
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือนักศึกษา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาศาสนศึกษา 
วทิยาลยัศาสนศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 



 

 

๒ 

 

ค ำน ำ 
คู่มือนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสน

ศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จัดท าขึ้นมอบให้นักศึกษาทุกคนในงานการปฐมนิเทศศึกษาใหม่ เพ่ือ
สื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศษสนศึกษา แผนการ
เรียน รายละเอียด เนื้อหารายวิชาต่างๆ และระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ต้อง
ปฏิบัติร่วมกันเพื่อคุณภาพการศึกษา 

งานการศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะศึกษาข้อมูลจากคู่มือนักศึกษาเล่มนี้ 
เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาในหลักสูตรฯ ดังกล่าว 

 
 

  งานการศึกษา 
        สิงหาคม ๒๕๖๑ 



 

 

๓ 

 

                         สำรบัญ 
          
ค าน า         ๒ 
สารบัญ         ๓ 
สารจากรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา    ๔ 
สารจากประธานหลักสูตร       ๕ 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร    ๖ 
ประวัติโดยย่อของวิทยาลัย      ๗ 
ผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน    ๘ 
ฝ่ายสนับสนุนรับผิดชอบดูแลนักศึกษา     ๙ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศาสนศึกษา    ๑๐-๑๑ 
คณะกรรมการหลักสูตร       ๑๒ 
รายละเอียดหลักสูตร       ๑๓-๒๕ 
คณะกรรมการหลักสูตร       ๑๑ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา    ๙-๒๒ 
แผนการศึกษา        ๒๖-๓๒ 
ค าอธิบายรายวิชา       ๓๓-๗๓ 
ภาคผนวก 
เครื่องแบบนักศึกษา 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับ 
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
 
 
 



 

 

๔ 

 

สำรจำกรกัษำกำรแทนคณบดีวิทยำลัยศำสนศึกษำ 

                                                                       

ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา ปี 2561ทุกท่าน 

 ชีวิตการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นรอยต่อที่ส าคัญส าหรับการเจริญก้าวหน้าของนักศึกษาทุก

ท่าน เป็นรอยต่อระหว่างชีวิตนักเรียนมาเป็นนักศึกษา ซึ่งต้องการการปรับตัวและปรับทัศนคติในการ

ด ารงชีวิตอย่างมาก ประการแรก นักศึกษาต้องรับผิดชอบตัวเองอย่างเต็มรูปแบบทั้งการเลือกใช้ชีวิตและ

การศึกษาเล่าเรียน ประการที่สอง นักศึกษาต้องออกสังคมแบบผู้ใหญ่ ต้องท างานมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนๆ 

กับคณาจารย์ กับบุคลากรหลายระดับ จึงต้องรู้จัก “เอาใจเขา มาใส่ใจเรา” ให้อยู่ร่วมกันอย่างดีมีสุข มีผลิต

ภาพผลงานที่ดีเลิศ ประการสุดท้าย นักศึกษาต้องดูแลตัวเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ให้มีสติและ

ปัญญา พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เมื่อนักศึกษามีความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวแล้ว เป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สร้างตัวช่วยที่จะท าให้นักศึกษาทุกท่าน สามารถก้าวข้าม

ความท้าทายในการปรับตัวต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ผมขอฝากให้นักศึกษาทุกท่านน าตัวช่วยนี้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด คือ ค่านิยมความเป็นมหิดล หรือ MAHIDOL ได้แก่ Mastery รู้แจ้ง รู้จริง เป็น

นายแห่งตน นักศึกษาต้องมุ่งมั่นตั้งใจใฝ่เรียนรู้จนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับและเป็นคนที่

มีประโยชน์ต่อสังคมในภายภาคหน้า Altruism มุ่งผลเพ่ือผู้อ่ืน นักศึกษาต้องเป็นคนที่รู้จักให้ ไม่ใช่รอรับ

ฝ่ายเดียว จะท าให้สังคมดีมีสุขร่วมกัน Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

สามารถเข้าถึงได้และสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้ดี Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรมจริยธรรม มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต ไม่อ่อนข้อให้กับความอยุติธรรม Determination มีเป้าหมายชัดเจน มีความฝันที่อยากจะไป

ให้ถึง นักศึกษาจะมีแรงผลักให้ประสบความส าเร็จได้อย่างยิ่ง Originality มีความเป็นผู้ริเริ่ม มุ่งให้เกิด

นวัตกรรม ท าให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม Leadership เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

และเป็นผู้ตามที่ดีในทีมงาน เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จมีผลงานที่เป็นเลิศ ขอให้นักศึกษาทุกท่าน น าเครื่องมือ 

MAHIDOL นี้ ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ท าเป็นประจ าจนติดตัวเป็นลักษณะเฉพาะตัว ผมมั่นใจ

ได้ว่านักศึกษาทุกท่านจะมีความสุขความเจริญก้าวหน้า ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างแน่นอนครับ 

                                               ศาตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 

                                                       รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 

                                                        รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 



 

 

๕ 

 

                                                                   วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561   

 
สำรจำกประธำนหลักสูตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๑ ทุกท่านและขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศา
สนศึกษา หลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยท่านรองศาสตราจารย์พินิจ รัตนกุล ภายใต้ปรัชญาการศึกษาที่เห็น
ความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย
มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในค าสอนศาสนาต่างๆ เพ่ือเป็นพื้นฐานหลักของการสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
งามให้กับมนุษย์และสังคม พร้อมกันนี้หลักสูตรฯ ยังผสานการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีอัน
จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเดียวในประเทศไทย
เวลานี้ ขอให้นักศึกษาภาคภูมิใจในการเข้ามาเป็นนักศึกษาที่นี่ และพร้อมเปิดใจรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ใหม่ๆ ทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงการใช้ชีวิต การท ากิจกรรมร่วมกันในรั้ววิทยาลัยศาสนศึกษาแห่งนี้  

คู่มือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาทุกท่านทราบข้อมูลหลักสูตร ลักษณะการเรียนการสอน 
รายละเอียดแต่ละวิชาที่เปิดสอน รวมถึงแนะน าแผนการเรียนตลอดสี่ปีและข้อมูลที่เป็นประโยชน์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวกับกับการเรียนของนักศึกษา ขอให้นักศึกษาเก็บรักษาคู่มือเล่มนี้และใช้ให้เป็นประโยชน์ หากติดขัด
สงสัย อาจารย์ที่ปรึกษาและพ่ีๆ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษาทุกท่านยินดีให้ค าแนะน า
เสมอนะคะ 

 สุดท้ายนี้ ขอให้นักศึกษาทุกท่านใช้เวลาในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้เป็นสนามที่ จะ
ฝึกตนให้พร้อมที่จะออกไปรับใช้และสร้างประโยชน์สุขให้กับครอบครัวตนและให้กับสังคม เวลาสี่ปีนี้แสน
สั้นนะคะ วางแผนการเรียนและกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมและขอให้ทุกท่านมีความสุขและประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาท่ีวิทยาลัยศาสนศึกษาแห่งนี้ค่ะ 

 

                                                                       อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อิโซ 
                                                  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา 
                                                       และรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
                                                                  วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   



 

 

๖ 

 

วิทยำลัยศำสนศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล 

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยมองค์กร 

ปรัชญำ  :  ควำมรู้คู่คุณธรรม   

ปณิธำน  :     เพ่ือพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีค่ำสูงสดุ 

วิสัยทัศน์  :        มุ่งม่ันเป็นสถำบันกำรศกึษำและแหล่งเรียนรูช้ั้นน ำด้ำนศำสนศึกษำ 

                          ในภูมิภำคอำเซียน 
พันธกิจ   : 

๑.ผลิตบณัฑิตที่มคีวามรอบรู้ด้านศาสนศึกษา บรูณาการความรู้ทางวชิาการ  
ประสบการณ์ และคุณธรรมเข้าด้วยกนั เกิดความรู้คูคุ่ณธรรม สามารถประกอบอาชพีต่างๆ ได้ 

๒.พัฒนาหลักสตูรและการเรียนการสอนทกุระดบัให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ
และการเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทยและสังคมโลก 

๓.ส่งเสรมิและสนบัสนนุการวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดบัชาติและนานาชาติ
พร้อมทั้งใหบ้ริการวชิาการและท าประโยชน์ตอ่ชุมชนและสังคม 

๔.เสริมสร้างศักยภาพของเครือขา่ยที่มีอยู่แลว้ใหแ้ขง็แกร่งมากขึน้ พร้อมทั้งแสวงหาความ
ร่วมมือกับเครอืข่ายใหม ่

๕.พัฒนาระบบบริหารของวทิยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกมิตดิ้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

ค่ำนิยมองค์กร : 
            วิทยาลัยศาสนศึกษา ยึดหลักในการปฏบิัติงานตามพันธกิจที่สอดคล้องกบัวฒันธรรมองคก์รของ
มหาวิทยาลัยมหิดล คือ “เปน็นายแหง่ตน ฝึกฝนเชี่ยวชาญ วชิาการสู่สากล สร้างคนมีคุณภาพ รบัผิดชอบ
สังคม มั่นคงในคณุธรรม” หรือ MUCRS 
                        M Mastery เป็นนายแห่งตน ฝึกฝนเชี่ยวชาญ 
                        U Universality วิชาการสู่สากล 
                        C Capability สร้างคนมีคุณภาพ 
                        R Responsibility รับผิดชอบสังคม 
                        S Sustainability มั่นคงในคุณธรรม 



 

 

๗ 

 

สีประจ ำของวิทยำลัย คือ สีฟ้ำ     

ดอกไม้ประจ ำวิทยำลยั คือ ดอกปีบ 

สี่งที่ชำวศำสนศึกษำเคำรพและควรจะรู้จักกตัญญูรู้คณุ รูปปั้นคุณย่ำน้ ำทอง คุณวิศำลและ รูป
ปั้นแพทย์หญิงอรวรรณ คุณวิศำล 

ประวัติควำมเป็นมำ : 

            วิทยำลัยศำสนศึกษำ เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๔๒ ในสมัยที่ศาสตราจารย์ น.พ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นอธิการบดีและวิวัฒนาการมาจาก
โครงการศูนย์ศาสนศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทย์หญิงคุณอรวรรณ คุณวิศาล ประธาน
มูลนิธิน้ าทอง คุณวิศาล ร่วมกันจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

ศาสนศึกษาเป็นการศึกษาศาสนาในแง่มุมต่างๆ ด้วยวิธีการของเหตุผลและด้วยการน า
ความรู้จากวิทยาการสมัยใหม่ เช่น วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยามาใช้ใน
การศึกษาศาสนาทั้ง ๒ ลักษณะ คือในลักษณะที่เป็นประสบการณ์ร่วมของมนุษย์ในการแสวงหาสัจ
ธรรมของชีวิต และความสุขสมบูรณ์แบบ และในลักษณะที่เป็นศรัทธาความเชื่อของศาสนิกชนที่
แตกต่างกัน ความเข้าใจศาสนาในทั้งสองลักษณะจะช่วยขยายความคิดและความรู้เกี่ยวกับศาสนา ที่
ผู้ศึกษามีอยู่ให้กว้างและลึกซึ้งขึ้น เพราะจะมองเห็นความเชื่อมโยงของศาสนาต่างๆ ทางประวัติ
ศาสตรวัฒนธรรมความคดิและทางค าสอน พร้อมทั้งตระหนักถงึความส าคัญของแตล่ะศาสนาไม่ว่าจะ
เป็นศาสนาของตนหรือของ ผู้อื่นที่มีต่อความสุขของมนุษย์ มีผลให้มีใจเปิดกว้างและมีเหตุมีผลใน
เรื่องศาสนามากขึ้น การศึกษาศาสนาที่วิทยาลัยมีทั้งการศึกษาในชั้นเรียนกับอาจารย์ การอภิปราย
กลุ่มย่อย และการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในห้องสมุด และในชุมชนของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ 
ทั้งด้วยตัวนักศึกษาแต่ละคนเองและด้วยการท างานเป็นกลุ่ม นอกจากวิชาศาสนศึกษาแล้ว นักศึกษา
ของวิทยาลัยยังมีโอกาสศึกษาวิชาต่างๆ ในหมวดการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย และวิชาอื่นที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและในการมีชีวิตอยู่ในสังคม ศตวรรษที่ ๒๑ ควบคู่ไปด้วย เช่น วิชา
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน 



