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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สส.บ.) 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

 

หมวดที่ ๑  

ข้อมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร  :  - 
ภาษาไทย  :  หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต  

 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Social Work Program 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)  :  สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 
 ชื่อย่อ (ไทย)  :  สส.บ.  
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Bachelor of Social Work  
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  B.S.W. 
๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

  - 

๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ๑๔๑ หน่วยกิต 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 

 ๕.๑ รูปแบบ 



๓ 

 

 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ หลักสูตร ๔ ปี 

 ๕.๒ ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะปริญญาตรี) 
  หลักสูตรประเภททางวิชาชีพ 
 ๕.๓ ภาษาที่ใช้  

 การจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาไทย เอกสารและต าราในวิชาหลัก เป็นต าราภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

๕.๔ การรับเข้าศึกษา  

 รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
เป็นอย่างด ี

 ๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 ๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 (๑) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ ปรับปรุงจากหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๖๐ เปิด
สอนภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 (๒) สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/
๒๕๖๔ วันที่ ๒ เดือนธันวาคมพ.ศ. ๒๕๖๔ 

 (๓) สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรและอนุมัติให้เปิดสอนในคราวประชุม
ครั้งที๑่๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๗. การขอรับการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตร 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 ๑. นักสังคมสงเคราะห์/นักจัดการรายกรณ ี

 ๒. นักพัฒนาสังคมและสวัสดิการ/พัฒนากร/นักพัฒนาชุมชน 

 ๓. นักทัณฑวิทยา/พนักงานคุมประพฤต/ิพนักงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท/พนักงานคุ้มครองสิทธิ  

 ๔. เจ้าหน้าที่บุคคล/เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  



๔ 

 

 ๕. นักวิชาการ/อาจารย์/นักวิจัย/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 ๖. นักบริหาร/เจ้าหน้าที่บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน/NGOs 

 ๗. เป็นเจ้าคณะ/พระสังฆาธิการ/พระสงฆ์นักพัฒนาสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

 ๙. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร  
 

อาจารย ์ สส.ม. (การวิจัย) 
พธ.บ. (สังคมวิทยา) 

นายเดชอุดม แสงบุญ  
 

อาจารย ์ สส.ม. (การบริหารสวัสดิการสังคม) 
นบ. (นิติศาสตร)์ 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์ 

นายสนธิญาณ รักษาภักด ี
 

อาจารย ์ สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ทางการศกึษา) 
พธ.บ. (สังคมศึกษา) 

ดร.เดชา  กัปโก 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Sociology) 
M.A. (Sociology) 
ศน.บ. (สังคมวิทยา) 

นายจ่ามยุ้น  ลุงเฮือง  อาจารย ์ พธ.ม. (การพัฒนาสังคม) 
พธ.บ. (สังคมวิทยา) 

  

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 

 
  



๕ 

 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  ๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร 

  มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์บูรณาการกับพุทธ
ธรรมและมีจิตอาสาสร้างสันติสุขแก่สังคม รับผิดชอบช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ความเป็นธรรมในสังคม สิทธิมนุษยชน 
และเคารพในความหลากหลายและความแตกต่างของมนุษย์ ภายใต้ระบบสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากด้วย
อิทธิพลของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต (Social and technological disruption)  

 ๑.๒ ความส าคัญ 

 เป็นหลักสูตรที่บูรณาการแนวคิดการสังคมสงเคราะห์ตามแนวพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห์
อ่ืนๆเพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านการสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย ครอบครัว กลุ่มชนและ
ชุมชนแบบบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทักษะด้านการบริหาร การวิจัย และการก าหนดนโยบาย 
สามารถน าเอาความรู้ ทักษะไปประยุกต์ใช้ในการป้องกัน ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ใช้บริการ เช่น เด็ก 
ผู้สูงอายุ คนยากจน หรือผู้ที่ประสบปัญหาสังคมประเภทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีทัศนคติและทักษะ
ที่ดีในการท างานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 

  ๑.๓ วัตถุประสงค์ 

   ๑.๓.๑ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และส่งเสริมและสามารถน าสังคมไป
ในแนวทางที่ถูกต้อง สอดคล้องกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  

  ๑.๓.๒ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในศาสตร์ด้านสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ พุทธศาสตร์ และศาสตร์
สมัยใหม่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

  ๑.๓.๓ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ การประยุกต์ใช้ และทักษะทาง
วิชาชีพ ในการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑ ระบบ 

ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา หนึ่งภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนก าหนดให้มีระยะเวลาและจ านวน
หน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตามเอกสารในภาคผนวก) 

๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี 

๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

 
๒. การด าเนินการหลักสูตร 
 ๒.๑ วัน – เวลา ในการด าเนนิการเรียนการสอน 

๒.๑.๑ ระยะเวลาการศึกษา 

- ภาคการศึกษาที่ ๑ เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 

- ภาคการศึกษาที่ ๒ เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม 
 ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๒.๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นพระภิกษุ/สามเณร 
  ๑)  ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
  ๒)  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือ 
  ๓) ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 ๒.๒.๒  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์ 
  ๑) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
  ๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือ 
  ๓) ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 
 



๗ 

 

๓. ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
๔. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

  นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อนเมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผล

การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง

หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

 ๕. หลักสูตร 
  ๕.๑ จ านวนหน่วยกิต  
    รวมตลอดหลักสูตร ๑๔๑ หน่วยกิต 
 ๕.๒ โครงสร้างหลักสูตร  
  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
  ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐ หน่วยกิต 
   ๑.๑ วิชาบังคับ      ๑๘ หน่วยกิต 
   ๑.๒ วิชาเลือก      ๑๒ หน่วยกิต 
  ๒. หมวดวิชาเฉพาะ      ๑๐๕ หน่วยกิต 
   ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา     ๓๐ หน่วยกิต 
   ๒.๒ วิชาแกน       ๓๖ หน่วยกิต 
   ๒.๓ วิชาเฉพาะด้าน      ๓๐ หน่วยกิต 
    ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขา     ๙ หน่วยกิต 
  ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี      ๖ หน่วยกิต 
   รวม        ๑๔๑ หน่วยกิต 
  ๓.๑.๓ รายวิชา 
   ๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน ๓๐ หน่วยกิต 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป แบ่งเป็นวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต ซึง่นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต้องศึกษาให้ครบทุกรายวิชา และวิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต รวมเป็น ๓๐ หน่วยกิต 

๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ 



๘ 

 

 ก. วิชาบังคับ ๑๘ 

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม  ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป  ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๑๐๓ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๒๐๕ ปรัชญาเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๒๐๖ คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการวิจัย ๓ (๓-๐-๖) 

 ข. วิชาเลือก ๑๒ 

๐๐๐ ๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๑๐๘ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๑๐๙ จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๑๑๐ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๑๑๑ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้ ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๑๑๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๑๑๓ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๑๑๔ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๑๑๕ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาไทยเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาไทยชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๒๒๐ ภาษาจีนเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๒๒๑ ภาษาจีนชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) 



๙ 

 

๐๐๐ ๒๒๒ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๒๒๓ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๒๒๔ ภาษาฮินดีเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๒๒๕ ภาษาฮินดีชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๒๒๖ วัฒนธรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๒๒๗ มนุษย์กับอารยธรรม ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๒๒๘ สันติศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๒๒๙ ภาวะผู้น า ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๒๓๐ 

๐๐๐ ๒๓๑ 

๐๐๐ ๒๓๒ 

๐๐๐ ๒๓๓ 

หลักธรรมาภิบาล 

การรู้เท่าทันสื่อ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ศาสนาทั่วไป  

๓ (๓-๐-๖) 

๓ (๓-๐-๖) 

๓ (๓-๐-๖) 

๓ (๓-๐-๖) 

  ๒) หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๕  หน่วยกิต 
  ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  จ านวน  ๓๐  หน่วยกิต 
 นิสิตคณะสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต้องศึกษา
รายวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จ านวน ๓๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย 

๐๐๐ ๑๓๔ วรรณกรรมพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๑๓๕ พระไตรปิฎกศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาลี ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๒๓๗ ประวัติพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๒๓๙ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๑๔๐ 

๐๐๐ ๒๔๑ 

กรรมฐาน ๑ 

กรรมฐาน ๒ 

๓ (๒-๒-๕) 

๓ (๒-๒-๕) 



๑๐ 

 

