองของจีน  ทรัพยากร  ศกัยภาพ  
และความสําคญัท่ีมีตอ่ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
        Contemporary history of China after Mao Tse Tung.  Economics and Politics.  Resources 
and Potentials.  The importance of China for ASEAN countries. 
 

   ๔.๓ กลุ่มวชิาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 
 
ศศญป ๔๖๑ ภาษาศาสตร์และภาษาญ่ีปุ่นเบือ้งต้น                                     ๓(๒-๒-๕)     
CRJP  461 Elementary Japanese and Linguistics                                      3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

        การเรียนรู้ตวัอกัษรฮิระงะนะ  และคะตะคะนะ   การเขียนภาษาญ่ีปุ่ น  ด้วยตวัอกัษรโรมนั   และตวั   
 อกัษรไทย  ศึกษาไวยากรณ์โครงสร้างภาษาญ่ีปุ่ นขัน้พืน้ฐานโดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน  
และการเขียน  ศึกษาคําศพัท์ภาษาญ่ีปุ่ นเบือ้งต้น ๕๐๐ คําศพัท์  ศึกษาวลีและประโยคท่ีไม่ซบัซ้อน  
อนึ่งภาษาญ่ีปุ่ นมีสํานวนท่ีแน่นอนหลายอย่างท่ีจะต้องเรียนรู้และใช้ให้เหมาะสมกับปริบท เช่น  
การขอบคุณ และการขอโทษ ซึ่งมีความจําเป็นจะต้องจดจําไปทีละน้อย เพ่ือการมีปฏิสมัพันธ์ท่ีดีกับ  
ชาวญ่ีปุ่ น 
        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 ระบบคาํและวากยสัมพันธ์ภาษาญ่ีปุ่น                                    ๓(๒-๒-๕)     



มคอ. ๒ 
 

๗๓ 

 

CRJP  462 Japanese Morphology and Syntax                                         3(2-2-5) 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        ระบบคําและวากยสมัพนัธ์ภาษาญ่ีปุ่ น  ศกึษาวลีและประโยค   ศกึษากลยทุธท่ีสําคญัสําหรับการ
ใช้ทักษะทัง้ ๔ ในทางภาษา เช่น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  ศึกษาการสนทนาอย่างสัน้  
ในภาษาญ่ีปุ่ นในชีวิตประจําวนั  ฝึกหดัการสนทนา และการแปลภาษาญ่ีปุ่ นออกเป็นภาษาไทย  ศกึษา
เพิ่มเตมิสํานวนท่ีแน่นอนท่ีต้องเรียนรู้และใช้ให้เหมาะสมกบัปริบท 
        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 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น                                                ๓(๒-๒-๕) 
CRJP  463 Japanese Conversation, Pronunciation, Polite                           3(2-2-5) 
                    Language and Body-Language 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        หดัสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น  การออกเสียง  จงัหวะ  วิธีการเปลง่เสียง และภาษาท่าทาง  นํานกัศกึษาให้
ดิ่งลึกเข้าไปในปริบทญ่ีปุ่ น  โดยมีวตัถุประสงค์ให้พูดภาษาญ่ีปุ่ นได้คล่องทัง้ในระดบัเบือ้งต้นและใน
ระดับ ท่ีสูงขึน้   การศึกษาในภาษาศาสตร์เชิงสังคม  เช่น  การศึกษาภาษาท่ีมีระดับต่างๆ เช่น  
เป็นทางการ ไมเ่ป็นทางการ สภุาพ สภุาพมาก เป็นกนัเอง พร้อมทัง้การใช้ภาษาท่าทางท่ีเหมาะสม 
        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 การแปลภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย                                         ๓(๒-๒-๕) 
CRJP 464 Japanese translation into Thai                                               3(2-2-5) 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        การประยุกต์ทฤษฎีการแปลในการปฏิบัติงานการแปล  การแปลภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาไทย  
การวิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาในการแปล  สิ่งท่ีมกัจะหายไปในการแปลและวิธีแก้ปัญหา เน้นการทํา
แบบฝึกหดั 
        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 การเขียนทางธุรกจิภาษาญ่ีปุ่น                                     ๓(๒-๒-๕) 



มคอ. ๒ 
 

๗๔ 

 

CRJP  465 Business Writing in Japanese                                               3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

        กลยุทธ์ในการอ่านและการเขียน  การเขียนในภาษาญ่ีปุ่ นท่ีใช้ในชีวิตประจําวนั เช่น การเขียน
จดหมายธุรกิจ และการเขียนบทสรุปในการประชุมสัมมนา  นักศึกษาควรตระเตรียมความสามารถ  
ในการเขียนบญัชรในหนงัสือพิมพ์ เน้นการฝึกหดัเพ่ือจะเขียนให้ถกูต้องและเหมาะสมแก่การสื่อสาร 
        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 การเขียนเพื่อการค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับญ่ีปุ่น                          ๓(๒-๒-๕) 
CRJP  466 Research Writing on Japanese Topics                                    3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