 

 

๘ 

 

ผู้บริหำรวิทยำลัยศำสนศึกษำจำกอดีต จนถึงปัจจบัน 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิิจ  รัตนกุล         คณบดแีละเป็นผู้กอ่ตัง้วทิยาลัยศาสนศกึษา 
    (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔) 

๒. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สาธิต  โหตระกติย์     รักษาการแทนคณบด ี
    รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์ 
    (วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔) 

๓. ศาสตราจารยแ์พทย์หญงิ สุวรรณา  เรืองกาญจนเศรษฐ์    รกัษาการแทนคณบดี 
   รองอธิการบดี 
    (วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕) 

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี  บุญชะลักษี       คณบด ี
    (วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

๕. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์  สุภัทรพันธ์      รักษาการแทนคณบด ี
    รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
    (วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 

๖. ศาสตราจารย์คลนิิค นายแพทย์สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์    รกัษาการแทนคณบดี 
   รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
   (วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)  

๗. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์  สุภัทรพันธ์      รักษาการแทนคณบด ี
    รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
    (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 

๘. ศาสตราจารย์คลนิิค นายแพทย์สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์    รกัษาการแทนคณบดี 
    รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
    วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน)รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
 
ประธำนหลักสูตร 
อำจำรย์ ดร.ใกล้รุ่ง  อิโซ 



 

 

๙ 

 

    งำนกำรศึกษำ 
 
ฝ่ายสนับสนุนรับผิดชอบดูแลนักศึกษาสามารถติดต่อประสานงานต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา 
 
ชื่อ-นามสกุล ความรับผิดชอบ  
คุณสุผดวง ปานแก้ว  
(พ่ีน้อง) 

หัวหน้างานการศึกษา 
ควบคุมดูแลงานการศึกษาระดับปริญญาตรี  
- การลงทะเบียนเรียน 
- ผลการเรียน 
- ฯลฯ 

โทร ๐๒-๘๐๐๒๖๓๐-๓ ต่อ 
๒๐๙ 
 suphadoung.pha@mahidol.ac.
th 

คุณวรเชษฐ ชัยวรพล 
(พ่ีเอ่ียว) 

นักวิชาการศึกษา 
- กิจการนักศึกษา เช่นทุนการศึกษา 
- การผ่อนผันการเป็นทหาร การฝึกงาน  
- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- กิจกรรมนักศึกษา ควบคุมดูแลกิจกรรม

นักศึกษา และงานสโมสรนักศึกษา 

โทร ๐๒-๘๐๐๒๖๓๐-๓ ต่อ 
๒๐๙ 
 iaw884@hotmail.com 

คุณตรึงจิตร รุ่นมะลัง 
(พ่ีตรึง) 

บรรณารักษ์ 
- ดูแลรับผิดชอบห้องสมุด  เช่น ยืม-คืน

หนังสือ ฯลฯ 
- งานด้านการศึกษา เช่น ค าร้องต่างๆ ค า

ร้องทั่วไป ขอหนังสือรับรอง การลาออก 
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ใบลา ฯลฯ  

โทร ๐๒-๘๐๐๒๖๓๐-๓ ต่อ 
๒๑๕ 
trungchit2525@gmail.com 

คุณนันทวัฒน์   
นันทวิจารณ์ (พ่ีหนุ่ม) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
- ดูแลรับผิดชอบห้องคอมพิวเตอร์  
- ดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
- ดูแลรับผิดชอบระบบการประเมินการเรียน

การสอนออนไลน์ 
- ฯลฯ 

โทร ๐๒-๘๐๐๒๖๓๐-๓ ต่อ 
๒๑๗ 
Nantawat.nan@mahidol.ac.th  
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๑๐ 

 

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำศำสนศึกษำ 

๑.    ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย:        ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศาสนศึกษา 
ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Arts Program in Religious Studies  

๒. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ  
ภาษาไทย ชื่อเต็ม:       ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศาสนศึกษา) 
ภาษาไทย ชื่อย่อ:       ศศ.บ. (ศาสนศึกษา) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:  Bachelor of Arts (Religious Studies) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ:   B.A. (Religious Studies) 

๓. วิชำเอก 

        มีวิชาเอกเลือก ๒ กลุ่ม ได้แก ่ 
        ๑. กลุ่มวิชาเอกเลือกพุทธศาสตร์ศึกษา 
        ๒. กลุ่มวิชาเอกเลือกศาสนศึกษา 

        มีวิชาโท ๖ กลุ่ม ได้แก ่

        ๑. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบอาชีพ 
        ๒. กลุ่มวิชาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมจีน   
        ๓. กลุ่มวิชาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
        ๔. กลุ่มวิชาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 
        ๕. กลุ่มวิชาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม 
        ๖. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      

๔. จ ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 

๕.๑ รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี  



 

 

๑๑ 

 

๕.๒ ภำษำที่ใช้  

ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ 

๕.๕ กำรให้ปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา 

๖. อำชีพที่สำมำรถประกอบได้หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
- ครูสอนศาสนา คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
- เจ้าหน้าที่วิชาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรม 
- รับราชการในกระทรวงวัฒนธรรมและกรมการศาสนา 
- รับราชการในส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
- รับราชการในกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ 
- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
- พนักงานของบริษัทเอกชนต่างๆ 

        -   ประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการน าความรู้ และคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ 

๗. สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน  

 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

๘. ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     ๘.๑   ปรัชญำของหลักสูตร 
   “คุณธรรมและจริยธรรมเป็นองค์ประกอบจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ 

ความรู้ ความเข้าใจค าสอนในศาสนาเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการสร้างคุณธรรมจริยธรรมดีงามที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ตนเอง ประเทศชาติ และโลก” 

     ๘.๒  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตมีคุณธรรม ความรู้ และความสามารถดังนี้ 

๑) มีคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและโลก 
๒) สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสาขาวิชาศาสนศึกษา และแสวงหาความรู้อยู่ต่อเนื่อง 

              ๓) สามารถคิดวิเคราะห์ และเชื่อมโยงความรู้ด้านศาสนากับวิทยาการต่างๆ และร่วม      
      สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคม 
 ๔) มีภาวะผู้น า มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  สามารถใช้ภาษาและ 
     เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 
 ๕) มีความสามารถพัฒนาตนเองด้านสุขภาพกายและใจ ความรู้ การท างาน และ 



 

 

๑๒ 

 

      คุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
         คณะกรรมกำรหลักสูตร 

๑. คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา    ที่ปรึกษา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร. พินิจ  รัตนกุล   ที่ปรึกษา 
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงสุริยา  รัตนกุกล  ที่ปรึกษา 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี  บุญชลักษี   ที่ปรึกษา 
๕. ดร.ใกล้รุ่ง  อิโซ      ประธานกรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธพร  รัตนกุล   กรรมการ 
๗. ดร.กรกนก  สารภิรมย์     กรรมการ 
๘. ดร.ไพเราะ  มากเจริญ     กรรมการเลขานุการ 
๙. นางสาวสุผดวง  ปานแก้ว     กรรมการและผู้ช่วยเลขาคนที่ ๑ 
๑๐. นางสาวตรึงจิตร  รุ่นมะลัง    กรรมการและผู้ช่วยเลขาคนที่ ๒ 

    
อำจำรย์สอนในหลักสูตร  

๑. รองศาสตราจารย์ ดร. พินิจ  รัตนกุล  
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงสุริยา  รัตนกุกล   
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี  บุญชลักษี 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  วัฒนะ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธพร  รัตนกุล 
๖. ดร.ใกล้รุ่ง  อิโซ 
๗. ดร.กรกนก  สารภิรมย์ 
๘. ดร.ไพเราะ  มากเจริญ 
๙. Dr.Matthew  Kosuta 
๑๐. Dr.Milos  Hubina 
๑๑. Dr.Imtiyaz  Yusuf 
๑๒.Dr.Jareme  Saul 

      ๑๓.Dr.Julia  Esteve 
      ๑๔.Dr.Tenzan  Eaght 

๑๕.Dr.Dion Peoples 
 

 

 

 

 



 

 

๑๓ 

 

 

  รำยละเอียดหลักสูตร  

                 ๑. จ ำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                      ๑๓๓ หน่วยกิต  

                 ๒. โครงสร้ำงหลักสูตร  จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ โดยปรากฏดังนี้ 

                        ก .หมวดวิชำศึกษำทั่วไปไม่น้อยกว่ำ                   ๔๐  หน่วยกิต 

                             -รำยวิชำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด                                       ๑๓  หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                                    ๗    หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาภาษา                                                                 ๓    หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                     ๓    หน่วยกิต     

                              -รำยวิชำที่หลักสูตรก ำหนด                                          ๒๗ หน่วยกิต 

                           กลุ่มวิชาภาษา                                                                 ๙   หน่วยกิต 
                                 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                 ๖   หน่วยกิต 
                                 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                              ๑๒  หน่วยกิต 

                    ข. หมวดวิชำเฉพำะไม่น้อยกว่ำ                                               ๘๗ หน่วยกิต 

                                  (๑) กลุ่มวิชำบังคับ                                                 ๓๐ หน่วยกิต 

                                  (๒) กลุ่มวิชำเอกเลือก มี ๒ กลุ่ม (ให้เลือก ๑ กลุ่ม) กลุ่มละ    ๓๙ หน่วยกิต 
                                         (๒.๑) พุทธศาสตร์ศึกษา                                         ๓๙  หน่วยกิต 
                                         (๒.๒) ศาสนศึกษา                                                ๓๙  หน่วยกิต 
                           * นักศึกษาต้องเลือกกลุ่มวิชาเอกเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่น้อยกว่า     ๓๙  หน่วยกิต 

               (๓) กลุ่มวิชำโทเลือก                                                     ๑๘  หน่วยกิต 

                                   (๓.๑) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบอาชีพ                  ๑๘   หน่วยกิต  
                                         (๓.๒) กลุ่มวิชาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมจีน             ๑๘   หน่วยกิต 
                                  (๓.๓) กลุ่มวิชาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น               ๑๘   หน่วยกิต    
                                         (๓.๔) กลุ่มวิชาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย    ๑๘  หนว่ยกิต    
                                  (๓.๕) กลุ่มวิชาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม          ๑๘   หน่วยกิต    
                                  (๓.๖) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                               ๑๘   หน่วยกิต 
                           * นักศึกษาต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามที่หลักสูตรก าหนด  
                                 ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต  



 

 

๑๔ 

 

                    ค. หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ                                         ๖  หน่วยกิต 

              
 ๓. รำยวิชำในหลักสูตร 
                    ก  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
                        (๑)  กลุ่มวิชำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด                                  ๑๓  หน่วยกิต  
(๑.๑) รำยวิชำในกลุ่มวิชำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์   ๗ หน่วยกิต 

   

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษำด้วย
ตนเอง) 

มมศท ๑๐๑   การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์  ๒(๑-๒-๓) 

MUGE 101   General Education for Human Development 2(1-2-3) 

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์    ๓(๒-๒-๕) 

MUGE 102   Social Studies for Human Development  3(2-2-5) 

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย์  ๒(๑-๒-๓) 

MUGE 103   Arts and Sciences for Human Development 2(1-2-3) 

 
  (๑.๒) รำยวิชำในกลุ่มวิชำภำษำ                         ๓ หน่วยกิต  

 
  รหัสวิชำ 

ชื่อรำยวิชำ 

หน่วยกิต 

  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษำด้วย
ตนเอง) 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    ๓(๒-๒-๕) 

LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication    3(2-2-5) 

  
 
 



 

 

๑๕ 

 

(๑.๓) รำยวิชำในกลุ่มวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์       ๓ หน่วยกิต 
 

รหัสวิชำ 

ชื่อรำยวิชำ 

หน่วยกิต 

  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษำด้วย
ตนเอง) 

ทสคพ ๑๕๕ 
ITCS 155 

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ 
Computer Applications  

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5)    

 
(๒) กลุ่มรำยวิชำที่หลักสูตรก ำหนด 
                        (๒.๑) รำยวิชำในกลุ่มรำยวิชำภำษำ 
 

 
รหัสวิชำ 

 
ชื่อรำยวิชำ 

  หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำ

ด้วยตนเอง) 
ศศศศ ๑๐๘ 
CRRS 108 

ภาษาอังกฤษ ๑ 
English I 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6)    