๐๐๐ ๓๔๒ 

๐๐๐ ๔๔๓ 

กรรมฐาน ๓ 

กรรมฐาน ๔ 

๓ (๒-๒-๕) 

๓ (๒-๒-๕) 

   ๒.๒ วิชาแกนจ านวน ๓๖ หน่วยกิต 
๔๐๖ ๓๐๑ ปรชัญาและแนวคิดทางสังคมสงเคราะห์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๖ ๓๐๒ หลักและวิธีการสงัคมสงเคราะห์เฉพาะราย ๓ (๑-๒-๖) 
๔๐๖ ๓๐๓ วิธีการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ ๓ (๑-๒-๖) 
๔๐๖ ๓๐๔ หลักและวิธีการสงัคมสงเคราะห์กลุ่มชน ๓ (๑-๒-๖) 
๔๐๖ ๓๐๕ การดูงานและสัมมนา ๓ (๑-๒-๖) 
๔๐๖ ๔๐๖ หลักและวิธีการสงัคมสงเคราะห์ชุมชน ๓ (๑-๒-๖) 
๔๐๖ ๔๐๗ การบริหารงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ๓ (๒-๑-๖) 
๔๐๖ ๔๐๘ การฝึกภาคปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มชน ๖ (๐-๓๖-๐) 
๔๐๖ ๔๐๙ การฝึกภาคปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน ๖ (๐-๓๖-๐) 
๔๐๖ ๔๑๐ การฝึกภาคปฏิบัติตามความสนใจในกลุ่มเป้าหมาย ๓ (๐-๑๘-๐) 

   ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านจ านวน ๓๐ หน่วยกิต 
๔๐๖ ๓๑๑พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๖ ๓๑๒นวัตกรรมทางสังคมและการจัดการโครงการบริการสังคม ๓ (๑-๒-๖) 
๔๐๖ ๓๑๓เทคนิคในการท างานกับผู้ใช้บริการ ๓ (๑-๒-๖) 
๔๐๖ ๓๑๔จริยธรรมทางวิชาชีพและคุณค่าความเป็นมนุษย์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๖ ๓๑๕ การให้การปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์ ๓ (๑-๒-๖) 
๔๐๖๔๑๖ วสิาหกิจเพ่ือการพัฒนาชุมชน ๓ (๑-๒-๖) 
๔๐๖ ๔๑๗ สัมมนาสังคมสงเคราะห์ ๓(๓-๐-๖) 
๔๐๖ ๔๑๘ สวัสดิการสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์และสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๖ ๔๑๙ กระบวนการพิทักษ์สิทธิ์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๖ ๔๒๐ สังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม ๓ (๑-๒-๖) 

   ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาจ านวน๙หน่วยกิต 
๔๐๖ ๓๒๑ สังคมสงเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์    ๓ (๑-๒-๖) 
๔๐๖ ๓๒๒  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม    ๓ (๑-๒-๖) 
๔๐๖ ๓๒๓ ประชาคมอาเซียนกับสวัสดิการสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๖ ๓๒๔ พลวัตกลุ่มกับการสร้างเสริมทัศนคติและทักษะทางสังคมสงเคราะห์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๖ ๓๒๕ สถิติส าหรับการวจิัยทางสังคมสงเคราะห์ ๓ (๓-๐-๖) 



๑๑ 

 

๔๐๖ ๓๒๖ การสังคมสงเคราะห์กับความเป็นธรรมในสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๖ ๓๒๗ ประชากรกับการวางแผนครอบครัว ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๖ ๓๒๘ สวัสดิการเด็กและครอบครัว ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๖ ๓๒๙ สังคมสงเคราะห์กับมานุษยวิทยาทางสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๖ ๓๓๐ การป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๖ ๓๓๑ การสังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๖ ๔๓๒ การวิจัยเชิงประเมินผลทางสังคมสงเคราะห์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๖ ๔๓๓ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับระบบสวัสดิการ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๖ ๔๓๔ สถาบันสังคมกับองค์การทางสังคมสงเคราะห์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๖ ๔๓๕ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๖ ๔๓๖ การพัฒนาบุคลิกภาพนักสังคมสงเคราะห์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๖ ๔๓๗ การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๖ ๔๓๘ การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๖ ๔๓๙ การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิต ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๖ ๔๔๐ การสังคมสงเคราะห์ในอุตสาหกรรมและสวัสดิการแรงงาน ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๖ ๔๔๑ ภาษาอังกฤษส าหรับนักสังคมสงเคราะห์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๖ ๔๔๒ การสังคมสงเคราะห์ส าหรับกลุ่มเปราะบางในสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๖ ๔๔๓ สังคมวิทยาโลกาภิวัตน์กับงานสังคมสงเคราะห์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๖ ๔๔๔ การสังคมสงเคราะห์กับผู้ประสบภาวะวิกฤต ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๖ ๔๔๕ นโยบายและการวางแผนทางสังคม ๓ (๓-๐-๖) 

   ๓) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน ๖ หน่วยกิต 
 นิสิตสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ต้องเลือกศึกษารายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นวิชาเลือกเสรีจ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
   วิชาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 นิสิตนอกสาขาวิชาที่มีความประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นวิชาโท ต้อง
ศึกษาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต ตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
 - วิชาบังคับ ๔ วิชา (๑๒ หน่วยกิต) คือ ๔๐๖ ๓๐๑, ๔๐๖ ๓๐๒, ๔๐๖ ๓๐๔, ๔๐๖ ๔๐๖ 
 - วิชาเลือก ๒ วิชา (๖ หน่วยกิต) ให้เลือกศึกษาวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดย
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
    



๑๒ 

 

๖. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 หลังจากนิสิตเรียนภาคทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด เทคนิค ทักษะการท างานกับผู้ใช้บริการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยได้ส่งนิสิตออกฝึกปฏิบัติภาคสนามในสถานการณ์และพ้ืนที่จริงของภาคการศึกษาที่ ๒ 
ในชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ และภาคการศึกษาท่ี ๒ ในชั้นปีที่ ๔ โดยแบ่งเป็น ๓ ภาคการฝึก ดังนี้ 

1. การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มชน (ฝึก ๑) 
2. การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ชุมชน (ฝึก ๒) 
3. การฝึกภาคปฏิบัติตามความสนใจในกลุ่มเป้าหมาย (ฝึก ๓) 