        หดัให้คุ้นเคยกับการอ่านในหวัข้อท่ีหลากหลายในภาษาญ่ีปุ่ น เช่นการอ่านหนงัสือพิมพ์ วารสาร 
และหนงัสือภาษาญ่ีปุ่ น  เน้นความสามารถในการดงึเอาความคิดท่ีอยู่ในสิ่งท่ีอ่านและความสามารถใน
การเขียนบทสรุปท่ีเหมาะสมในโครงสร้างความคดิ ใช้ไวยากรณ์ท่ีถกูต้องและการใช้คําศพัท์ท่ีเหมาะสม 
        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 การอ่านเชิงวจิารณ์เร่ืองเก่ียวกับญ่ีปุ่น                            ๓(๒-๒-๕) 
CRJP  467 Critical Reading on Japanese Topics                                       3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

        มีความคลอ่งแคลว่ในการอ่านเชิงวิจารณ์เร่ืองราวในภาษาญ่ีปุ่ นในหวัข้อต่างๆ เช่น ประวตัิศาสตร์ 
ศลิปะ นวนิยาย การเมือง และเหตกุารณ์ปัจจบุนั เพิ่มความสามารถในการเขียนบทสรุปเป็นภาษาญ่ีปุ่ น
ในเร่ืองท่ีอ่าน   มีความสามารถในการให้ความเห็นในทางบวกหรือในทางไม่เห็นด้วย และการสร้าง
เหตผุลอธิบายอยา่งเหมาะสม 
        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 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่องานบริการและการท่องเที่ยว                          ๓(๒-๒-๕)        



มคอ. ๒ 
 

๗๕ 

 

CRJP  468 Japanese for Services and Tourism                                        3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        คําศพัท์ สํานวนภาษา และเนือ้หาสาระเก่ียวกับประวตัิศาสตร์  แหล่งท่องเท่ียว วฒันธรรมและ
ประเพณีของไทย  พฒันาความสามารถท่ีจะส่ือสาระเหลา่นีใ้ห้แก่นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ น  ฝึกหดัการพดู 
การอ่าน การย่อความ และการเขียนโบรชวั และบทความท่ีเก่ียวแก่การท่องเท่ียว ปริบททางวฒันธรรม  
มีการปฏิบตัภิาคสนาม 
        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 ศึกษาญ่ีปุ่นในฐานะที่เป็นชาตทิี่พัฒนารวดเร็วหลัง                    ๓(๒-๒-๕) 
                    สงครามโลกครัง้ที่สอง 
CRJP  469 Japan as a Fast Developing Country after the                        3(2-2-5) 
                    Second World War 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        ประวตัิศาสตร์ญ่ีปุ่ นภายหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง  ศกึษาสถานท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบั
การเมือง และศึกษาทรัพยากรของญ่ีปุ่ น  ศึกษาบทบาทของความเจริญทางการค้าและอุตสาหกรรม  
อตุสาหกรรมท่ีสําคญั เช่น อตุสาหกรรมรถยนต์ และอตุสาหกรรมอีเลคโทรนิค 
        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 กลุ่มวิชาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมอนิโดนีเซีย 
  

ศศอด ๔๖๑ ภาษาศาสตร์และภาษาอนิโดนีเซียเบือ้งต้น                              ๓(๒-๒-๕) 
CRID  461 Introduction to the Indonesian Language and Linguistics             3(2-2-5) 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        ภาษาอินโดนีเซียเบือ้งต้น ตวัอกัษร เน้นการเขียนภาษาอินโดนีเซียด้วยตวัอกัษรโรมนั  การออก
เสียงภาษาอินโดนีเซียและการฝึกปฏิบตัิ ศึกษาพยญัชนะและสระในภาษาอินโดนีเซีย  ศึกษาเร่ืองการ
เน้นเสียง ศึกษาคําศัพท์ภาษาอินโดนีเซียเบือ้งต้น ๕๐๐ คําศัพท์  ศึกษาวลีและประโยคท่ีไม่ซบัซ้อน  
ทําแบบฝึกหดัเร่ืองการแปลภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาไทยในระดบัต้น 
        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. 



มคอ. ๒ 
 

๗๖ 

 

ศศอด ๔๖๒ ระบบคาํและวากยสัมพันธ์ภาษาอนิโดนีเซีย                          ๓(๒-๒-๕) 
CRID  462 Indonesian Morphology and Syntax                                        3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

        ภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาประเภทมีการผนัคํา  ไม่มีระดบัเสียงวรรณยกุต์  ศกึษาวลีและประโยค  
ศกึษาคําอปุสรรคและคําเติมท้ายในคํากริยา  ศกึษากลยทุธท่ีสําคญัสําหรับการใช้ทกัษะทัง้ ๔ ในภาษา 
ได้แก่  การฟัง  การพูด   การอ่านและการเขียน   ศึกษาการสนทนาอย่างสัน้ๆ  เก่ียวกับเร่ืองใน
ชีวิตประจําวนั  ฝึกหดัการสนทนาภาษาอินโดนีเซียและการแปลออกเป็นภาษาไทย 
        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 การสนทนาภาษาอนิโดนีเซีย                                       ๓(๒-๒-๕)  
CRID  463 Indonesian Conversation, Pronunciation, Rhythm                       3(2-2-5) 
                    and Mimicry 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