ศศศศ ๑๐๙ 
CRRS 109 

ภาษาอังกฤษ ๒ 
English II 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6)    

ศศศศ ๒๐๑ 
CRRS 201 

ภาษาอังกฤษ ๓ 
English III 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6)    

 
               (๒.๒) รำยวิชำในกลุ่มวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์        ๖   หน่วยกิต 
 

รหัสวิชำ 
ชื่อรำยวิชำ 

หน่วยกิต 

  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำ

ด้วยตนเอง) 
ศศศศ ๑๐๗ 
CRRS 107 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และชีวิตมนุษย์       
Science, Technology and Human Life   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6)    

ศศศศ ๒๐๓ 
CRRS 203 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในส านักงาน 
Computer  Application in  Office 

 ๓(๑-๒-๖) 
3(1-2-6) 



 

 

๑๖ 

 

    (๒.๓) รำยวิชำในกลุ่มวิชำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์     ๑๒ หน่วยกิต 
 

รหัสวิชำ 
ชื่อรำยวิชำ 

หน่วยกิต 

  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำ

ด้วยตนเอง) 
ศศศศ ๑๐๒ 
CRRS 102 

การคิดเชิงวิพากษ์    
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   

มนุษย์กับการแสวงหาชีวิตที่มีความหมาย                                                        
Man’s Search for Meaning                                                                                   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

 
 
ข.หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ                       ๘๗      หน่วยกิต 

 
 (๑) กลุ่มวิชำบังคับ นักศึกษาต้องเรียนกลุ่มวิชานี้ไม่น้อยกว่า        ๓๐  หน่วยกิต 

 
รหัสวิชำ 

 
ชื่อรำยวิชำ 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำ

ด้วยตนเอง) 
ศศศศ ๑๑๐ 
CRRS 110 

มิติทางจิตใจของคนไทยในสังคมปัจจุบัน 

Spirituality in Contemporary Thai Society                                     

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๑๑๑ 
CRRS 111 

จริยธรรมส าหรับโลกหลังสมัยใหม่    
Ethics for the Post-Modern World                                                

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๒๑๗  
CRRS 217 

ธรรมชาติและชะตากรรมของมนุษย์                                                                
Human Nature and Human Destiny                                                          

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๒๒๔   
CRRS 224 

สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของมนุษย์                                                               
Human Rights and Human Dignity                                                              

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๒๒๕ 
CRRS 225   

มนุษย์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ                                                          
Man, Energy and the Environment                                                           

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 



 

 

๑๗ 

 

 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 

 

  

       ๒.๑  กลุ่มวิชำเอกพุทธศำสตร์ศึกษำ                                       ๓๙  หน่วยกิต   

       ๒.๒  กลุ่มวิชำเอกศำสนศึกษำ                                                      ๓๙  หน่วยกิต 

        

๒.๑  กลุ่มวิชำเอกพุทธศำสตร์ศึกษำ   Buddhist Studies         ๓๙  หน่วยกิต 
 

 

 
รหัสวิชำ 

 
ชื่อรำยวิชำ 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำ

ด้วยตนเอง) 
ศศศศ ๒๒๖  
CRRS 226 

แนวคิดเรื่องชีวิตและความตายในวิทยาศาสตร์และศาสนา                               
Concepts of Life and Death in Science and Religion                            

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๒๒๗ 
CRRS 227   

ลัทธิการเมืองและความผาสุกของมนุษย์                                                             
Political Ideologies and Human Well-Being                                           

 ๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๒๒๘ 
CRRS 228 

คุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมของมนุษย์ 
Ethics and Human Conduct                                             

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๒๒๙ 
CRRS 229 

มนุษย์และเสรีภาพ 
Man and Freedom 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๒๐ 
CRRS 320 

วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์                                                                                     
Research Methods in Social Sciences                                                               

๓(๒-๒-๕) 
 3(2-2-5) 

 
รหัสวิชำ 

 
ชื่อรำยวิชำ 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำ

ด้วยตนเอง) 
ศศศศ ๓๓๑ 
CRRS 331 

ขุมทรัพย์ทางปัญญาของปราชญ์ชาวพุทธ   
Wisdom of Buddhist Sages  

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๓๒ 
CRRS 332 

พุทธปรัชญาขั้นแนะน า    
Introduction to Buddhist Philosophy  

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๓๓ 
CRRS 333 

พุทธจริยศาสตร์ขั้นแนะน า 
 Introduction to Buddhist Ethics  

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 



 

 

๑๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
รหัสวิชำ 

 
ชื่อรำยวิชำ 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำ

ด้วยตนเอง) 
ศศศศ ๓๓๔ 
CRRS 334 

สิ่งท้าทายใหม่ ๆ ในสังคมพุทธปัจจุบัน   
New Challenges  in Contemporary Buddhist Societies  

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๓๕ 
CRRS 335   

พุทธศาสนาเถรวาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    
Theravada Buddhism in Southeast Asia   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๓๖ 
CRRS 336  

การศึกษาพุทธศาสนาเถรวาทเชิงมานุษยวิทยา 
Anthropology Studies in Theravada Buddhism    

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๓๗  
CRRS 337   

แนวความคิดและการปฏิบัติในพุทธศาสนาเถรวาท   
Concept and Practice in Theravada Buddhism    

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ๓๓๘ 
CRRS 338 

การเคลื่อนไหวใหม่ๆ ในพุทธศาสนาเถรวาท     
New Movements in Theravada Buddhism   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๓๙ 
CRRS 339 

พุทธศาสนากับความสัมพันธ์กับศาสนาอื่น    
Buddhism in Relation to Others Faiths   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๔๓๑ 
CRRS 431 

การอ่านคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๑    
Reading Buddhist Scriptures I   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๔๓๒ 
CRRS 432 

การอ่านคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๒                     
Reading  Buddhist  Scriptures  II 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6 

ศศศศ ๔๓๓ 
CRRS 433 

ภาพลักษณ์ของความเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบในพระพุทธศาสนา    
Image of Human Perfection in Buddhism    

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๔๓๔ 
CRRS 434 

พุทธศาสนาในทัศนศิลป์  
Buddhism in Visual Art 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 



 

 

๑๙ 

 

๒.๒ กลุ่มวิชำเอกศำสนศึกษำ      ๓๙  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รหัสวิชำ 

 
ชื่อรำยวิชำ 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษำด้วย

ตนเอง) 
ศศศศ ๓๔๑  
CRRS 341 

ศาสนาและสังคม   
Religion and Society   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๔๒ 
CRRS 342 

ศาสนาและวัฒนธรรม   
Religion and Culture    

๓(๓-๐-๖) 
        3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๔๓ 
CRRS 343 

ศาสนากับการพัฒนาตน     
Religion and Self-Transformation  

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๔๔ 
CRRS 344 

ศาสนากับความรุนแรง     
Religion and Violence  

๓(๓-๐-๖) 
   3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๔๕ 
CRRS 345 

ศาสนา สัญลักษณ์ 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 

ศาสนาและการพัฒนาในเอเชียอาคเนย์     
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 

พหุศาสนาในเอเชียอาคเนย์   
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 

สถาบันศาสนา                                                                                                        
Religious  Institutions                                                                                  

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๔๔๓ 
CRRS 443 

ศาสนากับสิ่งแวดล้อม                                                              
Religion and the Environment                                                    

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 



 

 

๒๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                  (๓) รำยวิชำในกลุ่มวิชำโทเลือก ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่น้อยกว่ำ ๑๘ หน่วยกิต 
          (๓.๑) กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษเพื่อประกอบอำชีพ ไม่น้อยกว่ำ ๑๘ หน่วยกิต บังคับเรียนรำยวิชำ  
ศศอก ๔๖๑ ศศอก ๔๖๒ ศศอก ๔๖๓ ศศอก ๔๖๔ 
 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำ

ด้วยตนเอง) 
ศศอก ๔๖๑  
CREN 461   

ภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้งานทั่วไป   
English for General Proposes  

๓ (๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอก ๔๖๒  
CREN 462         

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                                 
English for Communication 

๓ (๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอก ๔๖๓ 
CREN 463 

ภาษาอังกฤษเพ่ือนันทนาการ 
English for Recreation 

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอก ๔๖๔ 
CREN 464 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการแปล 
English for Translation 

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอก ๔๖๕ 
CREN 465 

ภาษาอังกฤษส าหรับการพูดในที่สาธารณะ 
English for Public Speaking 

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอก ๔๖๖ 
CREN 466 

ภาษาอังกฤษเพ่ืองานประชาสัมพันธ์ 
English for Public Relations 

      ๓(๒-๒-๕) 
        3(2-2-5) 

 
 
 
 

 
รหัสวิชำ 

 
ชื่อรำยวิชำ 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำ

ด้วยตนเอง) 
ศศศศ ๔๔๔ 
CRRS 444 

ศาสนากับโลกาภิวัตน์                                                             
Religion and Globalization                                                        

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 



 

 

๒๑ 

 

(๓.๒) กลุ่มวิชำภำษำกับสังคมและวัฒนธรรมจีน เรียนไม่น้อยกว่ำ ๑๘ หน่วยกิต บังคับเรียน 
รำยวิชำ ศศอจ  ๔๖๑ ศศอจ ๔๖๒ ศศอจ ๔๖๓ ศศอจ ๔๖๔ 
 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำ

ด้วยตนเอง) 
ศศอจ  ๔๖๑  
CRCL 461 

ภาษาศาสตร์และภาษาจีนเบื้องต้น                                       
General Knowledge about the Chinese Languages                    

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอจ ๔๖๒ 
CRCL 462 

ลักษณะเด่นของระบบวากยสัมพันธ์ในภาษาจีน                         
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 

การเขียนภาษาจีนด้วยตัวอักษรจีน                                        
Writing in Chinese Characters                                               

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอจ ๔๖๖ 
CRCL 466 

การเขียนตัวอักษรจีน (วิชาบังคับก่อน  ศศอจ ๔๖๕                                               
Chinese Calligraphy (Pre-Requisites CRCL 465) 

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอจ ๔๖๗ 
CRCL 467 

การสนทนาภาษาจีนระดับสูง 
Advanced Conversation in Chinese  

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอจ ๔๖๘ 
CRCL 468 

การเขียนทางธุรกิจภาษาจีน                                              
Business Writing in Chinese                                               

      ๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอจ ๔๖๙ 
CRCL 469 

การเขียนเพ่ือการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับจีน 
Research Writing on Chinese Topics                                

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอจ ๔๗๑ 
CRCL 471 

การอ่านเชิงวิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับจีน             
Critical Reading on Chinese Topics                                   

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอจ ๔๗๒ 
CRCL 472 

ภาษาจีนเพ่ืองานบริการและการท่องเที่ยว 
Chinese for Services and Tourism         

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอจ ๔๗๓ 
CRCL 473 

ศึกษาจีนในฐานะที่ก าลังก้าวขึ้นสู่ความเป็นมหาอ านาจในโลก                                               
China : An Emerging World Power                                    

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 



 

 

๒๒ 

 

            (๓.๓) กลุ่มวิชำภำษำกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  เรียนไม่น้อยกว่ำ  ๑๘ หน่วยกิต  
บังคับเรียนรำยวิชำ ศศญป ๔๖๑ ศศญป ๔๖๒ ศศญป ๔๖๓ ศศญป ๔๖๔ 
 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษำด้วยตนเอง) 
ศศญป ๔๖๑ 
CRJP 461 

ภาษาศาสตร์และภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น                                  
Elementary Japanese and Linguistics                                     

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศญป ๔๖๒ 
CRJP 462 

ระบบค าและวากยสัมพันธ์ภาษาญี่ปุ่น                                  
Japanese Morphology and Syntax                                         

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศญป ๔๖๓ 
CRJP 463 

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  
Japanese Conversation, Pronunciation, Polite  
Language and Body-Language 

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศญป ๔๖๔ 
CRJP 464 

การแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย                                       
Japanese Translation into Thai                                               

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศญป ๔๖๕ 
CRJP 465 

การเขียนทางธุรกิจภาษาญี่ปุ่น                                      
Business Writing in Japanese  

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศญป ๔๖๖
CRJP 466 

การเขียนเพ่ือการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับญี่ปุ่น 
Research Writing on Japanese Topics                                     