 ทั้ง ๓ ภาคการฝึก นิสิตจะต้องปฏิบัติงานโดยนับจ านวนชั่วโมงการฝึกไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ ชั่วโมง สามารถ
เข้าไปฝึกปฏิบัติได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ท างานเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคม 
ขณะที่ฝึกปฏิบัตินิสิตจะต้องเคร่งครัดในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางสังคมสงเคราะห์ ตระหนักถึงศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางสังคม และสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้บริการ 
 ๖.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
       นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ภาคสนาม ทั้งการปฏิบัติงานในองค์กร
และการปฏิบัติงานในชุมชน รวมถึงการฝึกปฏิบัติตามความสนใจในกลุ่มเฉพาะ สามารถถอดบทเรียนจากการฝึก
ภาคปฏิบัติเป็นรายงานหรือโครงการการศึกษา และมีผลการฝึกภาคปฏิบัติในสนาม โดยการประเมินทั้งอาจารย์
นิเทศงานภาคสนามและอาจารย์นิเทศงานภายในคณะ 
 ๖.๒ ช่วงเวลา 
       ภาคการศึกษาท่ี ๒ ของชั้นปีที่ ๓ และภาคการศึกษาท่ี ๑ – ๒ ของชั้นปีที่ ๔ 
 ๖.๓ การจัดเวลาและตารางสอน 
       การฝึกปฏิบัติภาคสนามในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตมีจ านวน ๖ วิชา โดยเป็นวิชา
บังคับท้ัง ๖ วิชา โดยนับรวมวิชาหลักอ่ืน ๆ ด้วย ได้แก่ 
 ๑) ๔๐๖ ๔๐๘ การฝึกภาคปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มชน หรือการฝึกภาคปฏิบัติ ๑
(๖ หน่วยกิต) เป็นวิชาบังคับ โดยฝึกให้นิสิตได้น าวิธีการสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย กลุ่ม และครอบครัว ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานขององค์การ ฝึกให้นิสิตเรียนรู้แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ทักษะทางวิชาชีพ โดยเฉพาะการน าวิธีการ
สังคมสงเคราะห์แบบบูรณาการไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานที่ให้บริการ ฝึกให้นิสิตรู้จักวิเคราะห์ เชื่อมโยงการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน การน าเสนอแนวคิดเพ่ือปรับปรุงทั้งวิธีการให้บริการและการพัฒนา
ระบบสวัสดิการสังคมใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในระดับต่าง ๆ (ฝึกภาคสนาม ๕๐๐ ชั่วโมง ตลอด
ภาคการศึกษา) โดยฝึกภาคสนามในภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปีที่ ๓ เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน – มกราคม 
 ๒) ๔๐๖ ๔๐๙ การฝึกภาคปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน หรือการฝึกภาคปฏิบัติ ๒ (๖ หน่วยกิต) 
เป็นวิชาบังคับ โดยฝึกให้นิสิตได้น าวิธีการสังคมสงเคราะห์ชุมชนไปประยุกต์ใช้ในการท างานกับชุมชนเมืองหรือ
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ชนบท ฝึกให้นิสิตสามารถศึกษาชุมชน วิเคราะห์ชุมชน การวางแผนด าเนินโครงการ การปฏิบัติการตามแผนงาน 
การประเมินผลการเดินงาน โดยน าแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการสังคมสงเคราะห์แบบบูรณาการไปใช้ใน
การศึกษา ฝึกให้นิสิตเกิดทักษะการท างานกับชุมชน การสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ปฏิบัติงานชุมชนทุกขั้นตอน การเรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ในการท างานกับชุมชน (ฝึกภาคสนาม ๕๐๐ ชั่วโมง ตลอดภาค
การศึกษา) โดยฝึกภาคสนามในภาคท่ี ๑ ของชั้นปีที่ ๔ ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 
 ๓) ๔๐๖ ๔๓๗ การฝึกภาคปฏิบัติตามความสนใจในกลุ่มเฉพาะ หรือการฝึกภาคปฏิบัติ ๓ (๓ หน่วยกิต) 
เป็นวิชาบังคับ โดยฝึกให้นิสิตเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ทางสังคมสงเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการสังคม
สงเคราะห์ไปใช้ในองค์การ หน่วยงาน การเรียนรู้กลยุทธ์ กลวิธีการท างานระหว่างการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
โดยตรงกับโดยอ้อม ทักษะการปฏิบัติงานตามความสนใจทั้งในและต่างประเทศ ฝึกให้นิสิตสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ ใน
การปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์กับหน่วยงาน (ฝึกภาคสนาม ๒๕๐ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา) นิสิตที่จะฝึก
ภาคปฏิบัติตามความสนใจจะต้องผ่านการฝึกภาคปฏิบัติ ๑ มาแล้ว โดยนิสิตสามารถเลือกลงฝึกภาคปฏิบัติตาม
ความสนใจในกลุ่มเฉพาะ โดยลงฝึกภาคสนามในภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปีที่ ๔ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - 
มกราคม โดยการอนุมัติและการวางแผนร่วมกับหัวหน้าภาควิชาและอาจารย์นิเทศงาน 
 
๗. การท าโครงงานหรือการวิจัย 
 ๗.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 
 หลังจากที่นิสิตเสร็จสิ้นภารกิจในการฝึกปฏิบัติภาคสนามในแต่ละภาคการฝึกทั้ง ๓ ฝึก นิสิตจะต้องท า
รายงานเอกสารเป็นโครงงานหรือการวิจัยเสนอต่อภาควิชาอย่างน้อย ๒ ชุด เพ่ือสรุปผลงานการฝึกปฏิบัติของนิสิต
ว่า ได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค ทักษะและกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์อะไรบ้างในการท างานกับผู้ใช้บริการ
และหน่วยงานที่เข้าไปฝึกตามรายละเอียดที่ปรากฏในคู่มือการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ทั้งนี้ ให้ถือว่าการท ารายงาน
เอกสารเป็นส่วนหนึ่งที่จะถูกประเมินว่านิสิตจะผ่านเกณฑ์การฝึกปฏิบัติหรือไม่  
  ทั้งนี้ ในการท าโครงงานหรือการวิจัยส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติตามความสนใจในกลุ่มเฉพาะ (ฝึก ๓)จะ
มุ่งเน้นวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นปัญหา ความรู้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ และ /หรือ
สวัสดิการสังคมที่นิสิตสนใจ เป็นการศึกษาในขอบเขตที่นิสิตและอาจารย์ผู้บรรยายที่มีความสนใจเฉพาะด้านจะ
เรียนรู้ร่วมกัน โดยยึดความสนใจของนิสิตเป็นฐาน ทั้งนี้คณะกรรมการควบคุมหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะเป็นผู้
ประสานให้เกิดการเรียนรู้ที่นิสิตจะได้ประโยชน์ตามความต้องการที่แท้จริง 
 ๗.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นิสิตตระหนักและเห็นความส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างหลักประกันให้ทุกคนมีโอกาส เข้าถึง
ทรัพยากร บริการ และโอกาสที่จ าเป็น มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความรู้
ความเข้าใจในหลักการ แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม และสามารถเชื่อมโยงพลวัตของระบบสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองการปกครองที่มีผลต่อมนุษย์ในสภาวะแวดล้อมทางสังคม มีความรู้เกี่ยวกับการ
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ปฏิบัติงานทางวิชาชีพกับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น สังคม และวิชาชีพอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม
และตามแนวทางพุทธธรรม สามารถคิด วิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย ที่เชื่อมโยงกับสภาวะแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง สามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทัศนคติ และ
ทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายและภาคีร่วมต่าง ๆ สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ และเครื่องมือทางวิชาชีพในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อบุคคลและงานที่ได้รั บ
มอบหมาย สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานในระดับ
บุคคล กลุ่ม ชุมชน องค์กร สามารถเลือกใช้กระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีในฐานะเครื่องมือการปฏิบัติงานเพ่ือ
สร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพบริการส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถน าเสนอ
และสื่อสารผลการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงคุณภาพบริการ มีทักษะพ้ืนฐานในการประเมินและวินิจฉัยปัญหาและ
วางแผนในการท างานกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทแวดล้อมได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน มีทักษะพ้ืนฐานในการ
รวบรวมข้อมูลหรือวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
 ๗.๓ ช่วงเวลา 
 ทุกภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา 
 ๗.๔ จ านวนหน่วยกิต 
 ๓ หน่วยกิต 
 ๗.๕ การเตรียมการ 
 นิสิตแจ้งหัวข้อหรือประเด็นที่ตนเองสนใจต่อคณะกรรมการควบคุมหลักสูตรและอาจารย์นิเทศภายใน
คณะระดับชั้นปริญญาตรีและจะปรึกษากับผู้แทนกลุ่มช านาญการด้านต่าง ๆ ในคณะ เพ่ือมอบหมายให้อาจารย์ผู้มี
ความเชี่ยวชาญและสนใจในประเด็นนั้น ๆ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หลังจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจะนัดพบเป็นระยะ
อย่างสม่ าเสมอกับนิสิตเพ่ือพัฒนาหัวข้อ ประเด็น วิธีการศึกษา ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเด็นและความ
เหมาะสม เช่น อาจมีการเก็บข้อมูลภาคสนามหรือฝึกปฏิบัติในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้การศึกษาตอบสนอง
ความต้องการและประเด็นสนใจของนิสิต และบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม ช่วยปลาย
การศึกษานิสิตทุกรูป/คนจะต้องมาน าเสนอผลงานโดยมีคณาจารย์ที่ปรึกษาทั้งหมดร่วมให้ความคิดเห็น เพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุงงาน และส่งงานแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและโครงการปริญญาตรีในที่สุด หลังจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง
ภายนอกและภายในจะเป็นผู้ให้คะแนนน าส่งหัวหน้าภาควิชาเพ่ือส่งผลการศึกษาต่อคณะและทะเบียนต่อไป 
 ๗.๖ กระบวนการประเมินผล 
 กระบวนการประเมินผลและกลไกส าหรับการสอบทวนมาตรฐาน จะด าเนินการไปพร้อม ๆ กัน โดยการ
มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาจะด าเนินการโดยการปรึกษาหารือระหว่างหัวหน้าภาควิชาและผู้ประสานงานกลุ่ม
ช านาญการ เพ่ือมอบหมายให้อาจารย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในประเด็นนั้น ๆ เป็นผู้ดูแลตอบสนองประเด็นสนใจของ
นิสิตและบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม การประเมินผลท้ายสุดจะมีกระบวนการพิจารณาให้
บรรลุตามมาตรฐานและผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสมโดยนิสิตทุกคนจะต้องมาน าเสนองาน คณาจารย์ที่ปรึกษา
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ทั้งหมดร่วมให้ความคิดเห็น สอบถามและทบทวนเพ่ือให้มั่นใจว่าจะบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม นิสิตจะกลับไปพัฒนา ปรับปรุงงาน และส่งงานแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและโครงการปริญญาตรีในที่สุด 
หลังจากนั้นอาจารย์ภาคสนามและอาจารย์ที่ปรึกษาภายในจะเป็นผู้ให้คะแนนน าส่งหัวหน้าภาควิชาเพ่ือส่งผล
การศึกษาต่อคณะและทะเบียนในท้ายที่สุด ทั้งนี้หัวหน้าภาควิชาหรือคณะกรรมการควบคุมหลักสูตรสามารถตั้ง
ค าถามหรือขอให้กลุ่มช านาญการพิจารณาทบทวนเกรดได้ตามกระบวนการการทวนสอบรายวิชา หากพิจารณา
เห็นว่าไม่เหมาะสม