       หดัสนทนาภาษาอินโดนีเซีย  การออกเสียง  จงัหวะและวิธีการเปลง่เสียง   นํานกัศกึษาให้ดิ่งลกึเข้า
ไปในปริบทอินโดนีเซีย โดยมีวตัถุประสงค์ให้พูดภาษาอินโดนีเซียได้คล่องทัง้ในระดบัเบือ้งต้นและใน
ระดบัท่ีสงูขึน้  การศึกษาในภาษาศาสตร์เชิงสงัคม เช่น การแบ่งแยกภาษาอินโดนีเซียออกตามท้องถ่ิน
ทางภมูิศาสตร์ และการศกึษาภาษาท่ีมีระดบัตา่งๆ เช่น สภุาพ หรือเป็นกนัเองก็ได้รับการอธิบาย 
        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 การแปลภาษาอนิโดนีเซียเป็นภาษาไทย                                  ๓(๒-๒-๕) 
CRID  464 Indonesian Translation into Thai                                             3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

       การประยุกต์ทฤษฎีการแปลในการปฏิบตัิงานการแปล  การแปลภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาไทย  
การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาในการแปล  สิ่งท่ีมกัจะขาดหายไปเม่ือมีการแปลและวิธีแก้ปัญหา  
เน้นการทําแบบฝึกหดั 
        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. 



มคอ. ๒ 
 

๗๗ 

 

ศศอด ๔๖๕ การสนทนาภาษาอนิโดนีเซียระดบัสูง                                     ๓(๒-๒-๕) 
CRID  465 Advanced Conversation in Bahasa Indonesia                           3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

        บูรณาการทักษะทางภาษาทัง้การพูดและการฟัง  มีความกระจ่างชัดในการ  ออกเสียง การใช้
ไวยากรณ์และการใช้คําศัพท์ท่ีเหมาะสมในภาษาสุภาพท่ีใช้เป็นปรกติในสถานท่ีทํางาน  ความ
คลอ่งแคลว่ในการพดูในหวัข้อท่ีหลากหลายในความรู้เก่ียวกบัสงัคมโลก 
        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 การเขียนทางธุรกจิภาษาอนิโดนีเซีย                                       ๓(๒-๒-๕)       
CRID  466 Business Writing in Bahasa Indonesia                                     3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

       กลยทุธในการอ่านและการเขียน  การเขียนในภาษาอินโดนีเซียท่ีใช้ในชีวิตประจําวนั เช่น การเขียน
จดหมายธุรกิจ และการเขียนบทสรุปในการประชุมสมัมนา  นกัศึกษาควรตระเตรียมความสามารถใน
การเขียนบญัชรในหนงัสือพิมพ์ เน้นการฝึกหดัเพ่ือจะเขียนให้ถกูต้องและเหมาะสมแก่การสื่อสาร 
       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 การเขียนเพื่อการค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับอนิโดนีเซีย                      ๓(๒-๒-๕) 
CRID  467  Research Writing on Indonesian Topics                                   3(2-2-5) 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       หัดให้คุ้ นเคยกับการอ่านในหัวข้อท่ีหลากหลายในภาษาอินโดนีเซีย เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ 
วารสาร และหนังสือภาษาอินโดนีเซีย  เน้นความสามารถในการดึงเอาความคิดท่ีอยู่ในสิ่งท่ีอ่านและ
ความสามารถในการเขียนบทสรุปท่ีเหมาะสมในโครงสร้างความคิด ใช้ไวยากรณ์ท่ีถูกต้องและการใช้
คําศพัท์ท่ีเหมาะสม 
        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. 



มคอ. ๒ 
 

๗๘ 

 

ศศอด ๔๖๘ การอ่านเชิงวจิารณ์เร่ืองเก่ียวกับอนิโดนีเซีย                             ๓(๒-๒-๕) 
CRID  468 Critical Reading on Indonesia Topics                                      3(2-2-5)   
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่          

       มีความคล่องแคล่วในการอ่านเชิงวิจารณ์ เร่ืองราวในภาษาอินโดนีเซียในหัวข้อต่างๆ เช่น 
ประวตัิศาสตร์ ศิลปะ นวนิยาย การเมือง และเหตกุารณ์ปัจจบุนั เพิ่มความสามารถในการเขียนบทสรุป
เป็นภาษาอินโดนีเซียในเร่ืองท่ีอา่น มีความสามารถในการให้ความเห็นในทางบวกหรือในทางไม่เห็นด้วย 
และการสร้างเหตผุลอธิบายอยา่งเหมาะสม 
       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 ภาษาอนิโดนีเซียเพื่องานบริการและการท่องเที่ยว                     ๓(๒-๒-๕) 
CRID  469 Bahasa Indonesia for Services and Tourism                             3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

        คําศัพท์ สํานวนภาษา และเนือ้หาสาระเก่ียวกับประวตัิศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียว วฒันธรรมและ
ประเพณีของไทย  พฒันาความสามารถท่ีจะส่ือสาระเหล่านีใ้ห้แก่นกัท่องเท่ียวชาวอินโดนีเซีย  ฝึกหัด
การพูด การอ่าน การย่อความ และการเขียนโบรชัว และบทความท่ีเก่ียวแก่การท่องเท่ียว ปริบททาง
วฒันธรรม มีการปฏิบตัภิาคสนาม 
        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 ศึกษาอนิโดนีเซียในฐานะที่เป็นมหาอาํนาจลาํดบั                      ๓(๒-๒-๕) 
                     ที่สามของเอเชีย 
CRID 471 Indonesia as the rising Asia’s third power                            3(2-2-5) 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        ประวตัิศาสตร์อินโดนีเซียภายหลงัการประกาศอิสรภาพ ศึกษาสถานท่ีตัง้ทางภูมิศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับ
การเมือง และศกึษาทรัพยากรของอินโดนีเซีย ศกึษาอินโดนีเซียในปริบทของโลกมสุลมิและในภมิูภาคอาเซียน 
         Contemporary history of Indonesia after independence, geopolitics and resources.  
Indonesia’s role in the Muslim world and in ASEAN. 