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศญป ๔๖๗
CRJP 467 

การอ่านเชิงวิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่น 
Critical Reading on Japanese Topics                                      

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศญป ๔๖๘
CRJP 468 

ภาษาญี่ปุ่นเพ่ืองานบริการและการท่องเที่ยว                       
Japanese for Services and Tourism                                      

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศญป ๔๖๙ 
CRJP 469 

ศึกษาญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นชาติที่พัฒนารวดเร็วหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง 
Japan as the Fast Developing Country after the  
Second World War 

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

 
 
 
 



 

 

๒๓ 

 

  (๓.๔) กลุ่มวิชำภำษำกับสังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เรียนไม่น้อยกว่ำ ๑๘ หน่วยกิต   
บังคับเรียนรำยวิชำ ศศอด ๔๖๑ ศศอด ๔๖๒ ศศอด ๔๖๓ ศศอด ๔๖๔ 
 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษำด้วยตนเอง) 
ศศอด ๔๖๑ 
CRID 461 

ภาษาศาสตร์และภาษาอินโดนีเซียเบื้องต้น                             
Introduction to the Indonesian Language and  
Linguistics 

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอด ๔๖๒ 
CRID 462 

ระบบค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอินโดนีเซีย 
Indonesian Morphology and Syntax                                        

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอด ๔๖๓ 
CRID 463 

การสนทนาภาษาอินโดนีเซีย                                    
 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 

การสนทนาภาษาอินโดนีเซียระดับสูง                                   
 Advanced Conversation in Bahasa Indonesia      

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอด ๔๖๖ 
CRID 466 

การเขียนทางธุรกิจภาษาอินโดนีเซีย                                     
Business Writing in Bahasa Indonesia                                    

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอด ๔๖๗ 
CRID 467 

การเขียนเพ่ือการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับอินโดนีเซีย                      
Research Writing on Indonesian Topics                                   

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอด ๔๖๘ 
CRID 468 

การอ่านเชิงวิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับอินโดนีเซีย 
Critical Reading on Indonesia Topics                                    

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอด ๔๖๙ 
CRID 469 

ภาษาอินโดนีเซียเพ่ืองานบริการและการท่องเที่ยว                  
Bahasa Indonesia for Services and Tourism                           

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศอด ๔๗๑ 
CRID 471 

ศึกษาอินโดนีเซียในฐานะที่เป็นมหาอ านาจล าดับที่สามของ
เอเชีย 
Indonesia as the Rising Asia’s Third Power 

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

    



 

 

๒๔ 

 

 (๓.๕) กลุ่มวิชำภำษำกับสังคมและวัฒนธรรมเวียดนำม เรียน ไม่น้อย   ๑๘ หน่วยกิต 
 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษำด้วยตนเอง) 
ศศวน ๔๖๑ 
CRVN 461 

ภาษาศาสตร์และภาษาเวียดนามเบื้องต้น                                          
Introduction to the Vietnamese Language and 
Linguistics                      

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศวน ๔๖๒ 
CRVN 462 

ระบบค าและวากยสัมพันธ์ภาษาเวียดนาม 
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) 

ศศวน ๔๖๕ 
CRVN 465 

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 
Vietnamese for Communication                                                         

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศวน ๔๖๖ 
CRVN 466 

ภาษาเวียดนามเพื่องานบริการและการท่องเที่ยว   
Vietnamese for Services and Tourism                   

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

              
 (๓.๖) กลุ่มวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เรียนไม่น้อยกว่ำ    ๑๘ หน่วยกิต 
 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษำด้วยตนเอง) 
 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 

โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน                                         
Software Package and Application                                       

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศทส ๔๖๔ 
CRIT  464 

สื่อผสมและไฮเปอร์มีเดีย   
Multimedia and Hypermedia  

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 



 

 

๒๕ 

 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษำด้วยตนเอง) 
ศศทส ๔๖๕ 
CRIT   465 

การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย                                               
Computer Multimedia Program Development                                        

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศทส ๔๖๖ 
CRIT   466 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์                                                     
Development of Comput Assisted Instruction                                     

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

 
 
  ค .หมวดวิชำเลือกเสรีไม่น้อยกว่ำ                  ๖  หน่วยกิต 
                            นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาในสาขาวิชาต่างๆในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล 
หรือเลือกเรียนจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ทั้งในและต่างประเทศที่มีการตกลงความร่วมมือทางการศึกษากับ
มหาวิทยาลัยมหิดลหรือกับวิทยาลัยศาสนศึกษา หรือเลือกในกลุ่มรายวิชาเลือกเสรีของหลักสูตรฯ ต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษำด้วยตนเอง) 
ศศศศ ๓๕๑ 
CRRS 351 

ประวัติและค าสอนของศาสนายูดายและศาสนาคริสต์                    
History and Teaching of Judaism and Christianity                         

๓(๓-๐-๖) 
     3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๕๒ 
CRRS 352 

ประวัติและค าสอนของศาสนาอิสลาม                                         
History and Teaching of Islam                                                   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๕๓ 
CRRS 353     

ประวัติและค าสอนของศาสนาฮินดู                                                
History and Teaching of induism                                              

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๕๔ 
CRRS 354    

ศาสนาพุทธในเอเชียตะวันออก                                                   
Buddhism in East Asia                                                             

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๕๕
CRRS 355 

ศาสนาพุทธนอกเอเชีย                                                             
Buddhism beyond Asia                                                            

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

 
 
 
 
 



 

 

๒๖ 

 

 

แผนกำรศึกษำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี ๑/ ภำคกำรศึกษำที่  ๑ หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำ

ด้วยตนเอง) 
มมศท ๑๐๑ 
MUGE101  

การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
General Education for Human Development 

๒(๑-๒-๓) 
2(1-2-3) 

มมศท ๑๐๒ 
MUGE 102   

สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์ 
Social Studies for Human Development 

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

มมศท ๑๐๓ 
MUGE 103   

ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย์ 
Arts and Sciences for Human Development 

๒(๑-๒-๓) 
2(1-2-3) 

ศศภท ๑๐๐ 
LATH 100   

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
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 

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ 
Computer  Applications 

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศศศ ๑๐๘ 
CRRS 108 

ภาษาอังกฤษ ๑ 
English I 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6)    

รวม ๑๙ 



 

 

๒๗ 

 

 
 

ปีท่ี ๑/ ภำคกำรศึกษำที่ ๒ หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษำด้วยตนเอง) 

มมศท ๑๐๑ 
MUGE101 

การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ (ต่อเนื่อง) 
General Education for Human Development 

๒(๑-๒-๓) 
2(1-2-3) 

มมศท ๑๐๒ 
MUGE 102   

สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์ (ต่อเนื่อง) 
Social Studies for Human Development 

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

มมศท ๑๐๓ 
MUGE 103   

ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย์ (ต่อเนื่อง) 
Arts and Sciences for Human Development 

๒(๑-๒-๓) 
2(1-2-3) 

ศศภท ๑๐๐ 
LATH 100   

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ต่อเนื่อง) 
Arts of Using Thai Language in Communication 

๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศศศ ๑๐๒ 
CRRS 102 

การคิดเชิงวิพากษ์    
Critical Thinking 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6)    

ศศศศ ๑๐๗ 
CRRS 107 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และชีวิตมนุษย์       
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  

มนุษย์กับการแสวงหาชีวิตที่มีความหมาย                                                        
Man’s Search for Meaning                                                                                   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6)    

ศศศศ ๑๐๙ 
CRRS109 

ภาษาอังกฤษ ๒ 
English II 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6)    

ศศศศ ๑๑๐ 
CRRS 110 

มิติทางจิตใจของคนไทยในสังคมปัจจุบัน 

Spirituality in Contemporary Thai Society                             

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6)   

รวม ๑๘ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๘ 

 

 
ปีท่ี ๒ / ภำคกำรศึกษำที ่๑ หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษำด้วย
ตนเอง) 

ศศศศ ๑๑๑ 
CRRS 111 

จริยธรรมส าหรับโลกหลังสมัยใหม่  
Ethics for the Post-Modern World                                                  

๓(๓-๐-๖) 
    3(3-0-6)    

ศศศศ ๒๐๑ 
CRRS 201 

ภาษาอังกฤษ ๓ 
English III 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๒๐๓ 
CRRS 203 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในส านักงาน 
Computer Application for  Office 

๓(๑-๒-๖) 
3(1-2-6) 

ศศศศ ๒๑๗ 
CRRS 217 

ธรรมชาติและชะตากรรมของมนุษย์                                                                
Human Nature and Human Destiny                                                          

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6)    

ศศศศ ๒๒๔   
CRRS 224 

สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของมนุษย์                                                               
Human Rights and Human Dignity                                                            

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6)    

ศศศศ ๒๒๕ 
CRRS 225  

มนุษย์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ                                                          
Man, Energy and the Environment                                                          

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

รวม ๑๘ 
 

ปีท่ี ๒ / ภำคกำรศึกษำที่ ๒  หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษำด้วย

ตนเอง) 

ศศศศ ๒๒๖  
CRRS 226 

แนวคิดเรื่องชีวิตและความตายในวิทยาศาสตร์และศาสนา                               
Concepts of Life and Death in Science and Religion                            

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6)    

ศศศศ ๒๒๗ 
CRRS 227 

ลัทธิการเมืองและความผาสุกของมนุษย์                                                             
Political Ideologies and Human Well-Being                                           

 ๓ (๓-๐-๖) 
3(3-0-6)       

ศศศศ ๒๒๘ 
CRRS 228 

คุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมของมนุษย์ 
Ethics and Human Conduct                                             

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๒๒๙ 
CRRS 229 

มนุษย์และเสรีภาพ 
Man and Freedom 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

--------- วิชาโท 3(.........) 
--------- วิชาโท 3(.........) 

รวม ๑๘ 
  



 

 

๒๙ 

 

- แผนกำรเรียนกลุ่มเอกเลือกพุทธศำสตร์ศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ๓ / ภำคกำรศึกษำที่ ๑ 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำ

ด้วยตนเอง) 
ศศศศ ๓๓๒ 
CRRS 332 

พุทธปรัชญาขั้นแนะน า    
Introduction to Buddhist Philosophy  

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๓๓ 
CRRS 333 

พุทธจริยศาสตร์ขั้นแนะน า 
 Introduction to Buddhist Ethics  

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๓๕ 
CRRS 335   

ศาสนาพุทธเถรวาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    
Theravada Buddhism in Southeast Asia   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๓๖ 
CRRS 336 

การศึกษาพุทธศาสนาเถรวาทเชิงมานุษยวิทยา   
Anthropology Studies in Theravada Buddhism   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

--------- วิชาโท 3(.........) 
--------- วิชาโท 3(.........) 
รวม ๑๘  

 
 ๓ / ภำคกำรศึกษำที่ ๒ 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำ

ด้วยตนเอง) 

ศศศศ ๓๒๐ 
CRRS 320 

วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  (ต่อเนื่อง)                                                                                   
Research Methods in Social Sciences                                                               

 ๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศศศ ๓๔๙ 
CRRS 349 

พหุศาสนาในเอเชียอาคเนย์   
Religious Pluralism in Southeast Asia   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๔๓๑ 
CRRS 431 

การอ่านคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๑     
Reading Buddhist Scriptures I   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๔๓๔ 
CRRS 434 

พุทธศาสนาในทัศนศิลป์  
Buddhism in Visual Art 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

--------- วิชาโท 3(.........) 
--------- วิชาโท 3(.........) 