๑๖ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต 

 ๑) วิชาบังคับ จ านวน ๑๘ หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Man and Society) 

 ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม กระบวนการ

ทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมแบบ 

สันติวิธี ความเป็นพลเมือง และการสื่อสารทางสังคมยุค New Normal 

 ๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป  ๓ (๓-๐-๖)  

  (General Law) 

 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ประเภทของ

กฎหมาย การใช้กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล ครอบครัว มรดก พินัยกรรม สัญญา

ประเภทต่างๆ ที่ส าคัญ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ความรับผิดในทางอาญา เหตุยกเว้นความผิดและ

เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดโทษ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิด กระบวนการยุติธรรมของไทย 

 ๐๐๐ ๑๐๓ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  ๓ (๓-๐-๖)  

  (Computer and Digital Technology) 

 ศึกษาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ความ

ปลอดภัย กฎหมาย จริยธรรมในสังคมดิจิทัล และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต ฝึกทักษะการใช้

อินเทอร์เน็ต สื่อ การสื่อสารยุคดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดท าเอกสาร  ตารางค านวณ และการน าเสนอ

ข้อมูลได้  

 ๐๐๐ ๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ๓ (๓-๐-๖) 

  (English for Communications) 

 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟังและการพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือก ารสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน การทักทาย การแนะน าตัว การแสดงออกทางความรู้สึกและความคิดเห็นการแสดงบทบาทสมมติ 

ศึกษาโครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๐๐๐ ๒๐๕ ปรัชญาเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Introduction to Philosophy)  



๑๗ 

 

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา สาขาปรัชญา สาระส าคัญของปรัชญา

สาขาต่าง ๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก หลักการและวิธีให้เหตุผลทางปรัชญา 

 ๐๐๐ ๒๐๖ คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Mathematics and Statistics for Research)  

 ศึกษาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ เซต การให้เหตุผล ระบบและคุณสมบัติของจ านวนจริง 

สมการและอสมการ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น เมทริกซ์ หลักพ้ืนฐานทางสถิติ การรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ 

และการหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง สถิติแบบบรรยาย สถิติทดสอบ การทดสอบสมมติฐาน รูปแบบการวิจัย การ

ออกแบบการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป การเขียนโครงร่างการวิจัยและการ

เขียนรายงานผลการวิจัย 

 ๒)วิชาเลือก จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Introduction to Politics and Government) 

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครอง สถาบันทางการเมือง 

กระบวนการทางการเมืองและการปกครอง การจัดระเบียบการปกครอง ปัญหาและอุปสรรคทางการเมือง และ

แนวคิดพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง 

 ๐๐๐ ๑๐๘ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Introduction to Economics) 

 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน การก าหนดราคาดุลยภาพ 

พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ การเงิน วัฏจักรเศรษฐกิจ 

ดุลการค้าและดุลการช าระเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน และ

เทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ โครงสร้าง

เศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

 ๐๐๐ ๑๐๙ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Psychology for Self-Development)  

 ศึกษาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางจิตวิทยาและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เข้าใจ

ตนเองและผู้อ่ืน สามารถวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่น มีทักษะในการสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพและท างานเป็นทีม 

 ๐๐๐ ๑๑๐ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Introduction to Linguistics) 



๑๘ 

 

 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและทฤษฎีทางวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของ

ภาษา สาขาวิชาภาษาศาสตร์และวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ 

 ๐๐๐ ๑๑๑ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Language Skills for Learning) 

 ความรู้เกี่ยวกับภาษาและทักษะภาษาที่จ าเป็นต่อการสื่อสาร หลักการใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้และสืบค้น

ข้อมูล การสืบค้นข้อมูลท้องถิ่น และข้อมูลสารสนเทศจากสื่อทุกประเภท การใช้ห้องสมุด วิธีการแสวงหาความรู้  

การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษาในการ

สรุปความ ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์และสังเคราะห์ น าเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร วาจา และสื่อประสม 

 ๐๐๐ ๑๑๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Modern Science and Technology) 

 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุคต่าง ๆ กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ หลักพ้ืนฐาน

ทางเทคโนโลยี กระบวนการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น พระพุทธศาสนากับเทคโนโลยี 

 ๐๐๐ ๑๑๓ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Introduction to Logic)  

 ศึกษานิมิต ค าท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบต่าง ๆ การแบ่งญัตติ 

ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและ

วิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอื่น ๆบทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ 

ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่าง

ตรรกศาสตร์ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 

 ๐๐๐ ๑๑๔ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ๓ (๓-๐-๖)  

  (Man and Environment) 

 ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิด

ประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ

บทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

 ๐๐๐ ๑๑๕ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน  ๓ (๓-๐-๖)  

  (Current World Affairs) 



๑๙ 

 

 ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความร่วมมือและความ

ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก 

บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 

 ๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖)  

  (Basic Sanskrit) 

 ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การ

เขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยม

สรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็น

อาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา  

 ๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖)  

  (Advanced Sanskrit) 

 ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์ 

การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตก

รรมวาจก การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคค าถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและแต่ง

ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา  

 ๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาไทยเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖)  

  (Basic Thai) 

 ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยค า ระบบไวยากรณ์ความหมายใน

ภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ฟังค าสั่ง ค าบรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ฟัง พูด  ทักทาย 

ขอบคุณ ขอโทษ ขออนุญาต แนะน าตัวเอง แนะน าผู้อ่ืน บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สนทนาได้ทั้งค าที่

แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม 

 ๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาไทยชั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖)  

  (Advanced Thai) 

 ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยค า ระบบไวยากรณ์ 

ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟังข่าวจากวิทยุ โทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การอ่านหนังสือพิมพ์และต ารา

วิชาการ การเขียนบทความ และฝึกแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ในภาษาไทย 

 ๐๐๐ ๒๒๐ ภาษาจีนเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖)  

  (Basic Chinese) 



๒๐ 

 

 ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน การเขียน

ภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

 ๐๐๐ ๒๒๑ ภาษาจีนชั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖)  

  (Advanced Chinese) 

 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

 ๐๐๐ ๒๒๒ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖)  

  (Basic Japanese) 

 ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบค าและระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียน

ภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

 ๐๐๐ ๒๒๓ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖)  

  (Advanced Japanese) 

 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ 

ปัจจุบัน 

 ๐๐๐ ๒๒๔ ภาษาฮินดีเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖)  

  (Basic Hindi) 

 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการฟัง อ่านเขียน 

สนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ์พ้ืนฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 ๐๐๐ ๒๒๕ ภาษาฮินดีชั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖)  

  (Advanced Hindi) 

 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฮินดี เน้นการสนทนา โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

 ๐๐๐ ๒๒๖ วัฒนธรรมไทย  ๓ (๓-๐-๖)  

  (Thai Culture) 

 ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม 

พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา 

ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 

 ๐๐๐ ๒๒๗ มนุษย์กับอารยธรรม  ๓ (๓-๐-๖)  

  (Man and Civilization) 

 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน ความหมาย

ของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่าง



๒๑ 

 

โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความคิด

สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารย

ธรรมทั้งสองท่ีมีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 ๐๐๐ ๒๒๘ สันติศึกษา  ๓ (๓-๐-๖)  