มคอ. ๒ 
 

๗๙ 

 

    

       ๔.๕ กลุ่มวิชาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมเวียดาม 

ศศวน ๔๖๑ ภาษาศาสตร์และภาษาเวียดนามเบือ้งต้น                                    ๓(๒-๒-๕)  
CRVN 461 Introduction to the Vietnamese Language and Linguistics                 3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        ความเป็นมาและวิวฒันาการของภาษาเวียดนาม การออกเสียงสระ พยญัชนะ และวรรณยกุต์ โครงสร้าง 
พยางค์และรูปประโยค ทกัษะฟัง-พูด อ่าน-เขียนเบือ้งต้น และการส่ือสารเบือ้งต้นในชีวิตประจําวนั โดยบูรณ
การบทเรียนให้เรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา รู้หลักไวยากรณ์เบือ้งต้นในข้อความต่างๆท่ีเป็น
บทเรียน 
         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 ระบบคาํและวากยสัมพันธ์ภาษาเวียดนาม                                   ๓(๒-๒-๕)  
CRVN 462  Vietnamese Morphology and Syntax                                           3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        ระบบคําและวากยสมัพนัธ์  วลีและประโยค   การใช้ทกัษะทัง้ ๔ ในทางภาษา เช่น การฟัง การพดู     การ
อ่าน และการเขียน  การสนทนาอย่างสัน้ในชีวิตประจําวัน  ฝึกหัดการสนทนา และการแปลภาษาเวีดนาม
ออกเป็นภาษาไทย  สํานวนท่ีเหมาะสมกบัปริบท 
        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) 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        หดัสนทนาภาษาเวียดนาม  การออกเสียง  จงัหวะ  วิธีการเปลง่เสียง และภาษาท่าทางท่ีสอดคล้อง
บริบทเวียดนาม ภาษาศาสตร์เชิงสงัคม เช่น การศึกษาภาษาท่ีมีระดบัต่างๆ เช่น เป็นทางการ ไม่เป็น
ทางการ สภุาพ สภุาพมาก หรือเป็นกนัเอง การใช้ภาษาท่าทางท่ีเหมาะสม 
        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. 



มคอ. ๒ 
 

๘๐ 

 

ศศวน ๔๖๔  การแปลภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย                                       ๓(๒-๒-๕)  
CRVN 464 Vietnamese Translation into Thai                                                 3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

        การประยุกต์ทฤษฎีการแปลในการปฏิบตัิงานการแปล  การแปลภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย  
การวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาในการแปล  สิ่งท่ีมักจะหายไปในการแปลและวิธีแก้ปัญหา เน้นการทํา
แบบฝึกหดั 
        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 ภาษาเวียดนามเพื่อการส่ือสาร                                                 ๓(๒-๒-๕)        
CRVN 465 Vietnamese for Communication                                                  3(2-2-5)  
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่                                                             

       ฝึกทกัษะการฟัง พดู อา่น เขียนภาษาเวียดนาม  การเขียนจดหมายประเภทตา่งๆ การเขียนสรุป
รายงานตา่งๆ 
         Skills in listening, speaking, reading and writing Vietnamese, letter- writing, writing 
summary reports in many contexts. 
 

ศศวน ๔๖๖ ภาษาเวียดนามเพื่องานบริการและการท่องเที่ยว                          ๓(๒-๒-๕)  
CRVN 466 Vietnamese for Hospitality and Tourism                                      3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        การพูดภาษาเวียดนามในบริบทการบริการและการท่องเท่ียวประเภทต่างๆท่ีเป็นท่ีนิยม เช่น 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านสปา บริการห้องพกั   นวดแผนโบราณ การช๊อปปิง้ แหลง่ท่องเท่ียวทางศาสนา
และวฒันธรรมท่ีสําคญั  แหลง่ท่องเทียวชายทะเล และแหลง่ท่องเท่ียวธรรมชาตอ่ืินๆ 
       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.  
    
 
 



มคอ. ๒ 
 

๘๑ 

 

       ๔.๖ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ศศทส ๔๖๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑                                                           ๓(๒-๒-๕)      
CRIT  461 Information Technology I                                                            3(2-2-5)   
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่                                      

        ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ, การค้นหาข้อมูลผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต, การนําเสนอสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, การใช้งาน
โปรแกรมตาราง, การใช้งานโปรแกรมนําเสนอ และการนําคอมพิวเตอร์มาประยกุต์ใช้กบัการทํางาน 
       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) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่                                            

 การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผลข้อมลูสารสนเทศ, การเลือกข้อมลูท่ีเหมาะสมมาสร้างงาน
หรือแก้ปัญหา, การจัดทําและพัฒนาโครงงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, การติดต่อส่ือสารผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต, การนําเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเลือกใช้
ซอฟต์แวร์ในการสร้างงานท่ีเหมาะสม และการใช้งานซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับการทํางานในสํานกังาน 
        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 โปรแกรมสาํเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน                                  ๓(๒-๒-๕) 
CRIT  463  Software Package and Application                                              3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       โปรแกรมสําเร็จรูปตา่งๆ  และวิธีการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยกุต์ใช้งาน รวมถึงโครงสร้าง 
 และวิธีการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีนิยมใช้ในปัจจบุนัประเภทตา่งๆ เช่น ระบบฐานข้อมลู  อิเล็กทรอนิกส์
เวอร์คชีต เวอร์ดโปรเซสเซอร์ 
       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. 