รวม ๑๘ 



 

 

๓๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี ๔ / ภำคกำรศึกษำที่  ๑ หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วย

ตนเอง) 

ศศศศ ๓๒๐ 
CRRS 320 

วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  (ต่อเนื่อง)                                                                                   
Research Methods in Social Sciences                                                               

 ๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศศศ ๔๓๒ 
CRRS 432 

การอ่านคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๒                     
Reading  Buddhist  Scriptures  II 

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๓๗  
CRRS 337   

แนวความคิดและการปฏิบัติในพุทธศาสนาเถรวาท   
Concept and Practice in Theravada Buddhism    

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๔๓๓ 
 
CRRS 433 

ภาพลักษณ์ของความเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบใน
พระพุทธศาสนา    
Image of Human Perfection in Buddhism    

๓(๓-๐-๖) 
 

3(3-0-6) 

-------- วิชาเสรี ๓(-------) 
-------- วิชาเสรี ๓(-------) 

รวม ๑๘ 

ที ่๔ / ภำคกำรศึกษำที ่ ๒ หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วย

ตนเอง) 

ศศศศ ๓๒๐ 
CRRS 320 

วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  (ต่อเนื่อง)                                                                                   
Research Methods in Social Sciences                                                               

 ๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศศศ ๓๓๑ 
CRRS 331 

ขุมทรัพย์ทางปัญญาของปราชญ์ชาวพุทธ   
Wisdom of Buddhist Sages  

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๓๔ 
CRRS 334 

สิ่งท้าทายใหม่ ๆ ในสังคมพุทธปัจจุบัน   
New Challenges  in Contemporary Buddhist 
Societies  

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๓๘  
CRRS 338   

การเคลื่อนไหวใหม่ๆในพุทธศาสนาเถรวาท   
Concept and Practice in Theravada Buddhism    

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

รวม ๙ 



 

 

๓๑ 

 

- แผนกำรเรียนกลุ่มวิชำเอก ศำสนศึกษำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปีท่ี ๓/ ภำคกำรศึกษำที่ ๑ หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำ

ด้วยตนเอง) 

ศศศศ ๓๔๒ 
CRRS 342 

ศาสนาและวัฒนธรรม   
 Religion and Culture    

๓(๓-๐-๖) 
             3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๔๓ 
CRRS 343 

ศาสนากับการพัฒนาตน     
Religion and Self-Transformation  

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๔๔ 
CRRS 344 

ศาสนากับความรุนแรง     
Religion and Violence  

๓(๓-๐-๖) 
              3(3-0-6) 

ศศศศ ๓๔๕ 
CRRS 345 

ศาสนา สัญลักษณ์ และพิธีกรรม     
Religions, Symbols and Rituals   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

--------- วิชาโท 3(.........) 
--------- วิชาโท 3(.........) 

รวม ๑๘  

ปีท่ี ๓/ ภำคกำรศึกษำที่ ๒ หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำ

ด้วยตนเอง) 

ศศศศ ๓๒๐  
CRRS 320 

วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  (ต่อเนื่อง)                                                                                   
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 ๔๔๒ 
CRRS  442 

สถาบันศาสนา                                                                                                        
Religious  Institution                                                                                  

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

--------- วิชาโท 3(.........) 
--------- วิชาโท 3(.........) 

รวม ๑๘  



 

 

๓๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปีท่ี ๔/ ภำคกำรศึกษำที่ ๑ หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำ

ด้วยตนเอง) 

ศศศศ ๓๒๐  
CRRS 320 

วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  (ต่อเนื่อง)                                                                                   
Research Methods in Social Sciences                                                               

 ๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศศศ ๔๔๔ 
CRRS 444 

ศาสนากับโลกาภิวัตน์                                                             
Religion and Globalization                                                        

 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 

ศาสนาและการพัฒนาในเอเชียอาคเนย์     
Religion and Development in Southeast Asia   

๓(๓-๐-๖) 
3(3-0-6) 

--------- วิชาเสร ี 3(.........) 
รวม ๑๘  

ปีท่ี ๔/ ภำคกำรศึกษำที่ ๒ หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำ

ด้วยตนเอง) 

ศศศศ ๓๒๐  
CRRS 320 

วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  (ต่อเนื่อง)                                                                                   
Research Methods in Social Sciences                                                               

 ๓(๒-๒-๕) 
3(2-2-5) 

ศศศศ ๓๔๙ 
CRRS 349 

พหุศาสนาในเอเชียอาคเนย์ 
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 ๔๔๓ 
CRRS 443 

ศาสนากับสิ่งแวดล้อม                                                              
Religion and the Environment                                                  

๓(๓-๐-๖) 
 

--------- วิชาเสร ี 3(.........) 
รวม ๑๘  



 

 

๓๓ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

ก  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     
๑. รำยวิชำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด                                              ๑๓  หน่วยกิต 
  ๑.๑ รำยวิชำในกลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และ สังคมศำสตร์              ๗  หน่วยกิต 

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

ความหมาย ความส าคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ          
ความเช่ือมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สงัเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คณุสมบตัิของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์   การวิเคราะห์เหตปัุจจยัและผลกระทบ
ของเหตกุารณ์ / สถานการณ์/ปัญหา     และการสงัเคราะห์แนวทางแก้ไข  ป้องกันปัญหา 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 สังคมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำมนุษย์                                               ๓(๒-๒-๕) 
MUGE 102  Social Studies for Human Development                                       3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั มมศท ๑๐๑  การศกึษาทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนษุย์                                          
                                           มมศท ๑๐๓    ศลิปะวิทยาการเพ่ือการพฒันามนษุย์                                                                                           

หลกัการและทฤษฎีพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัสถานการณ์ / เหตกุารณ์ / ปัญหาท่ีส าคญัของสงัคมไทย
และสงัคมโลก อาทิ วิวฒันาการของอารยธรรมและเหตกุารณ์ส าคญัในประวตัิศาสตร์ ระบบการเมือง



 

 

๓๔ 

 

การปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/ 
สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข 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 ศิลปะวิทยำกำรเพื่อกำรพัฒนำมนุษย์                                          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 / ปัญหาเก่ียวกับวิวฒันาการท่ี
ส าคญัทางด้านศลิปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  การวิเคราะห์เหตุ
ปัจจยัและผลกระทบของเหตกุารณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสงัเคราะห์แนวทางแก้ไข  ป้องกัน
ปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพ่ื อคุณประโยชน์ต่อตนเอง 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. 
 
 ๑.๒ รำยวิชำในกลุ่มวิชำภำษำ                                                 ๓  หน่วยกิต 
 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะกำรใช้ภำษำไทยเพื่อกำรส่ือสำร                                                   ๓(๒-๒-๕) 



 

 

๓๕ 

 

LATH 100  Arts of Using Thai Language in Communication                              3(2-2-5)                                                                                
     รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
      รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั    ไมมี่              

ศลิปะการใช้ภาษาไทย  ทกัษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพดู  การฟัง  การอ่าน  การเขียนและการ
คดิเพ่ือการส่ือสารได้อยา่งถกูต้อง  เหมาะสม 

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

 
                ๑.๓ รำยวิชำในกลุ่มวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์                 ๓ หน่วยกิต 
 
ทสคพ ๑๕๕ กำรประยุกต์คอมพวิเตอร์                                                        ๓(๒-๒-๕) 
ITCS  155 Computer Applications                                                           3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       วิวฒันาการและประวตัิของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พืน้ฐานการท างานของระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
สว่นประกอบส าคญัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตักิารและการใช้งาน ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
และการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และกติกาในการเช่ือมตอ่ โครงสร้างของ
เว็บและภาษาท่ีใช้ในการติดตอ่ท่ีเรียกว่าเอชทีเอ็มแอล เคร่ืองมือค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
การท างานของอีเมล์และการใช้งาน ความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ด้านการ
ประมวลผลค า ซอฟต์แวร์ประเภทกระดานอิเล็กทรอนิคส์ ซอฟต์แวร์ส าหรับการน าเสนอ 
       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. 
 
  ๒. รำยวิชำที่หลักสูตรก ำหนด                                                         ๒๗ หน่วยกิต 

๒.๑ รำยวิชำในกลุ่มวิชำภำษำจ ำนวน                                         ๙ หน่วยกิต 
 
ศศศศ ๑๐๘ ภำษำอังกฤษ ๑                                                                     ๓(๓-๐-๖) 



 

 

๓๖ 

 

CRRS 108   English I                                                                              3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

ทกัษะด้านการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน และทกัษะยอ่ย ได้แก่ ไวยากรณ์ การออกเสียง      
การสะกดค าและใช้ค าศพัท์ให้ถกูบริบทตา่งๆ 

English skills:- Listening, speaking, reading, writing, grammar, pronunciation, spelling 
and vocabulary usage in many different contexts.  
 
ศศศศ ๑๐๙  ภำษำอังกฤษ 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 ภำษำอังกฤษ ๓                                                                      ๓(๒-๒-๕) 
CRRS 201 English III                                                                               3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ศศศศ ๑๐๙ ภาษาองักฤษ ๒ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่                                                                   

ทกัษะการน าเสนอในรูปแบบของการพูด และการเขียน  การฟังเพ่ือจบัประเด็น การออกเสียงให้
ถกูต้อง การเลือกค าศพัท์และวลีให้ถกูต้องตามรูปแบบการน าเสนอ 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. 

 

   ๒.๒ รำยวิชำในกลุ่มวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ จ ำนวน                    ๖  หน่วยกิต 
 

ศศศศ ๑๐๗ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และชีวิตมนุษย์                                      ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 107  Science, Technology and Human Life                                         3(3-0-6) 



 

 

๓๗ 

 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ผลกระทบของความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อชีวิตมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 
โดยเฉพาะในด้านความคดิและการด าเนินชีวิต วิทยาศาสตร์และโลกทศัน์สมยัใหม่ การค้นพบธรรมชาติ
ของวตัถ ุจิตและชีวิต การจดัรหสัพนัธุกรรม การใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ล่วงล า้ก า้เกินงานของธรรมชาต ิ
เชน่ การผสมเทียม โคลนนิ่ง 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 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส ำหรับใช้ในส ำนักงำน                              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 
 
      ๒.๓ รำยวิชำในกลุ่มสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์จ ำนวน                  ๑๒  หน่วยกิต 
 

ศศศศ ๑๐๒ กำรคิดเชิงวิพำกษ์                                                                   ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 102 Critical Thinking                                                                       3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ชีวิต การคิด และวิธีคิด ลกัษณะของ “การคิดเชิงวิพากษ์” ความส าคญัของการคิดเชิงวิพากษ์ต่อ
การพฒันาตนและการมีชีวิตในยคุขา่วสารข้อมลู การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัความจริงของชีวิตและโลก 
ธรรมชาตขิองความดีและความชัว่ร้าย ความถกูและความผิด การใช้เหตผุลเชิงวิพากษ์ในชีวิตประจ าวนั  



 

 

๓๘ 

 

       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 อำรยธรรมโลก ๑                                                                    ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 104 World Civilization I                                                                   3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ความหมายและองค์ประกอบของ “อารยธรรม” ความส าคัญของอารยธรรมในการศึกษา
วิวฒันาการความเจริญก้าวหน้าของมนษุย์ วิธีศึกษาอารยธรรมโลก แหลง่ก าเนิดและลกัษณะของอารย
ธรรมโลก ภาพรวมของอารยธรรมโลกในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และยุคต่อมาจนถึงสมัยปฏิวัติ
อตุสาหกรรม  บุคคลและเหตกุารณ์ต่างๆท่ีส าคญัตอ่การเปล่ียนแปลงลกัษณะของอารยธรรมในแต่ละ
ยคุสมยั 
       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. 
 
ศศศศ ๑๐๕  อำรยธรรมโลก ๒                                                                   ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 105  World Civilization II                                                                  3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ศศศศ ๑๐๔ อารยธรรมโลก ๑                                                                       
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั  ไมมี่ 
       ลกัษณะส าคญัของอารยธรรมโลกก่อนสมยัปฏิวตัอิตุสาหกรรม บคุคลและเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีส าคญั
ต่อการเปล่ียนแปลงลักษณะของอารยธรรมในยุคต่อมาจนถึงสมัยใหม่ ความเจ ริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และลักษณะของอารยธรรมโลก บทเรียนจากอารยธรรมโลก เก่ียวกับ
ศกัยภาพของมนษุย์ในเร่ืองความส าเร็จและความล้มเหลว 
       Important characteristics of the world civilization before industrial revolution to the 
modern age; scientific and technological progress and the future of civilization; lessons from 



 

 

๓๙ 

 

world civilization concerning human potentials, successes and failures; persons and events 
that shaped civilization. 
 
ศศศศ ๒๐๔ มนุษย์กับกำรแสวงหำชีวิตที่มีควำมหมำย                                    ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 204 Man’s Search for Meaning                                                        3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ปัญหาความหมายของชีวิต การแสวงหาชีวิตท่ีมีความหมายในสังคมปัจจุบัน ความแตกต่าง
ระหวา่งชีวิตท่ีมีคณุคา่และชีวิตท่ีมีทรัพย์สินเงินทอง ช่ือเสียงเกียรตยิศ แนวความคดิทางปรัชญา ศาสนา 
และจิตวิทยาเก่ียวกับศักยภาพของมนุษย์ ลักษณะความเป็นมนุษย์ คุณภาพชีวิตและชีวิตท่ีมี
ความหมาย วิธีปฏิบตัใินการสร้างชีวิตให้มีความหมายในสงัคมบริโภคนิยม 
        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. 
 