  (Peace Education) 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดย

สันติวิธี ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่างๆ เพ่ือให้เกิด

ความรู้และความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความรุนแรง อีกทั้งพัฒนาทักษะใน

กระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดข้ึนในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและอยู่ร่วมกับ

ศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆอย่างสันติสุข 

 ๐๐๐ ๒๒๙ ภาวะผู้น า ๓ (๓-๐-๖)  

  (Leadership) 

 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่น าการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึง

ศึกษาคุณลักษณะและบทบาทของผู้น ากับการใช้การสื่อสารที่เอ้ืออาทร ผู้น ากับความเห็นที่ถูกต้องดีงามและความ

เปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น า วิสัยทัศน์ผู้น า ผู้น ากับการสร้างความสัมพันธ์แห่งกรุณา 

โดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้น าในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะผู้น า

ของบุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่สามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ

และเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและระดับโลก 

 ๐๐๐ ๒๓๐ หลักธรรมาภิบาล  ๓ (๓-๐-๖)  

  (Good Governance) 

 ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลัก

คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 

 ๐๐๐ ๒๓๑ การรู้เท่าทันสื่อ  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Media Literacy) 

 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสื่อและสื่อปลอม อิทธิพลของสื่อปลอมที่มีต่อสังคม การตรวจสอบข่าว เทคนิคการ

รู้เท่าทันข่าวปลอม การรู้เท่าทันสื่อชวนเชื่อต่างศาสนา อันได้แก่สื่อชวนเชื่อที่บิดเบือนหลักพุทธธรรม สื่อชวนเชื่อที่

ใส่ร้ายบุคคลหรือองค์กร โดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือจนสร้างความขัดแย้งในสังคม 

 ๐๐๐ ๒๓๒ ความรับผิดชอบต่อสังคม  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Social Responsibility) 
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 ศึกษาเก่ียวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ ไม่

ทนต่อการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต และ STRONG : จิตพอเพียง

ต่อต้านการทุจริต โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดความรู้ความ เข้าใจ ทักษะ 

เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต 

 ๐๐๐ ๒๓๓ ศาสนาทั่วไป  ๓ (๓-๐-๖) 

  (General Religions)  

 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา 

หลักค าสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของ

ศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของ

ศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๕ หน่วยกิต 

 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๓๔ วรรณกรรมพระพุทธศาสนา    ๓ (๓-๐-๖) 

  (Buddhist Literature)  

 ศึกษาประวัติและพัฒนาการของวรรณกรรมบาลีตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนาที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย โดยวิเคราะห์วรรณกรรมที่น่าสนใจ เช่น วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค 

มหาวงศ์ ทีปวงศ์ ศาสนวงศ์ เตภูมิกถา มังคลัตถทีปนี กาพย์มหาชาติสังคีติยวงศ์ มงคลวิเสสกถา แก่นพุทธศาสน์ 

กรรมทีปนี พุทธธรรม พุทธวิทยา และพระไตรปิฎกฉบับสากล: วิถีธรรมจากพุทธปัญญา 

 ๐๐๐ ๑๓๕ พระไตรปิฎกศึกษา    ๓ (๓-๐-๖) 

  (Tipitaka Studies)  

 ศึกษาประวัติและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา โครงสร้างและเนื้อหา

ส าคัญของพระไตรปิฎก เช่น มหาวิภังค์ ภิกขุณีวิภังค์ และมหาวัคค์ในพระวินัยปิฎก พระสูตรส าคัญ เช่น พรหม

ชาลสูตร มหาปรินิพพานสูตร มหาสติปัฏฐานสูตร จูฬกัมมวิภังคสูตรในพระสุตตันตปิฎก ศึกษาสาระเบื้องต้นของ

ปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป นิพพานในพระอภิธรรมปิฎก การสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร ความ

เป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทย พระไตรปิฎกบาลีอักษรต่างๆ และประโยชน์ที่ได้จากการศึ กษา

พระไตรปิฎก 

 ๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาลี    ๓ (๓-๐-๖)  

  (Pali)  

 ศึกษาบาลีไวยากรณ์ ประกอบด้วย อักขรวิธี วจีวิภาค และหลักการแต่ง-แปลบาลีเบื้องต้น 



๒๓ 

 

 ๐๐๐ ๒๓๗ ประวัติพระพุทธศาสนา    ๓ (๓-๐-๖) 

  (History of Buddhism) 

 ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาในอินเดีย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียไปในประเทศต่างๆ 

ความส าคัญ ลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา ฐานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ 

พระพุทธศาสนากับสังคมวัฒนธรรมในนานาประเทศ ขบวนการและองค์กรทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบันและ

ทิศทางในอนาคต และบทบาทของคณะสงฆ์ไทยกับการสืบพระพุทธศาสนาตามพุทธปณิธานตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน 

 ๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา    ๓ (๓-๐-๖) 

  (Buddhist Festival and Traditions) 

 ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลและสมัยหลังพุทธกาลความส าคัญ 

คุณค่าทางจริยธรรมของเทศกาลและพิธีกรรม เทศกาลและพิธีกรรมส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติใน

ประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมนั้นๆ ที่มีต่อสังคมไทย 

 ๐๐๐ ๒๓๙ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ    ๓ (๓-๐-๖) 

   (Dhamma in English) 

 ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่ส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้เป็นภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนธรรมภาค

ภาษาอังกฤษ 

 ๐๐๐ ๑๔๐ กรรมฐาน ๑    ๓ (๒-๒-๕) 

(Buddhist Meditation I) 

 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย หลักการ ประโยชน์และวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์ของสมถกรรมฐาน 

๔๐ วิปัสสนาภูมิ๖ สติปัฏฐาน ๔ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓ นิมิต ๓ สมาธิ ๓ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ วสี ๕ 

นิวรณ์๕ อุปกิเลส ๑๖ และฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม นั่งก าหนด ส่งและสอบอารมณ์ 

 ๐๐๐ ๒๔๑ กรรมฐาน ๒    ๓ (๒-๒-๕) 

(Buddhist Meditation II) 

 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร 

และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ 

ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม นั่งก าหนด ส่ง

และสอบอารมณ์  

 ๐๐๐ ๓๔๒ กรรมฐาน ๓    ๓ (๒-๒-๕) 



๒๔ 

 

(Buddhist Meditation III) 

 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐาน

สูตร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา

กรรมฐานโดยการเดินจงกรม นั่งก าหนด ส่งและสอบอารมณ์  

 ๐๐๐ ๔๔๓ กรรมฐาน ๔    ๓ (๒-๒-๕) 

(Buddhist Meditation IV) 

 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธัมมานุปัสสนา

สติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวน การเกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ 

วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม นั่งก าหนด ส่งและสอบ

อารมณ ์

 ๒.๒ วิชาแกน ๓๖ หน่วยกิต 
 ๔๐๖ ๓๐๑  ปรัชญาและแนวคิดทางสังคมสงเคราะห์    ๓(๓-๐-๖) 
  (Social WorkPhilosophy and Concepts) 
  ศึกษาแนวคิด ความเป็นมาเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ความหมาย ปรัชญา ขอบเขต
วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของสังคมสงเคราะห์ วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัครพัฒนาการของการสังคม
สงเคราะห์ บทบาทหน้าที่ หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิประชาชนและสิทธิสวัสดิการ แนวคิดมนุษย์นิยม คุณค่าและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณ ลักษณะและขอบเขตการให้บริการ ความจ าเป็นของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ในการพัฒนาบุคคล กลุ่มและชุมชนที่สัมพันธ์กับปรัชญาและแนวคิดพ้ืนฐาน 
 ๔๐๖ ๓๐๒ หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย    ๓(๑-๒-๖) 
  (Principles and Methods of Social Case Work) 
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ เครื่องมือ เทคนิค 
ทักษะพ้ืนฐานและบทบาทหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ในการให้บริการแก่รายบุคคลหรือรายครอบครัวที่
เดือดร้อนให้สามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาตนเองได้ และด ารงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข 
 ๔๐๖ ๓๐๓  วิธีการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์     ๓(๑-๒-๖) 
  (Social Work Research Methodology) 
  วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ๔๐๖ ๓๐๑ 
  ศึกษาพัฒนาการวิจัยสังคมสงเคราะห์ที่มีต่อการพัฒนาวิชาชีพความส าคัญ ขอบ เขต 
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการและขั้นตอนของการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเกี่ยวกับ
รายบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน และการบริหารงาน บทบาทและหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ในการผลิต
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อท้องถิ่นและต่องานสังคมสงเคราะห์ทุกระดับ 