มคอ. ๒ 
 

๘๒ 

 

 

ศศทส ๔๖๔ ส่ือผสมและไฮเปอร์มีเดยี                                                         ๓(๒-๒-๕) 
CRIT  464  Multimedia and Hypermedia                                                       3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        ระบบสถาปัตยกรรมของไฮเปอร์มีเดีย ไฮเปอร์เซ็กซ์ และมลัตมีิเดีย และการประยกุต์ใช้งานร่วมกนั
ระหว่างภาพกราฟฟิค เสียง ภาพวีดทิศัน์ และข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้สภาพแวดล้อมตา่งๆ ในงาน
สารสนเทศระบบมลัตมีิเดีย การประยกุต์ใช้ไฮเปอร์เท็กซ์และมลัตมีิเดียในอินเทอร์เน็ต 

       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 การพัฒนาส่ือคอมพวิเตอร์มัลตมีิเดยี                                         ๓(๒-๒-๕) 
CRIT  465  Computer Multimedia Program Development                                 3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

        กระบวนการพฒันาระบบส่ือคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย โปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ เพ่ือการผลิต ภาพ 
เสียง ภาพเคล่ือนไหว เช่น Adobe Photoshop, Cool edit, Macromedia Flash เป็นต้น รวมถึงหลกัการ
พืน้ฐานการผลิตงานมัลติมีเดีย เน้นให้ฝึกสร้างงานมัลติมีเดียอย่างง่ายๆ และการประยุกต์ใช้งาน
มลัตมีิเดีย 
       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 การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร์                                               ๓(๒-๒-๕) 
CRIT  466  Development of Computer Assisted Instruction                              3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

        ข้อดี  ข้อจํากัด  ของโปรแกรมสร้างบทเรียน  (Authoring)ต่างๆ และวิธีการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ให้มีศกัยภาพด้วยโปรแกรมภาพ เสียง และภาพเคล่ือนไหวต่างๆ ฝึกปฏิบตัิการสร้างและ
พฒันาบทเรียนด้วยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
        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. 
 



มคอ. ๒ 
 

๘๓ 

 

ค. กลุ่มวิชาเลือกเสรีที่เสนอโดยหลักสูตร 
 

ศศศศ ๓๕๑ ประวัตแิละคาํสอนของศาสนายูดายและศาสนาคริสต์                     ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 351  History and Teaching of Judaism and Christianity                          3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

        ประวตัิศาสตร์ คมัภีร์ศาสนา คําสอน และการปฏิบตัิในศาสนายูดายและศาสนาคริสต์ ปฏิกิริยา
ของศาสนาทัง้สองต่อสิ่งท้าทายใหม่ท่ีเผชิญอยู่ในสังคมปัจจุบัน เช่น สภาพของสังคมพหุศาสนา  
การเรียกร้องสิทธิสตรี อิทธิพลของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม  ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม  
และปัญหาจริยธรรมในการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ และการนําเทคโนโลยีใหมม่าใช้ในการแพทย์ 
        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 ประวัตแิละคาํสอนของศาสนาอสิลาม                                          ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 352   History and Teaching of Islam                                                   3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

        ประวตัิศาสตร์ คมัภีร์ศาสนา คําสอน และการปฏิบตัิในศาสนาอิสลาม ปฏิกิริยาต่อสิ่งท้าทายใหม ่ 
ท่ี เผชิญอยู่ในสังคมปัจจุบัน  เช่น  การเรียกร้องสิทธิสตรี อิทธิพลของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม  
ความเส่ือมโทรมของสิง่แวดล้อม และปัญหาจริยธรรมในการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ และการนําเทคโนโลยี
ใหมม่าใช้ในการแพทย์ 
        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 ประวัตแิละคาํสอนของศาสนาฮนิด ู                                            ๓(๓-๐-๖)  
CRRS 353   History and Teaching of Hinduism                                             3(3-0-6)   
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

        ประวตัิศาสตร์ คมัภีร์ศาสนา คําสอน และการปฏิบตัิในศาสนาฮินด ูปฏิกิริยาต่อสิ่งท้าทายใหม่ท่ี
เผชิญอยู่ ในสังคมปัจจุบัน  เช่น  การเรียกร้องสิทธิสตรี อิทธิพลของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม  



มคอ. ๒ 
 

๘๔ 

 

ความเส่ือมโทรมของสิง่แวดล้อม และปัญหาจริยธรรมในการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ และการนําเทคโนโลยี
ใหมม่าใช้ในการแพทย์ 
        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) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

        ประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธมหายานใน จีน ญ่ีปุ่ น และเกาหลี  วิวัฒนาการของพระไตรปิฎก
มหายาน  คําสอน  และการปฏิบัติ ปฏิกิริยาต่อสิ่งท้าทายใหม่ ท่ี เผชิญอยู่ในสังคมปัจจุบัน  เช่น  
การเรียกร้องสิทธิสตรี อิทธิพลของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม  ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม  
และปัญหาจริยธรรมในการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ และการนําเทคโนโลยีใหมม่าใช้ในการแพทย์ 
        History of Buddhism in China, Japan and Korea; evolution of Mahayana Tripitaka; 
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 ๓๕๕ ศาสนาพุทธนอกเอเชีย                                                            ๓(๓-๐-๖)   
CRRS 355 Buddhism beyond Asia                                                              3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

        ประวตัศิาสตร์พทุธศาสนาในทวีปอฟัริกา ยโุรป และอเมริกา ปัจจยัสง่เสริมและอปุสรรค 
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพทุธศาสนาและศาสนาอ่ืน ความสมัพนัธ์กบัศาสนาพทุธในทวีปเอเชีย 
         History of Buddhism in Africa, Europe and America: supportive factors and obstacles; 
interaction with other religions; and relations with Buddhism in Asia. 
 
 



มคอ. ๒ 
 

๘๕ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ภาคผนวก ข  
รายละเอียดอาจารย์ประจาํหลักสูตร 
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๘๖ 

 

รายละเอียดอาจารย์ประจาํหลักสูตร 
 

๑.อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ         
 

วุฒกิารศึกษา สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปี 
Ph.D. Philosophy Panjab University,India  ๒๕๔๗ 

      M.A. Philosophy University of Delhi, India ๒๕๔๑ 
ศน.บ. ศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหามกฏุราช

วิทยาลยั 
๒๕๓๖ 

 

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชาํนาญการ 
 -พทุธศาสนา 
 -พทุธปรัชญา 
 -พทุธจริยศาสตร์ 
 -ปรัชญาตะวนัตก 
 -ปรัชญาอินเดีย 
 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 
 สมบรูณ์ วฒันะ, “ทฤษฎีความรู้เพือ่แกปั้ญหาชีวิต: ทศันะท่านทินนาคะและท่านธรรมกีรติ”,

บทความวิชาการ ตีพมิพ์ในวารสารบณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยั มหามกฏุราชวิทยาลยั,๒๕๔๙. 
สมบรูณ์ วฒันะ. “เปรียบเทียบปรมถัธรรมกบัพรหมมนัเพือ่ความสมานฉนัท์” บทความวิชาการ 

ตีพิมพ์ในวารสารรัชต์ภาคย์ ฉบบัปีท่ี ๒ ฉบบัท่ี ๒ ก.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๐. 
สมบรูณ์ วฒันะ และคณะ, “Thai Buddhist Monks’Role in Response to  Consumerism in 

Thai Society”. ร่วมนําเสนอในงานประชมุนานาชาต ิ“Buddhism and Globalization” ณ มหาวิทยาลยั
เดลี (Delhi) ประเทศอินเดีย ๑๕ กมุภาพนัธ์,๒๕๕๓. 

สมบรูณ์ วฒันะ, “ความจริงในทศันะของนกัปรชัญาชาวพทุธชือ่ธรรมกีรติ” บทความวิชาการ 
ตีพิมพ์ในวารสารศาสนาและวฒันธรรม ปีท่ี ๕ ฉบบัท่ี ๒ กรกฎาคม-ธนัวาคม ๒๕๕๔, หน้า ๔๗-๖๐)  

สมบรูณ์ วฒันะ, “ทฤษฎีความรู้โลกภายนอกในทศันะของธรรมกีรติ” บทความวิชาการ ตีพิมพ์
ในวารสารศาสนาและวฒันธรรม ปีท่ี ๖ ฉบบัท่ี ๑ มกราคม-มิถนุายน ๒๕๕๕, หน้า ๖๗-๘๖)  

สมบรูณ์ วฒันะ, “การบูรณาการหลกัปรชัญาและศาสนากบัการศึกษาเนน้กรณีของ
พระพทุธศาสนา.” บทความวิชาการ ตีพมิพ์ในวารสารบณัฑิตศกึษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลง
กรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม ่ฉบบัปีท่ี ๘ มิถนุายน ๒๕๕๔-พฤษภาคม ๒๕๕๕ ฉบบัพิเศษ 

 



มคอ. ๒ 
 

๘๗ 

 

ประสบการณ์สอน 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรเดมิ   
 
     ศศศศ ๒๑๒  ศาสนศกึษาขัน้แนะนํา   
     ศศศศ ๓๑๒   ศาสนาพทุธเถรวาท                                     
     ศศศศ ๓๑๗  ปรัชญาพทุธศาสนา                                                                      
     ศศศศ ๓๑๘  ภาคปฎิบตั ิ: การฝึกสมาธิตามแนวพทุธศาสนา 
      ศศศศ ๔๙๙  การศกึษาอิสระ  
           
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
   ศศศศ ๒๒๔   สทิธิมนษุยชนและศกัดิศ์รีของมนษุย์                                                               
    ศศศศ ๒๒๙   มนษุย์และเสรีภาพ 
    ศศศศ ๓๓๑  ขมุทรัพย์ทางปัญญาของปราชญ์ชาวพทุธ  
    ศศศศ ๓๓๒   พทุธปรัชญาขัน้แนะนํา  
    ศศศศ ๓๓๕ พทุธศาสนาเถรวาทในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้    
    ศศศศ ๓๓๘  การเคลื่อนไหวใหม่ๆ  ในพทุธศาสนาเถรวาท     
    ศศศศ ๓๔๗  ศาสนาและการพฒันาในเอเชียอาคเนย์     
 
 

๒. อาจารย์ ดร. ปิยะด ี  ประเสริฐสม 
 

วุฒกิารศึกษา สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจาก
สถาบัน 

ปี 

Ph.D. 
(Rector’s Award for 
Academic Excellence) 

Religious Studies Assumption University  
( Bangkok),Thailand 

๒๕๕๐ 

M.S. 
 