ข. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ                                                           ๘๗ หน่วยกิต  
 
      ๑. กลุ่มวิชำบังคับ จ ำนวน                                                              ๓๐ หน่วยกิต 
 
ศศศศ ๑๑๐ มิตทิำงจิตใจของคนไทยในสังคมปัจจุบัน                                      ๓(๓-๐-๖)  
CRRS 110  Spirituality in Contemporary Thai Society                                      3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       อบัราฮมั มาสโลว์ และความต้องการของมนษุย์ ความหมายของ “มิติทางจิตใจ” และความส าคญั
ตอ่สขุภาวะของมนษุย์ รากฐานของมิติทางจิตใจของคนไทย ความเช่ือเร่ืองวิญญาณและอ านาจเหนือ
ธรรมชาต ิศาลพระภมูิในวฒันธรรมไทย เคร่ืองรางของขลงั เวทมนต์คาถา และพิธีปลกุเสก มิตทิางจิตใจ
และพุทธศาสนา เช่น การยึดพระรัตนตรัยเป็นสรณะ การสวดมนต์ การท าบุญ และการภาวนา ความ
ผสมกลมกลืนระหวา่งพทุธศาสนากบัความเช่ือเร่ืองวิญญาณ อ านาจเหนือธรรมชาต ิและเวทมนต์คาถา
ในมิตทิางจิตใจของชาวพทุธในสงัคมไทยหลงัสมยัใหม ่

        Abraham Maslow and human needs; meaning of “spirituality” and its importance to 



 

 

๔๐ 

 

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

       จริยธรรมและความเจริญก้าวหน้าของสังคม ลักษณะของโลกหลังสมัยใหม่ เทคโนโลยีและการ
เปล่ียนแปลงสงัคม วิถีชีวิตและสภาวะสิ่งแวดล้อม ประเด็นส าคญัทางจริยธรรมในโลกปัจจุบนั ความ
จ ากดัของจริยธรรมท่ียดึถือสืบตอ่กนัมา ลกัษณะของจริยธรรมใหม่ ส าหรับประชาคมโลก 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. 
 
ศศศศ ๒๑๗  ธรรมชำตแิละชะตำกรรมของมนุษย์                                          ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 217 Human Nature and Human Destiny                                             3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ปัญหาเก่ียวกับธรรมชาติและชะตากรรมของมนุษย์ ค าตอบจากปรัชญาศาสนา วิทยาศาสตร์ 
พนัธุกรรม ประสาทวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ ผลกระทบของการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการแพทย์ 
เช่น การสร้างชีวิตในหลอดแก้ว การเลือกเพศของตวัอ่อนในครรภ์ การดัดแปลงพันธุกรรม และการ
ควบคมุพฤตกิรรมของมนษุย์ตอ่วฒันธรรมความเช่ือ 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 



 

 

๔๑ 

 

survival. 
 
ศศศศ ๒๒๔  สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของมนุษย์                                          ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 224 Human Rights and Human Dignity                                               3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       แนวความคิดทางปรัชญาเร่ืองสิทธิมนษุยชน ค าประกาศสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ
สิทธิมนุษยชนและความก้าวหน้าของสังคม สิทธิมนุษยชนและวัฒนธรรมเอเชีย ศาสนาและสิทธิ
มนุษยชน บทบาทขององค์กรสิทธิมนุษยชน กลุ่มสตรีนิยมและสิทธิสตรี ศกัดิ์ศรีของมนุษย์ในปรัชญา
และค าสอนศาสนา จริยธรรมการทดลองในคนและการให้บริการทางการแพทย์ ค าสอนศาสนาเก่ียวกบั
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”. 
 
 

ศศศศ ๒๒๕ มนุษย์ พลังงำน และสิ่งแวดล้อมธรรมชำติ                                   ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 225  Man, Energy and the Environment                                             3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ความต้องการใช้พลงังานทรัพยากรธรรมชาติของประชากรโลก ปัญหาเก่ียวกบัปริมาณจ ากัดของ
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ความเส่ือมโทรมของสิ่งแวดล้อมและการอยู่รอดของมนุษยชาต ิ
แนวความคดิเร่ืองการพฒันาแบบยัง่ยืนโดยเฉพาะในเร่ืองพลงังานและทรัพยากรธรรมชาติ การแสวงหา
พลงังานจากแห่งใหม่ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในส่วนต่างๆของโลก บทบาทของรัฐบาลและองค์กร
นานาชาติในการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม การเมือง ธุรกิจการค้าและสิ่งแวดล้อม จริยธรรม
สิ่งแวดล้อมและการอยูร่อดของมนษุยชาติ 
       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 



 

 

๔๒ 

 

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 แนวคิดเร่ืองชีวิต ควำมตำยในวิทยำศำสตร์และศำสนำ                    ๓(๓-๐-๖)     
CRRS 226  Concepts of Life and Death in Science and Religion                       3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ความลกึลบัของชีวิตและความตาย การค้นพบของวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัก าเนิดและวิวฒันาการของชีวิต 
การแพทย์สมยัใหม่และการยืดชีวิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ เช่น การดดัแปลงพนัธุกรรม การปลกูถ่ายอวยัวะ และ
การใช้เซลล์ต้นก าเนิดท าให้ชีวิตด าเนินอยู่ตอ่ไป  “ความตาย” และ”สมองตาย” ค าสอนศาสนาเก่ียวกบัก าเนิด
และการสิน้สุดของชีวิต ความสมัพันธ์ระหว่างการเกิดและการตาย ชีวิตหลงัความตาย วิทยาศาสตร์และการ
เกิดใหม่ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสนามาไขปริศนาของชีวิตและความตาย ปัญหา
จริยธรรมเก่ียวกบัการเกิดและการตาย 
       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. 
ศศศศ ๒๒๗ ลัทธิกำรเมืองและควำมผำสุกของมนุษย์                                      ๓(๓-๐-๖)  
CRRS 227  Political Ideologies and Human Well-Being                                   3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ประวตัิความเป็นมาและอดุมการณ์ของลทัธิการเมืองตา่งๆ เช่น ลทัธิเสรีนิยม มาร์ซีสม์  และ สงัคม
นิยม การน าลทัธิการเมืองมาสร้างระบบการเมืองในรูปของการปกครองระบอบตา่งๆ เชน่ ประชาธิปไตย 
คอมมิวนิสต์ และสงัคมนิยม จดุอ่อนจดุแข็งของการปกครองระบอบเหล่านี ้ความสมัพนัธ์ระหว่างระบบ
การเมืองกับระบบเศรษฐกิจและความผาสุกของมนุษย์ สภาวะผู้ น าทางการเมือง 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. 
 



 

 

๔๓ 

 

ศศศศ ๒๒๘ คุณธรรมจริยธรรมและพฤตกิรรมของมนุษย์                                ๓(๓-๐-๖)                                             
CRRS 228 Ethics and Human Conduct                                                       3(3-0-6)   

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่                                                       
       ความหมายและท่ีมาของคุณธรรม  การแบ่งประเภทของคุณธรรมและการล าดับความส าคัญ  
ธรรมชาติของชีวิตท่ีมีคุณธรรม ความสัมพนัธ์ระหว่างคณุธรรมและจริยธรรม ทฤษฎีจิตวิทยาเก่ียวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ หลักจริยธรรมส าหรับตัดสินการกระท า เช่น หลักจริยธรรมของหน้าท่ีและ
ประโยชน์นิยม 
        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 มนุษย์และเสรีภำพ                                                                 ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 229  Man and Freedom                                                                  3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

       ประวตัิ ธรรมชาติ และลกัษณะตา่งๆ ของเสรีภาพ การส ารวจของยเูนสโกเก่ียวกบัความเข้าใจเร่ือง

เสรีภาพในบรรดาผู้ มีอาชีพต่างๆ วิเคราะห์การแสดงออกของเสรีภาพในปริบททางการเมือง สังคม 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนาและจิตวิทยา ในงานเขียนท่ีเก่ียวข้องของนักปรัชญา นักศาสนศาสตร์ 

นักจิตวิทยา และนักวิทยาศาสตร์ทัง้ในอดีตและปัจจุบนั การต่อสู้ เพ่ือเสรีภาพของมนุษย์ และการใช้

เสรีภาพอยา่งสร้างสรรค์ 
       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 วิธีวจัิยทำงสังคมศำสตร์                                                           ๓(๒-๒-๕)  
CRRS 320  Research Methods in Social Sciences                                         3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ความส าคญัของการวิจยัและวิธีวิจยั วิธีวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพในสงัคมศาสตร์ หวัข้อการ
วิจยัและการเขียนโครงร่างวิจยั  การรวมรวมข้อมลูและวิเคราะห์ การเสนอผลงานวิจยั จริยธรรมของการ



 

 

๔๔ 

 

วิจยั การฝึกปฏิบตัิ 
        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. กลุ่มวิชำเอกเลือกพุทธศำสตร์ศึกษำ (Buddhist Studies)                  ๓๙ หน่วยกิต 
 

ศศศศ ๓๓๑ ขุมทรัพย์ทำงปัญญำของปรำชญ์ชำวพุทธ                                     ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 331 Wisdom of Buddhist Sages                                                         3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ศกึษาค าสอนของปราชญ์ชาวพทุธท่ีมีอิทธิพลตอ่พฒันาการของพทุธศาสนาและตอ่ความคดิและ
การปฏิบตัขิองพทุธศาสนิกชนปัจจบุนั เชน่พระธรรมโกศาจารย์ (พทุธทาสภิกข)ุ  พระพรหมคณุาภรณ์ 
(ป.ปยตุโต) สงัขรักสิทธะ 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. 
 
 
ศศศศ ๓๓๒ พุทธปรัชญำขัน้แนะน ำ                                                            ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 332 Introduction to Buddhist Philosophy                                             3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไม่มี 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       พทุธปรัชญาในฐานะเป็นทางเลือกของวิถีชีวิตในสงัคมบริโภคนิยมและเป็นวิธีใหม่ของการแสวงหา
สจัธรรมชีวิต ธรรมชาติของชีวิต และความตายศกัยภาพของมนุษย์เปา้หมายชีวิตและวิธีน าศกัยภาพนี ้
มาสร้างชีวิตให้มีคณุคา่สงูสดุ ความหมายของความสขุ และวิธีสร้างความสขุในปัจจบุนัและอนาคต การ
น าพทุธปรัชญาไปใช้เป็นเข็มทิศชีวิตและแก้ปัญหาชีวิต 

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 



 

 

๔๕ 

 

philosophy to the formation of rules of life and to the solutions of life problems. 
 

ศศศศ ๓๓๓  พุทธจริยศำสตร์ขัน้แนะน ำ                                                       ๓(๓-๐-๖) 
 CRRS 333 Introduction to Buddhist Ethics                                                   3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       รากฐานของพุทธจริยศาสตร์ ธรรมชาติของความดีและความชั่วร้าย คุณธรรมและความสุข 
จริยธรรมและการประกอบอาชีพ การน าพุทธจริยศาสตร์ไปสร้างจริยธรรมสากลและแก้ไขปัญหา       
ชีวจริยธรรมในวิทยาศาสตร์และการแพทย์สมยัใหม่ 
       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 สิ่งท้ำทำยใหม่ๆ ในสังคมพุทธปัจจุบัน                                        ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 334  New Challenge  in Contemporary Buddhist Societies                     3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ลกัษณะของสงัคมพุทธปัจจบุนั และวิธีการท่ีสงัคมนีใ้ช้จดัการกับสิ่งท้ายทายใหม่ๆ เช่น การเส่ือม
ความนิยมในศาสนา การเรียกร้องสิทธิสตรี ความเหล่ือมล า้ทางสงัคม 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. 
 