๒๕ 

 

 ๔๐๖ ๓๐๔  หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน    ๓(๑-๒-๖) 
  (Principles and Methods of Social Group Work) 
  วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ๔๐๖ ๓๐๒ 
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ เทคนิค ทักษะ
พ้ืนฐานและบทบาทหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ในการให้บริการแก่กลุ่มชนในศึกษาปัญหา ความต้องการ การ
จัดตั้งกลุ่ม การด าเนินกิจกรรมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายที่มีพลังและยั่งยืน เกิดประโยชน์สุขแก่ตนและชุมชน 
 ๔๐๖ ๓๐๕ การดูงานและสัมมนา        ๓(๑-๒-๖) 
  (Field Visit and Seminar) 
  วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ๔๐๖ ๓๐๑ 
  เรียนรู้การปฏิบัติงานขององค์การสังคมสงเคราะห์ของภาครัฐ องค์การพัฒนาเอกชน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรประชาชน มุ่งให้นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย การบริหารงาน และการ
ด าเนินงานขององค์การที่มีความหลากหลายของสังคมไทย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
เสริมสร้างทัศนคติทางวิชาชีพที่ดีของนิสิตและจริยธรรมของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (มีการศึกษาดูงาน) 
 ๔๐๖ ๔๐๖  หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ชุมชน     ๓(๑-๒-๖) 

 (Principles and Methods of Community Work) 
  วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ๔๐๖ ๓๐๔  
  ศึกษาแนวทางและหลักการ กลวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในระดับชุมชน การศึกษา
ชุมชน การส ามะโนปัญหาชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน เครื่องมือในการท างานกับชุมชน การ
จัดท าโครงการ การแสวงหาและพัฒนาทรัพยากร การกระจายทรัพยากรและบริการ การด าเนินงานโครงการ การ
ติดตามและประเมินผล การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
 ๔๐๖ ๔๐๗ การบริหารงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม   ๓(๒-๑-๖) 
  (Social Work and Social Welfare Administration) 
  วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ๔๐๖ ๓๐๕ 
  ศึกษาแนวคิด คุณค่า วิธีการรูปแบบการบริหารงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน การพัฒนาบุคลากรและระบบงานการประสานงาน การเผยแพร่ การนิเทศงาน และการ
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปรับปรุงหน่วยงานหรือองค์กรให้มีรูปแบบการบริการแบบครบวงจร ให้อยู่ในมาตรฐาน
แบบสากล เน้นการท างานร่วมกันเป็นทีมหรือแบบสหศาสตร์ที่ส่งเสริมให้บุคคล กลุ่ม องค์กร ชุมชนและมวลชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมทุกรูปแบบ 
 ๔๐๖ ๔๐๘  การฝึกภาคปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มชน  ๖(๐-๓๖-๐) 
  (Field Work Practice in Case Work) 
  วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ๔๐๖ ๓๐๒,๔๐๖ ๓๐๔ 



๒๖ 

 

  ฝึกปฏิบัติภาคสนามตามที่ก าหนดรวมเวลาไม่น้อยกว่า ๕๐๐ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาโดย
เป็นการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานองค์กรหรือในชุมชน เน้นงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายบุคคลหรือราย
ครอบครัวที่มีปัญหาความเดือดร้อน และกลุ่มชนที่มีอยู่หรือจัดตั้งใหม่ 
 ๔๐๖ ๔๐๙  การฝึกภาคปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน    ๖(๐-๓๖-๐) 
  (Field Work Practice in Community Work) 
  วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ๔๐๖ ๔๐๖, ๔๐๖ ๔๐๘ 
  ฝึกปฏิบัติภาคสนาม ตามที่ก าหนด รวมเวลาไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา
โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงาน องค์กรหรือในชุมชน เน้นงานด้านการศึกษาชุมชนการท าส ามะโนปัญหา
และการจัดท าโครงการของชุมชน 
 ๔๐๖ ๔๑๐ การฝึกภาคปฏิบัติตามความสนใจในกลุ่มเป้าหมาย   ๓(๐-๑๘-๐) 
  (Independent Field Practicumfor In-depth Social Work Practices) 
  วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ๔๐๖ ๔๐๙ 
  การประยุกต์ใช้ความรู้ทางสังคมสงเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการสังคมสงเคราะห์
ในองค์การ กลยุทธ์และกลวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์โดยตรงกับโดยอ้อม การปฏิบัติงานตามความสนใจใน
กลุ่มเฉพาะ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ทั้งในและต่างประเทศ การสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ในหน่วยงานหรือนอกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน (ฝึกภาคสนาม ๒๕๐ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา) 
 ๒.๓ วิชาเฉพาะด้าน ๓๐ หน่วยกิต 
 ๔๐๖ ๓๑๑ พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม     ๓(๓-๐-๖) 
  (Dynamics of Human Behavior in Society) 
  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพลวัตพฤติกรรมมนุษย์ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
มนุษย์ทั้งด้านกายภาพ อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และจริยธรรม ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชรา และความเข้าใจ
พ้ืนฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ในแต่ละช่วงวัย รวมทั้งความส าคัญทางสังคมของพฤติกรรมดังกล่าว รวมถึงศึกษา
วิเคราะห์ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆของบุคคล ครัวครัว กลุ่ม ผู้น า สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความ
ต้องการกับความคาดหวังของมนุษย์และความต้องการของสังคม 
 ๔๐๖ ๓๑๒ นวัตกรรมทางสังคมและการจัดการโครงการบริการสังคม  ๓(๑-๒-๖) 
  (Social Innovation and Social Service Project Management) 
  ความหมาย รูปแบบ องค์ประกอบของนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งแนวคิด หลักการ 
กระบวนการเทคนิคและเครื่องมือการจัดการโครงการบริการสังคม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาโครงการบริการสังคมที่
เป็นนวัตกรรมและสอดคล้องกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (มีการศึกษาดูงาน) 
 ๔๐๖ ๓๑๓ เทคนิคในการท างานกับผู้ใช้บริการ     ๓(๑-๒-๖) 



๒๗ 

 