Counseling Psychology Assumption University  
( Bangkok),Thailand 

๒๕๔๔ 

B.A. Business English Assumption                          
University Thailand 

๒๕๓๘ 
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๘๘ 

 

งานวจิัยที่สนใจหรือมีความชาํนาญการ  
 

- Religious Studies (ศาสนศกึษา) 
- Philosophy of Religions (ปรัชญาศาสนา) 
- Counseling Psychology (จิตวิทยา) 
- Buddhist Meditation: Insight Development (สมาธิ-วิปัสสนาในพทุธศาสนา) 
-  

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 
 
 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.  
 
ประสบการณ์สอน 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรเดมิ   

ศศศศ  ๓๑๕  ประวตัพิทุธศาสนา    
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง  
 

ศศศศ ๑๑๐  มิตทิางจิตใจของคนไทยในสงัคมปัจจบุนั 
ศศศศ ๒๒๘ คณุธรรมจริยธรรมและพฤตกิรรมของมนษุย์ 
ศศศศ ๓๓๔  สิง่ท้าทายใหม่ๆ ในสงัคมพทุธปัจจบุนั   
ศศศศ ๓๔๑  ศาสนาและสงัคม   
ศศศศ ๓๔๓  ศาสนากบัการพฒันาตน     
ศศศศ ๓๔๘ สตรีและศาสนา    
ศศศศ ๓๔๔ ศาสนากบัความรุนแรง    
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๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธพร รัตนกุล 
 

วุฒกิารศึกษา สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปี 
M.A. 

 
Teaching English as a 
Second Language 

Eastern WashingtonUniversity, 
USA 

๒๕๔๑ 
 

ศศ.บ. 
 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 
ธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 

๒๕๓๖ 
 

 

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชาํนาญการ 
- Religious Studies (ศาสนศกึษา) 
- Religions and Culture (ศาสนาและวฒันธรรม) 
- Religious Dictionary (พจนานกุรมศาสนา) 
- Teaching English (การสอนภาษาองักฤษ) 

 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 
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, 
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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) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สทุธพร รัตนกลุ “การวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาดในการทําขอ้สอบวิชา 
ภาษาองักฤษ เพือ่เขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรีของพระสงฆ์ และสามเณรของวิทยาลยัศาสนศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหิดล”, ตีพิมพ์ในวารสารศาสนาและวฒันธรรมของวิทยาลยัศาสนศกึษา 
มหาวิทยาลยัมหิดล ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มิถนุายน), หน้า 127-169, 2550 

สทุธพร รัตนกลุ, “อารยธรรมในสมยัการสือ่สารไร้ตวัอกัษรและไร้สาย (Nonverbal and 
Cordless Communications”,ตีพิมพ์ในวารสารศาสนาและวฒันธรรมของวิทยาลยัศาสนศกึษา 
มหาวิทยาลยัมหิดล ปีท่ี ๒ ฉบบัท่ี ๑ (มกราคม-มิถนุายน),๒๕๕๑. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สทุธพร รัตนกลุ, “อารยธรรมญีป่ ุ่ น : ประวติัศาสตร์อาหารญีป่ ุ่ น”ตีพิมพ์ใน 
วารสารศาสนาและวฒันธรรมของวทิยาลยัศาสนศกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล ปีท่ี ๓ ฉบบัท่ี ๑ (มกราคม- 
มิถนุายน),๒๕๕๒. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สทุธพร รัตนกลุ, “Case Study Paper: Lin-Lin and Her Studies in 
English as a Second Language” ตีพิมพ์ในวารสารศาสนาและวฒันธรรมของวิทยาลยัศาสนศกึษา 
มหาวิทยาลยัมหิดล ปีท่ี ๕ ฉบบัท่ี ๑ (มกราคม-มิถนุายน),๒๕๕๔ 
 

ประสบการณ์สอน 
ภาระงานสอนในหลักสูตรเดมิ   

ศศศศ  ๑๐๘  ภาษาองักฤษ I 
 ศศศศ  ๑๐๙  ภาษาองักฤษ II 
 ศศศศ  ๑๐๔  อารยธรรมตะวนัตก 

ศศศศ  ๒๐๑ ภาษาองักฤษ III 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
            ศศศศ  ๑๐๘  ภาษาองักฤษ I 
 ศศศศ  ๑๐๙  ภาษาองักฤษ II 