ศศศศ ๓๓๕ พุทธศำสนำเถรวำทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                             ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 335 Theravada Buddhism in Southeast Asia                                        3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเถรวาทในเอเชียอาคเนย์ ลักษณะของความเช่ื อและการปฏิบตัิของ
พทุธศาสนิกชนในประเทศไทย พม่า ลาว และเขมร บทบาทของสถาบนัศาสนา การศกึษาและการเมือง
ตอ่การท านบุ ารุงพทุธศาสนา ความสมัพนัธ์ระหวา่งพทุธศาสนากบัรัฐ การมีส่วนร่วมของพทุธศาสนิกชน
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, 



 

 

๔๖ 

 

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 กำรศึกษำพุทธศำสนำเถรวำทเชิงมำนุษยวิทยำ                              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
ศาสนาท่ีแสดงออกในความเช่ือและการปฏิบตัิของพุทธศาสนิกชนเถรวาทในประเทศไทยและประเทศอื่น เช่น 
ศรีลงักา พมา่ 
        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 แนวควำมคิดและกำรปฏิบัติในพุทธศำสนำเถรวำท                        ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 337  Concept and Practice in Theravada Buddhism                              3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ศึกษาแนวความคิดส าคญัในพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลต่อโลกทัศน์และวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชน 
เช่น เร่ืองกรรม สังสารวัฏ นิพพาน อริยสัจส่ี และปฏิจจสมุปบาท ลักษณะของชีวิตประจ าวันของ
พระสงฆ์ การปฏิบตัิของพุทธศาสนิกชน เช่น การบูชาพระรัตนตรัย การสวดมนต์ การอุปสมบท การ
รักษาศีล การท าบญุ และการภาวนา และผลทางศาสนา จิตวิทยา และสงัคมท่ีเกิดแก่ผู้ปฏิบตัแิละระบบ
จริยธรรมของสงัคม 
         Study of concepts in Buddhism that influence Buddhist worldviews and life-styles such 
as action and reaction (k rma), life-cycle (sams ra), total liberation (nirv na) and Co-
dependent Origination (paṭiccasamupp da). Daily monastic life; practices of lay people such 
as worshipping, chanting, making funerals, merit-making, and meditation (bh van ) as well 
as their religious, and psychological effects on practitioners and society’s morality. 
 

ศศศศ ๓๓๘ กำรเคล่ือนไหวใหม่ๆ ในพุทธศำสนำเถรวำท                               ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 338 New Movements in Theravada Buddhism                                     3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ปัจจยัและรูปแบบของการเคล่ือนไหวใหม่ในพุทธศาสนาเถรวาทในปัจจุบนั โดยใช้สังคมไทยเป็น



 

 

๔๗ 

 

กรณีศึกษา  เน้นการเคล่ือนไหวท่ีต้องการให้พุทธศาสนิกชนคนไทยยึดถือศาสนาพุทธท่ีเป็นปัญญา 
ท างานให้สงัคม และมีความสมัพนัธ์กบัศาสตร์สมยัใหม่ 
       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 พุทธศำสนำกับควำมสัมพันธ์กับศำสนำอ่ืน                                   ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 339 Buddhism in Relation to Others Faiths                                          3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

       ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาอ่ืนในสมัยพุทธกาลและปัจจุบนั ทัศนคติของพุทธ
ศาสนาต่อต่างศาสนา จุดร่วมกันและจุดแตกต่างกันระหว่างพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน เช่น ศาสนา
ฮินดู  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 กำรอ่ำนคัมภร์ีพระพุทธศำสนำ ๑                                              ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 431 Reading Buddhist Scriptures I                                                   3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ประวตัขิองคมัภีร์พทุธศาสนา วิธีศกึษา โครงสร้างของพระไตรปิฎกในศาสนาพทุธเถรวาท วิเคราะห์
พระสตูรส าคญัในพระไตรปิฎกฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือเรียนรู้และซาบซึง้ใน    พระปัญญา
คณุ พระวิสทุธิคณุ และพระกรุณาคณุของพระพทุธเจ้า 
       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 กำรอ่ำนคัมภร์ีพระพุทธศำสนำ ๒                                              ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 432  Reading Buddhist Scriptures II                                                  3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ศศศศ ๔๓๑ การอ่านคมัภีร์พระพทุธศาสนา I                                               
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ศึกษาคมัภีร์ส าคญัในพุทธศาสนามหายานฉบับภาษาอังกฤษ เช่น Lotus Sutra, the Heart and 



 

 

๔๘ 

 

Diamond Sutras ใน  Prajñaparamita Sutra และAsvaghosa’s Awakening of Faith เพ่ื อให้ เรียน รู้   
ค าสอนส าคญัเก่ียวกบัสจัธรรมแหง่ชีวิตในพทุธศาสนามหายาน 
       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 ภำพลักษณ์ของควำมเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบในพุทธศำสนำ            ๓(๓-๐-๖)   
CRRS 433 Images of Human Perfection in Buddhism                                     3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        พระพุทธเจ้าและพระโพธิสตัว์กบัต้นแบบของมนุษย์สมบูรณ์แบบ คณุสมบตัิของพระอรหนัต์และ
พระโพธิสตัว์ วิธีการพัฒนาตนท่ีน าไปสู่ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบตามอุดมการณ์ของพุทธศาสนา 
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 พุทธศำสนำในทัศนศิลป์                                                        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 เชน่ 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. 
       ๓. กลุ่มวิชำเอกเลือก กลุ่มวิชำศำสนศึกษำ จ ำนวน                             ๓๙ หน่วยกิต 

ศศศศ ๓๔๑ ศำสนำและสังคม                                                                    ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 341 Religion and Society                                                                 3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ทฤษฎีทางสงัคมวิทยาเก่ียวกับก าเนิดและบทบาททางสงัคมของศาสนา ค าสอน ด้านสงัคมของศาสนา 
เช่นศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม งานสงัคมสงเคราะห์ของศาสนิกชน ความสมัพันธ์ระหว่าง
ศาสนากบัระบบจริยธรรมของสงัคม คา่นิยมทางศาสนาและคา่นิยมทางโลก     การเปลี่ยนแปลง และการด ารง



 

 

๔๙ 

 

อยู่ของศาสนาในสงัคมหลงัสมยัใหม่ 
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 ศำสนำและวัฒนธรรม                                                             ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 342  Religion and Culture                                                                3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ก าเนิดของศาสนาและวฒันธรรม อิทธิพลของศาสนาตอ่การด าเนินชีวิต   โลกทศัน์และภูมิปัญญา
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 ศำสนำกับกำรพัฒนำตน                                                           ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 343  Religion and Self-Transformation                                                3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       แนวความคิดเร่ืองตวัตนและการพัฒนาตนในวิชาจิตวิทยา  การพฒันาความเป็นเลิศทางปัญญา 
(ไอคิว) ความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) ทางสังคม (เอสคิว) และทางจริยธรรม (เอ็มคิว) เป้าหมาย  
วิธีการและระดบัต่างๆ ของการพัฒนาจิตใจในค าสอนและการปฏิบตัิในศาสนา ความส าคญัของการ
สร้างความสมัพนัธ์กบัสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ และการปฏิบตัิทางศาสนา เชน่ การสวดมนต์ และการภาวนา การน า
ความรู้ทางจิตวิทยา และค าสอนในศาสนามาประยกุต์ใช้ประโยชน์ในการเปล่ียนแปลงชีวิตให้ดีงามและ
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.  



 

 

๕๐ 

 

ศศศศ ๓๔๔ ศำสนำกับควำมรุนแรง                                                             ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 344  Religion and Violence                                                               3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        รูปแบบของความรุนแรงในระดบัต่างๆ ตัง้แต่ระดบัปัจเจกชน ครอบครัวและสงัคมไปจนถึงระดบั
โลก  ค าอธิบายเร่ืองสาเหตุและธรรมชาติของความรุนแรงในศาสนาและศาสตร์ต่างๆ เช่น  ปรัชญา 
จิตวิทยา สงัคมวิทยา และพนัธุกรรมศาสตร์  ค าสอนศาสนา  วา่ด้วยวิธีควบคมุ ปอ้งกนั และก าจดัความ
รุนแรงทกุรูปแบบ บทบาทขององค์กรศาสนา และชมุชนศาสนาในการร่วมมือกันตอ่ต้าน  ความรุนแรง
และในการเสริมสร้างวฒันธรรมแหง่สนัตภิาพให้เกิดแทน 
       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 ศำสนำ สัญลักษณ์ และพธีิกรรม                                                ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 345  Religion, Symbols and Rituals                                                    3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ความหมายและความส าคญัของสญัลกัษณ์ การแตกตา่งระหว่างความบริสทุธ์ิของสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิและ
มลทินในโลก รูปแบบของสัญลักษณ์และวัตถุศักดิ์สิทธ์ิในศาสนา พิธีสร้างความศักดิ์สิทธ์ิให้แก่
สัญลักษณ์   เป้าหมายและลักษณะของพิ ธีกรรมทางศาสนา  ความส าคัญของพิ ธีกรรมต่อชีวิต         
ในชว่งระยะเวลาตา่งๆ ตัง้แตเ่กิดจนถึงตาย ความสมัพนัธ์ระหวา่งพิธีกรรมทางศาสนาและพิธีทางโลก 

       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 ศำสนำและกำรเยียวยำรักษำ                                                     ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 346 Religion and Healing                                                                 3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 



 

 

๕๑ 

 

       แนวความคิดทางการแพทย์ เร่ือง “โรค”, “ความเจ็บป่วย” และวิธีรักษา ความหมายของ “โรค” 
สาเหตุของความเจ็บป่วย และวิธีเยียวยารักษาในคัมภีร์ศาสนา เช่น การสวดมนต์ การมีศรัทธาใน
อ านาจของสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ การท่องคาถาบูชา และการปฏิบัติทางศาสนา เช่น การท าบุญ การภาวนา            
การบูรณาการวิธีเยียวยารักษาทางศาสนาเข้ากับวิธีการรักษาของการแพทย์สมัยใหม่  การน าค าสอน
ศาสนามาประยกุต์ใช้เยียวยารักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 
       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 ศำสนำและกำรพัฒนำในเอเชียอำคเนย์                                       ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 347 Religion and Development in Southeast Asia                                  3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่                               
       ความหมายและความส าคญัของ “การพฒันา” ตอ่ความเจริญก้าวหน้าของสงัคม รูปแบบของ  การ
พัฒนา ผลของการพัฒนาประเทศเอเชียอาคเนย์โดยใช้รูปแบบการพัฒนาจากประเทศตะวันตก         
การแสวงหาแบบฉบบัใหม่ของการพฒันาท่ีมีหลายลกัษณะ โดยให้ความส าคญัแก่ศาสนา  วฒันธรรม      
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและดลุยภาพระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความเจริญของจิตใจ 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. 
ศศศศ ๓๔๘ สตรีและศำสนำ                                                                      ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 348 Women and Religion                                                                 3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       สถานภาพและบทบาทของสตรีในประวตัิศาสตร์ศาสนา กลุ่มสตรีนิยมและการเรียกร้องให้สตรี        
มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ ชายทัง้ในเร่ืองการเป็นนักบวชเต็มรูปแบบและการเป็นผู้ บริหารต าแหน่งต่างๆ          
ในระบบปกครองของศาสนา ทศันคติของกลุ่มสตรีนิยมต่อคัมภีร์ศาสนา การตอบโต้ของศาสนาตอ่การ



 

 

๕๒ 

 

เรียกร้องสิทธิสตรี 
       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 พหุศำสนำในเอเชียอำคเนย์                                                      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 เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคนี ้ค าสอน 
การปฏิบตัิ และพิธีฉลองทางศาสนา ปฏิกิริยาของศาสนาต่างๆ ต่อสิ่งท้าทายใหม่ๆ เช่น โลกาภิวตัน์   
การติดยาเสพติด การค้ามนุษย์ และการคุกคามของการก่อการร้าย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน        
และบทบาทส าคญัของศาสนา 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 ศำสนำและกำมำรมณ์                                                              ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 441 Religion and Sexuality                                                               3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ทฤษฎีจิตวิทยาเก่ียวกบัสญัชาติญาณและความต้องการทางเพศ จริยธรรมศาสนาและกามารมณ์ 
ความส าคญัของความรักระหว่างเพศ การแต่งงานและการมีครอบครัว ทัศนคติของศาสนาต่อการมี
เพศสัมพันธ์โดยไม่แต่งงาน  การนอกใจสามี/ภรรยา การเป็นชู้  ความรักเพศเดียวกัน  การแต่งงาน       
และปัญหาเร่ืองเพศในสถาบนัศาสนา เชน่ 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. 