  (Technique for Working with Clients) 
  ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการท างานกับผู้ใช้บริการในระบบบริการ
สวัสดิการต่าง ๆ การให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการ การสร้างสัมพันธภาพ ความเข้าใจ ความพึงพอใจ 
และการยอมรับระหว่างผู้ใช้บริการกับนักสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนพ้ืนฐานการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคร าะห์ 
ทักษะส าคัญในการปฏิบัติงานกับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน การสัมภาษณ์ การสังเกต การให้การปรึกษา
เบื้องต้น การฟังอย่างตื่นตัว การบันทึกและการรายงาน โดยเน้นทั้งความรู้ ทัศนคติ และทักษะเพ่ือให้เป็นพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาตนเองและฝึกปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ 
 ๔๐๖ ๓๑๔ จริยธรรมทางวิชาชีพและคุณค่าความเป็นมนุษย์   ๓(๓-๐-๖) 
  (Professional Ethics and Human dignity)  
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และปัญหาพ้ืนฐานทางจริยศาสตร์ในมิติของศาสนา กฎหมาย หลักสิทธิ
มนุษยชน สิทธิประชา สิทธิทางการเมือง สิทธิสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับนักวิชาชีพในงานสวัสดิการสังคม จริยธรรม
ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พัฒนาการจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ การวิเคราะห์ประเด็นทางจริยธรรมและ
ประเด็นทางสิทธิมนุษยชนเพ่ือการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อต่อคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
 ๔๐๖ ๓๑๕ การให้การปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์     ๓(๒-๑-๖) 
  (Social Work Counseling) 
  ศึกษาหลักการ จรรยาบรรณ ทฤษฎี กระบวนการและเทคนิค ฝึกทักษะการให้การปรึกษาใน
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เพ่ือการช่วยเหลือทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ให้สามารถตระหนักรู้และ
เข้าใจบทบาทการท าหน้าที่ทางสังคมเพ่ือการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม บูรณาการกับการให้ค าปรึกษา
เชิงพุทธ 
 ๔๐๖๔๑๖ วิสาหกิจเพื่อการพัฒนาชุมชน      ๓(๑-๒-๖) 
  (Enterprise for Community Development) 
  ศึกษาการพัฒนากิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การใหบริการหรือการอ่ืน ๆ ที่
ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลาว ไมวาจะเป็นนิติ
บุคคลในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคล เพ่ือสรางรายไดและเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชนระหว่าง
ชุมชน และเครือข่าย (มีการศึกษาดูงาน) 
 ๔๐๖ ๔๑๗ สัมมนาสังคมสงเคราะห์      ๓(๓-๐-๖) 
  (Seminar on Social Work) 
  วิชาบังคับก่อน: สอบได้หรือก าลังศึกษาวิชา ๔๐๖ ๔๐๙  
  สัมมนาปัญหาและการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับรายบุคคลหรือรายครอบครัว กลุ่ม
ชน ชุมชนหรือการบริหารงาน ให้มีการศึกษาปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม แล้วน าประเด็นปัญหาพร้อม
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ทั้งแนวทางแก้ไขเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบของการสัมมนามีข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง 
 ๔๐๖ ๔๑๘  สวัสดิการสังคมกับความม่ันคงของมนุษย์และสังคม   ๓(๓-๐-๖) 
  (Social Welfare and Human Security) 
  ศึกษาแนวคิด หลักการสวัสดิการสังคม พัฒนาการและความสัมพันธ์ของระบบสวัสดิการสังคม
กับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หลักสิทธิมนุษยชน หลักความยุติธรรมในสังคม องค์ประกอบ 
หลักการ กลไก บทบาท และความส าคัญของระบบสวัสดิการสังคมในระดับต่าง ๆ ที่มีต่อความมั่นคงและการ
พัฒนามนุษย์ รัฐสวัสดิการ ระบบความม่ันคงทางสังคมและการคุ้มครองทางสังคม 
 ๔๐๖ ๔๑๙  กระบวนการพิทักษ์สิทธิ      ๓(๓-๐-๖) 
  (Process of Rights Protection) 
  ศึกษาความหมาย รูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการพิทักษ์สิทธิ์ของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การน าบทบัญญัติของกฎหมาย และข้อเท็จจริง มาเป็นแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการพิทักษ์
สิทธิ์ 
 ๔๐๖ ๔๒๐ การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม    ๓(๒-๑-๖) 
  (Social Work and Criminal Justice) 
  ศึกษาปัญหาอาชญากรรม สาเหตุและแรงจูงใจการกระท าผิด การป้องกันการกระท าผิด 
ปรัชญาการลงโทษผู้กระท าผิด วิเคราะห์นโยบายการลงโทษ การวางแผนของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม และประเมินมาตรการการลงโทษผู้กระท าผิด ให้มี
การศึกษาดูงานประกอบการบรรยาย(มีการศึกษาดูงาน) 
 ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขา ๙ หน่วยกิต 
 ๔๐๖ ๓๒๑   สังคมสงเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์     ๓(๑-๒-๖) 
  (Buddhism and Social Work) 
  ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการ เทคนิคเป้าหมายของการสังคมสงเคราะห์ตามหลัก
พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น อริยสัจ ๔ สังคหวัตถุ ๔ ฆราวาสธรรม ๔ ทิศ ๖ พรหมวิหาร ๔ สา
ราณียธรรม ๖ อปริหานิยธรรม ๗ ทศพิธราชธรรม ๑๐ และบทบาทด้านการสังคมสงเคราะห์ขององค์กรทาง
พระพุทธศาสนาทั้งอดีตและปัจจุบัน ในการปรับประยุกต์ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคล กลุ่ม และชุมชน (มีการศึกษา
ดูงาน) 
 ๔๐๖ ๓๒๒  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม     ๓(๑-๒-๖) 
  (Buddhism and Social Development) 
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 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการ ความหมายและความส าคัญของการพัฒนาชุมชน สังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม การเมือง การปกครองเชิงพุทธ ตามนัยของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเน้นการพัฒนาสังคม
แบบยั่งยืน และปรับประยุกต์ตามแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันท (มีการศึกษาดูงาน) 
 ๔๐๖ ๓๒๓  ประชาคมอาเซียนกับสวัสดิการสังคม     ๓(๓-๐-๖) 
  (ASEAN Community and Social Welfare) 
  ศึกษาพัฒนาการ แนวคิด และหลักการของประชาคมอาเซียน กรอบความร่วมมือส าคัญ
ภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ระบบสวัสดิการสังคม และการคุ้มครองทางสังคมในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 
 ๔๐๖ ๓๒๔  พลวัตกลุ่มกับการสร้างเสริมทัศนคติและทักษะทางสังคมสงเคราะห์ ๓(๓-๐-๖) 
  (Group Dynamics and Social Work Attitude and Skill) 
  ศึกษาความหมาย รูปแบบ ลักษณะและขนาดของกลุ่มการใช้พลวัตกลุ่มในการสร้างเสริม
ทักษะและทัศนคติของสมาชิกกลุ่ม สมาชิกเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มอันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมท่ีดีขึ้น 
 ๔๐๖ ๓๒๕  สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์    ๓(๓-๐-๖) 
  (Statistics for Social Work Research) 
  ศึกษาวิธีการเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลางการสุ่มตัวอย่างการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประเภทกลุ่มและประเภทจัดอันดับ การวิเคราะห์
ความผันแปรทางเดียวและสองทางบางชนิด การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย
ทางสังคมสงเคราะห ์
 ๔๐๖ ๓๒๖  การสังคมสงเคราะห์กับความเป็นธรรมในสังคม    ๓(๓-๐-๖) 
  (Social Work and Social Justice) 
  ศึกษาปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นธรรมในสังคม ความยุติธรรมกับความเป็นธรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ สิทธิเสรีภาพ ภราดรภาพ สิทธิชุมชน สิทธิเด็ก สิทธิสตรี 
สิทธิของคนพิการหรือทุพพลภาพ และสิทธิผู้ยากไร้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปัจจัยและมาตรการเสริมสร้างความ
เป็นธรรมในสังคมการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและเสริม สร้างความม่ันคงในสังคม ให้มีการศึกษาดูงานประกอบ 
 ๔๐๖ ๓๒๗  ประชากรกับการวางแผนครอบครัว     ๓(๓-๐-๖) 
  (Population and Family Planning) 
  ศึกษาปัญหาประชากรที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและสังคม การ
วางแผนประชากรเพ่ือพัฒนาประเทศด้านการศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และสวัสดิการสังคม การใช้ข้อมูล
ทางประชากรเพ่ือการวางแผนพัฒนาบุคคล ครอบครัวและชุมชน บทบาทของงานสังคมสงเคราะห์ในการวางแผน
ครอบครัวเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรให้ดีข้ึน 
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 ๔๐๖ ๓๒๘  สวัสดิการครอบครัวและเด็ก      ๓(๓-๐-๖) 
  (Family and Child Welfare) 
  ศึกษาสถาบันครอบครัวเครือญาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อสวัสดิภาพ
ครอบครัว เด็ก และเยาวชน หลักการ แนวคิด และวิธีด าเนินงานในการพัฒนาสวัสดิการครอบครัว เด็ ก เยาวชน 
ให้มีคุณภาพ มีคุณค่า และมีคุณธรรม การพิทักษ์สิทธิเด็ก  
 ๔๐๖ ๓๒๙  การสังคมสงเคราะห์กับมานุษยวิทยาทางสังคม    ๓(๓-๐-๖) 
  (Social Work and Social Anthropology) 
  ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีมานุษยวิทยาทางสังคมเน้นรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถชีีวิต ความเชื่อ ระบบสังคม เศรษฐกิจ การปกครองการช่วยเหลือกันที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์