ศศศศ  ๒๐๑ ภาษาองักฤษ III 
ศศอก   ๔๖๑    ภาษาองักฤษเพ่ือการใช้งานทัว่ไป  
ศศอก   ๔๖๒     ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 
ศศอก   ๔๖๔     ภาษาองักฤษเพ่ือการแปล 
ศศอก   ๔๖๕     ภาษาองักฤษสําหรับการพดูในท่ีสาธารณะ 
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๔. อาจารย์บุญมี  พวงเพชร 
 

วุฒกิารศึกษา สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปี 
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวทิยาลยัสยาม  ๒๕๕๐   
ศศ.บ. ศาสนศกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล    ๒๕๔๓ 

 

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชาํนาญการ 
 - ศาสนาตา่งๆ 
 - ศาสนศกึษา 
 - วิธีการสอนศาสนา 
 - พทุธศาสนา 
 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 
 

บุญ มี  พวงเพชร ,Engaged Buddhism and Mahidol Monks. นํ า เสนอในงานประชุม
นานาชาติ สมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเถรวาท (The Association of Theravada Buddhist 
University) ซึ่งจัดขึน้เป็นครัง้ท่ีสอง ณ สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาสิตคูนานาชาติ (SIBA) ณ 
เมืองสกาย (Sagaing) ท่ีประเทศพมา่,๓-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒. 

บุญ มี  พ วง เพ ช ร ,Thai Buddhist Monks’Role in Response to  Consumerism in Thai 
Society. นําเสนอในงานประชุมนานาชาติ “Buddhism and Globalization” ณ  มหาวิทยาลัยเดลี 
(Delhi) ประเทศอินเดีย ,๒๕๕๓. 

บุญมี พวงเพชร, Global Recovery by Volunteers: A Cast Study from Volunteer Group 
of the College of Religious Studies, Mahidol University. นํ า เสนอใน งานประชุมนานาชาต ิ           
วิสาขบูชาโลก ครัง้ท่ี ๗ (The 7th International Buddhist Conference on the United Nations Day of 
Vesak Celebrations 23-25 May 2010/2553), ประเทศไทย, ๒๕๕๓. 

บญุมี พวงเพชร, “การโคช้งานเชิงพทุธ” บทความวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารศาสนาและ
วฒันธรรม ปีท่ี ๖ ฉบบัท่ี ๑ มกราคม-มิถนุายน ๒๕๕๕, หน้า ๑๒๑-๑๔๔  
ประสบการณ์สอน 
ภาระงานสอนในหลักสูตรเดมิ   

ศศศศ  ๒๑๓  ศาสนาในโลก I      
ศศศศ   ๒๑๔  ศาสนาในโลก II                               
ศศศศ  ๒๒๒  วิธีสอนศาสนา I 

             ศศศศ  ๒๒๓  วิธีสอนศาสนา II 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
ศศศศ ๑๐๗     วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และชีวิตมนษุย์ 
ศศศศ ๒๐๓    โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในสํานกังาน 
ศศศศ ๓๓๙    พทุธศาสนากบัความสมัพนัธ์กบัศาสนาอ่ืน    

            ศศศศ ๔๓๔    พทุธศาสนาในทศันศลิป์ 
ศศศศ ๔๔๒    สถาบนัศาสนา                                                                                                        
ศศทส ๔๖๑    เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑    
 

๕. อาจารย์หอม พรมอ่อน 
 

วุฒกิารศึกษา สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปี 
ศศ.ม. การสอนภาษาองักฤษเป็น

ภาษาตา่งประเทศ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ๒๕๕๒ 

ศศ.บ. ศาสนศกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล   ๒๕๔๖ 
 
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชาํนาญการ 
 -พทุธศาสนา 
 -ศาสนศกึษา 
 -พทุธศาสนาประยกุต์ 
            - การสอนภาษาองักฤษ 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 

หอม พรมออ่น, นําเสนอในท่ีประชมุนานาชาต ิประเภท Round Table Talk: What Theravada 
Needs to Learn from Vajirayan Buddhism, ณ ประเทศไต้หวนั,  ธนัวาคม ๒๕๕๓. 

Hom Phrom-On, “Thai Buddhist Monks’Role in Response to  Consumerism in Thai 
Society”. นําเสนอในงานประชมุนานาชาต ิ“Buddhism and Globalization” ณ มหาวิทยาลยัเดลี 
(Delhi) ประเทศอินเดีย ๑๕ กมุภาพนัธ์,๒๕๕๓. 
ประสบการณ์สอน 
ภาระงานสอนในหลักสูตรเดมิ   

ศศศศ  ๑๐๘  ภาษาองักฤษ I 
 ศศศศ  ๑๐๙  ภาษาองักฤษ II  

ศศศศ  ๒๐๑ ภาษาองักฤษ III 
ศศศศ  ๓๑๖  พทุธศาสนาในประเทศไทย       
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ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
ศศศศ ๓๔๙  พหศุาสนาในเอเชียอาคเนย์ 
ศศศศ ๔๔๓  ศาสนากบัสิง่แวดล้อม  

       ศศศศ ๔๔๑ ศาสนาและกามารมณ์    
ศศศศ ๓๔๒ ศาสนาและวฒันธรรม   
ศศศศ ๔๓๓ ภาพลกัษณ์ของความเป็นมนษุย์สมบรูณ์แบบในพระพทุธศาสนา    
ศศศศ ๔๓๑ การอา่นคมัภีร์พระพทุธศาสนา ๑    

 
 
 

 