หรือชนเผ่าของตนเองการประยุกต์ความรู้ด้านมานุษยวิทยาทางสังคมมาให้ในงานสังคมสงเคราะห์ได้อย่าง
เหมาะสมและบังเกิดผลดี 
 ๔๐๖ ๓๓๐  การป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด   ๓(๓-๐-๖) 
  (Prevention of Crime and Treatment of Offenders) 
  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม รูปแบบ และวิธีการ ในการป้องกันอาชญากรรม 
หลักการ วิธีการ และกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ในการป้องกัน แก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูผู้กระท าผิด 
 ๔๐๖ ๓๓๑  การสังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา     ๓(๓-๐-๖) 
  (Social Work in Education) 
  ศึกษาความหมาย ขอบเขต พัฒนาการ กระบวนการ วิธีการ และการบริการของงานสังคม
สงเคราะห์ทางการศึกษา การน าแนวคิดและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน มาประยุกต์ใช้ในป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการศึกษาของเด็กนักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหา บทบาทและหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ทาง
การศึกษา 
 ๔๐๖ ๔๓๒  การวิจัยเชิงประเมินผลทางสังคมสงเคราะห์     ๓(๓-๐-๖) 
  (Evaluation Research on Social Work) 
  ศึกษาแนวคิด รูปแบบและวิธีการของการวิจัยเชิงประเมินผล การเตรียมโครงการประเมินผล
การด าเนินงานทางสังคมสงเคราะห์ การใช้ผลวิจัยในการปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการ และวิธีการให้ความ
ช่วยเหลือแก่บุคคล อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 ๔๐๖ ๔๓๓  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับระบบสวัสดิการ    ๓(๓-๐-๖) 
  (Social Change and Welfare Systems) 
  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมท่ีมีต่อบุคคลครอบครัว ชุมชนและสถาบันสังคมวิเคราะห์สวัสดิการที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
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แนวคิดในการจัดระบบสวัสดิการสังคมในอดีต ปัจจุบันและอนาคต การแสวงหามิติใหม่ๆเพ่ือการปรับปรุงระบบ
สวัสดิการสังคมของรัฐและเอกชน 
 ๔๐๖ ๔๓๔  สถาบันสังคมกับองค์การทางสังคมสงเคราะห์    ๓(๓-๐-๖) 
  (Social Institution and Social Work Agencies) 
  ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและหน้าที่ของสถาบันและองค์การสังคมสงเคราะห์ทั้งของรัฐและ
เอกชนซึ่งรับผิดชอบการธ ารงรักษาสถาบันต่างๆในสังคมให้มีความมั่นคง และเป็นตัวแทนในการแก้ไขป้องกัน
ปัญหาและพัฒนาสังคมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 ๔๐๖ ๔๓๕  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม      ๓(๓-๐-๖) 
  (People Participation in Social Development)  
  ศึกษาแนวคิดหลักการ และความส าคัญของการมีส่วนร่วมของบุคคลกลุ่ม ชุมชน และองค์กร
หรือหน่วยงาน ในกระบวนการสังคมสงเคราะห์ วิธีการชักจูงใจ และการท าความเข้าใจกับบุคคลเพ่ือให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 ๔๐๖ ๔๓๖  การพัฒนาบุคลิกภาพนักสังคมสงเคราะห์    ๓(๓-๐-๖) 
  (Personality Development of Social WorkOfficer) 
  ศึกษาความหมาย ลักษณะและปัญหาของบุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ วิธีการฝึกฝน 
ศึกษา และพัฒนาตนเองในการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพการครองคน ครองงาน ครองใจผู้อื่นเพ่ือสัมฤทธิ์ผลที่ดีในงาน
สังคมสงเคราะห์ โดยการยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 ๔๐๖๔๓๗ การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ      ๓(๓-๐-๖) 
  (Independent Study) 
  วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ๔๐๖ ๓๐๘ 
  ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสังคมสงเคราะห์ในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับ
บุคคลหรือครอบครัวกลุ่มหรือชุมชนทางเลือกหรือทางออกในการปูองกันแก้ไขปัญหาการบาบัดฟ้ืนฟูหรือการ
พัฒนาให้สามารถช่วยเหลือพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 ๔๐๖ ๔๓๘ การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์     ๓(๓-๐-๖) 
  (Medical Social Work) 
  ศึกษาความหมาย ขอบเขต และพัฒนาการของงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ การน า
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ไปใช้ในการแพทย์และการสาธารณสุข บทบาทของนัก
สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 
 ๔๐๖ ๔๓๙ การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิต    ๓(๓-๐-๖) 
  (Psychiatric Social Work) 
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  ศึกษาความหมาย ขอบเขต และพัฒนาการของงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิต การ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อพยาธิสภาพทางจิตและความส าคัญทางสังคมของพฤติกรรมอปกติ 
การน าแนวคิดทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ฝ่ายจิต และบทบาท
และหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิต 
 ๔๐๖ ๔๔๐ การสังคมสงเคราะห์ในอุตสาหกรรมและสวัสดิการแรงงาน  ๓(๓-๐-๖) 
  (Industrial Social Work and Labour Welfare) 
  ศึกษาปัญหาสังคมซึ่งเกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม พัฒนาการของการสังคมสงเคราะห์ใน
อุตสาหกรรมและสวัสดิการแรงงาน การน าแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
แรงงานมาประยุกต์ใช้ในวงงานอุตสาหกรรม ประกันสังคม หน้าที่และความรับผิดชอบของลูกจ้าง นายจ้าง และ
รัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานบทบาทหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ในด้านอุตสาหกรรมและ
สวัสดิการแรงงาน 
 ๔๐๖ ๔๔๑ ภาษาอังกฤษส าหรับนักสังคมสงเคราะห์    ๓(๓-๐-๖) 
  (English for Social Workers) 
  วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ๐๐๐ ๒๐๔ 
  ศึกษาและฝึกฝนแนวทางในการฟัง พูด อ่าน และเขียนเนื้อหาทางสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม เช่น การฟังบทสนทนาในชีวิตจริงของผู้ประสบปัญหา การสนทนากับผู้ใช้บริการหรือนักสังคม
สงเคราะห์วิชาชีพ การอ่านต ารา บทความวิชาการ วารสาร การเขียนจดหมายโต้ตอบ และการเขียนรายงาน 
 ๔๐๖ ๔๔๒ การสังคมสงเคราะห์ส าหรับกลุ่มเปราะบางในสังคม   ๓(๓-๐-๖) 
  (Social Work for Vulnerable Groups) 
  ศึกษาความหมายพลวัตกลุ่ม ลักษณะและสถานภาพของกลุ่มเปราะบางในสังคมผลกระทบ
จากสภาพความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรมทัศนคติ และความสัมพันธ์ของชุมชนต่อกลุ่มผู้เปราะบางในสังคม
นโยบายของรัฐเกี่ยวกับกลุ่มเปราะบาง ลักษณะงานและบทบาทหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ในการท างานกับ
กลุ่มเปราะบางต่างๆ ให้มีการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ให้บริการส าหรับกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ 
 ๔๐๖ ๔๔๓ สังคมวิทยาโลกาภิวัตน์กับงานสังคมสงเคราะห์    ๓(๓-๐-๖) 
  (Sociology of Globalization and Social Work) 
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิธีการทางสังคมวิทยาที่อธิบายสถานการณ์ทางสังคมตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันในมิติของโลกาภิวัตน์ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิต ของ
มนุษย์ทั่วโลกทั้งในทางที่เจริญและเสื่อม เปรียบเทียบและส่งผลต่อปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการทางสังคม
สงเคราะห์ สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 ๔๐๖ ๔๔๔ การสังคมสงเคราะห์กับผู้ประสบภาวะวิกฤต    ๓(๓-๐-๖) 
  (Crisis Intervention in Social Work) 
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  ศึกษาความหมาย สภาพ และลักษณะของผู้ประสบปัญหาวิกฤต แนวคิดและวิธีการในการ
ป้องกัน แก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูและพัฒนาด้านร่างกายจิตใจ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ประสบปัญหาดังกล่าวตาม
กระบวนการสังคมสงเคราะห์ การท างานกับครอบครัวและชุมชน การระดมทุนเพ่ือจัดตั้ งกองทุนช่วยเหลือ การ
กระจายอ านาจ การสังคมสงเคราะห์ในระดับท้องถิ่นและระดับชุมชน เพ่ือป้องกันและแก้ไขผู้ประสบปัญหาวิกฤติ 
การติดตามประเมินผลและการรายงานผล 
 ๔๐๖ ๔๔๕ นโยบายและการวางแผนทางสังคม    ๓(๓-๐-๖) 
  (Social Policies and Planning) 
  ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบของนโยบายและการวางแผนทางสังคม 
กระบวนการสร้างและพัฒนานโยบายทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมที่ยึดโยงอยู่กับนโยบายทางการเมือง 
เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม นโยบายสาธารณะ รัฐสวัสดิการสังคม ประวัติศาสตร์การขับเคลื่อนรัฐสวัสดิการ  
สภาวะสังคมและเศรษฐกิจประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการ การวิเคราะห์นโยบาย ทักษะและเทคนิคในการแสวงหาและ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการก าหนดนโยบายและการวางแผนในงานสวัสดิการสังคม กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อ
นโยบายและการวางแผนการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 