 

 

๕๓ 

 

ศศศศ ๔๔๒ สถำบันศำสนำ                                                                       ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 442 Religious Institution                                                                   3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ประวตัแิละพฒันาการของสถาบนัศาสนา โครงสร้างและการบริหารจดัการ บทบาททางศาสนาและ
ทางสังคม ความสัมพันธ์กับสถาบนัการเมือง ปฏิกิริยาต่อสิ่งท้าทายใหม่ๆ เช่น ความจ าเป็นของการ       
มีความยืดหยุ่น การแตกแยกของศาสนิกชน และนิกาย การเส่ือมความนิยมในสถาบันศาสนา             
การร่วมมือระหวา่งองค์กรศาสนาในการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนิกชนตา่งศาสนา 
       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 ศำสนำกับสิ่งแวดล้อม                                                             ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 443  Religion and the Environment                                                    3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

ค าสอนทางศาสนาเร่ืองความส าคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติต่อชีวิตและการพัฒนาจิต     
ตามอุดมการณ์ทางศาสนา ปฏิกิริยาของศาสนาท่ีมีต่อความเส่ือมโทรมทางสิ่งแวดล้อม งานของศา
สนิก-ชนในการปอ้งกนัและฟืน้ฟสูิ่งแวดล้อมเพ่ือความอยูร่อดของมนษุย์ 

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. 
 

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

โลกาภิวัตน์ อิทธิพลของเทคโนโลยีการส่ือสารต่อความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างวฒันธรรม   ต่าง
ศาสนา ค าสอนศาสนาเก่ียวกบัเอกภาพและภราดรภาพของมนษุย์ ปฏิกิริยาของศาสนาตอ่คา่นิยมทาง



 

 

๕๔ 

 

โลกท่ีมากบัโลกาภิวตัน์และการด ารงอยูข่ององค์กรศาสนาในโลกยคุโลกาภิวตัน์ 
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. กลุ่มวิชำโทเลือก จ ำนวน ๖ กลุ่ม ๆ ละไม่น้อยกว่ำ                        ๑๘  หน่วยกิต 
  
          ๔.๑ กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษเพื่อประกอบอำชีพ  
 

ศศอก ๔๖๑    ภำษำอังกฤษเพื่อกำรใช้งำนทั่วๆไป                                         ๓(๒-๒-๕)  
CREN 461 English for General Proposes                                                3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        การน าทกัษะหลกัของภาษาองักฤษทัง้การฟัง 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    ภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำร                                                  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 จดหมายย า้เตือน จดหมายแสดงความยินยอม 
จดหมายแสดงความเสียใจ และจดหมายแสดงความเห็นอกเห็นใจ 
       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. 



 

 

๕๕ 

 

ศศอก ๔๖๓    ภำษำอังกฤษเพื่อนันทนำกำร                                                 ๓(๒-๒-๕)  
CREN 463     English for Recreation                                                  3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่  
        การใช้ภาษาองักฤษในกิจกรรมยามว่างเพ่ือนนัทนาการ โดยใช้หวัข้อท่ีน่าสนใจในชีวิตประจ าวนั
ประกอบ เช่น ด้านกีฬา และกิจกรรมเสริมนันทนาการ โดยมีการใช้แบบฝึกหัดประกอบ และศึกษาถึง
การแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ตา่งๆ ของชีวิตประจ าวนัท่ีเก่ียวกบัการนนัทนาการ 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 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรแปล                                                        ๓(๒-๒-๕)  

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

        หลักการแปล ฝึกแปลอังกฤษเป็นไทย และไทยเป็นอังกฤษ จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายตาม
วตัถปุระสงค์การใช้งานของผู้ เรียน เน้นการแปลโดยใช้ค าศพัท์และรูปแบบประโยคให้เหมาะสม 

        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. 

ศศอก ๔๖๕ ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรพูดในท่ีสำธำรณะ                                   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
การพดูมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ฝึกการพดูในท่ีชมุนมุชนแบบตา่ง ๆ 



 

 

๕๖ 

 

        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 ภำษำอังกฤษส ำหรับงำนประชำสัมพันธ์                                       ๓(๒-๒-๕)  
CRRS 466 English for Public Relations                                                                     3(2-2-5)  
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนัไมมี่                         
       เรียนรู้และฝึกฝนการพฒันาทกัษะการส่ือสารเพ่ืองานประชาสมัพนัธ์อย่างมีประสิทธิผล เน้นการ
น าเสนอข้อมลู  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 กลุ่มวิชำภำษำกับสังคมและวัฒนธรรมจีน 
 
ศศอจ ๔๖๑ ภำษำศำสตร์และภำษำจีนเบือ้งต้น                                        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  ศึกษาค าศัพท์ภาษา       
จีนกลางเบือ้งต้น ประมาณได้ ๓๐๐ ค าศพัท์พืน้ฐาน วลีและประโยคท่ีไม่ซบัซ้อน  ท าแบบฝึกหดัเร่ือง 
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 ลักษณะเด่นของระบบวำกยสัมพันธ์ในภำษำจีน                        ๓(๒-๒-๕)  



 

 

๕๗ 

 

CRCL 462 Prominent Features of the Grammatical System of  Chinese        3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       ลกัษณะเดน่ของระบบวากยสมัพนัธ์ในภาษาจีนกลางในปัจจบุนั  การท าสนธิวรรณยกุต์ (เปล่ียน
เสียงวรรณยุกต์หนึ่งไปเป็นอีกเสียงวรรณยุกต์หนึ่ง)  เพ่ือการเปล่ียนแปลงทางความหมาย    การท า
หน้าท่ีของล าดบัค าในวลีและประโยคแสดงให้เห็นว่าสามารถเปล่ียนความหมายของวลีหรือประโยคได้  
ศึกษาค าศพัท์ภาษาจีนกลาง ๕๐๐ ค า  มีหน่วยค าอุปสรรคยงัหลงเหลืออยู่  ฝึกหัดการสนทนาอย่าง
สัน้ๆ เก่ียวกบัเร่ืองในชีวิตประจ าวนั  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 กำรสนทนำภำษำจีน                                                        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  น านกัศกึษาให้ดิ่งลึกเข้า
ไปในปริบทจีน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้พูดภาษาจีนได้คล่องทัง้ในระดับเบือ้งต้นและในระดับท่ีสูงขึน้  
การศกึษาในภาษาศาสตร์เชิงสงัคม กล่าวอยา่งเคร่าๆ ถึงภาษาจีนท้องถ่ินตา่งๆ และการศกึษาภาษาจีน
ท่ีมีระดบัตา่งๆ เชน่ ภาษาสภุาพ ภาษาท่ีเป็นทางการ ภาษาท่ีเป็นกนัเอง 
        Practice of Chinese conversation, pronunciation, rhythm and mimicry.  Immersion of 
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 กำรแปลภำษำจีนเป็นภำษำไทย                                             ๓(๒-๒-๕) 
CRCL 464 Chinese Translation into Thai                                                 3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 



 

 

๕๘ 

 

        การประยุกต์ทฤษฎีการแปลในการปฏิบัติงานการแปล  การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย            
การวิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาในการแปล  สิ่งท่ีมักจะขาดหายไปเม่ือมีการแปล และวิธีแก้ปัญหา 
เน้นการท าแบบฝึกหดั 
       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 กำรเขียนภำษำจีนด้วยตัวอักษรจีน                                        ๒(๑-๒-๓) 
CRCL 465 Writing in Chinese Characters                                               2(1-2-3) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่            

        ประวัติย่อของการเขียนตัวอักษรจีน  การเขียนตัวอักษรจี นด้วยปากกาธรรมดาท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และการเขียนตัวอักษรจีนด้วยพู่กันจีน  ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับอักษรจีนตัวบรรจง  
หลกัการใช้และวิธีในการเขียนอกัษร สร้างทกัษะในการเขียน ศกึษาทศันคติของคนจีนท่ีคิดว่าตวัอกัษร
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 กำรเขียนตัวอักษรจีน                                                        ๒(๑-๒-๓)            
CRCL 466 Chinese Calligraphy (Pre-requisite CRCL 465)                         2(1-2-3) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่         
        การเรียนรู้การอา่นและการเขียนตวัอกัษรจีนตอ่จากการศกึษาใน ศศภจ ๓๐๑  ฝึกหดัการอ่านและ
การเขียนตวัอกัษรจีนเพิ่มขึน้  จนสามารถอา่นและเขียนข้อความท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
        More practice in reading and writing Chinese calligraphy with emphasis on fluency in 
everyday language reading and writing. 
 

ศศอจ ๔๖๗ กำรสนทนำภำษำจีนระดับสูง                                              ๓(๒-๒-๕)              
CRCL 467 Advanced conversation in Chinese                                     3(2-2-5)  



 

 

๕๙ 

 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

       บูรณาการทักษะทางภาษาทัง้การพูดและการฟัง  มีความกระจ่างชัดในการออกเสียง  การใช้
ไวยากรณ์ และการใช้ค าศัพ ท์ ท่ี เหมาะสมในภาษาสุภาพ ท่ี ใช้ เป็นปรกติ ในสถาน ท่ีท างาน                   
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 กำรเขียนทำงธุรกิจภำษำจีน                                             ๓(๒-๒-๕) 
CRCL 468 Business Writing in Chinese                                              3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        กลยุทธ์ในการอ่านและการเขียน  การเขียนในภาษาจีนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การเขียนจดหมาย
ธุรกิจ และการเขียนบทสรุปในการประชุมสมัมนา  นกัศกึษาควรตระเตรียมความสามารถ    ในการเขียนบญัชร
ในหนงัสือพิมพ์ เน้นการฝึกหดั เพ่ือจะเขียนให้ถกูต้องและเหมาะสมแก่การสื่อสาร 
         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 กำรเขียนเพื่อกำรค้นคว้ำวิจัยเก่ียวกับจีน                           ๓(๒-๒-๕) 
CRCL 469 Research Writing on Chinese Topics                                      3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

      หดัให้คุ้นเคยกบัการอา่นในหวัข้อท่ีหลากหลายในภาษาจีน เชน่ การอ่านหนงัสือพิมพ์ วารสาร และ
หนังสือภาษาจีน เน้นความสามารถในการดึงเอาความคิดท่ีอยู่ในสิ่งท่ีอ่านและความสามารถในการ
เขียนบทสรุปท่ีเหมาะสมในโครงสร้างความคดิ ใช้ไวยากรณ์ท่ีถกูต้องและการใช้ค าศพัท์ท่ีเหมาะสม 
        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 กำรอ่ำนเชิงวิจำรณ์เร่ืองเก่ียวกับจีน                                    ๓(๒-๒-๕)     
CRCL 471 Critical Reading on Chinese Topics                                     3(2-2-5) 



 

 

๖๐ 

 

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 ภำษำจีนเพื่องำนบริกำรและกำรท่องเที่ยว                           ๓(๒-๒-๕) 
CRCL 472 Chinese for Services and Tourism                                      3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

      ศกึษาค าศพัท์ ส านวนภาษา 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. 
 
 

ศศอจ ๔๗๓ ศึกษำจีนในฐำนะท่ีก ำลังก้ำวขึน้สู่ควำมเป็นมหอ ำนำจในโลก       ๓(๒-๒-๕) 
CRCL 473 China : An Emerging World Power                                      3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่              

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

    
 



 

 

๖๑ 

 

๔.๓ กลุ่มวิชำภำษำกับสังคมและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 

ศศญป ๔๖๑ ภำษำศำสตร์และภำษำญ่ีปุ่นเบือ้งต้น                         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  ศึกษาค าศพัท์ภาษาญ่ีปุ่ นเบือ้งต้น ๕๐๐ ค าศัพท์  ศึกษาวลีและประโยคท่ีไม่ซับซ้อน    
อนึ่งภาษาญ่ีปุ่ นมีส านวนท่ีแน่นอนหลายอย่างท่ีจะต้องเรียนรู้และใช้ให้เหมาะสมกับปริบท เช่น                 
การขอบคุณ และการขอโทษ ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องจดจ าไปทีละน้อย เพ่ือการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับ  
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 ระบบค ำและวำกยสัมพันธ์ภำษำญ่ีปุ่น                                    ๓(๒-๒-๕)              
CRJP  462 Japanese Morphology and Syntax                                         3(2-2-5) 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        ระบบค าและวากยสมัพนัธ์ภาษาญ่ีปุ่ น  ศกึษาวลีและประโยค   ศกึษากลยทุธท่ีส าคญัส าหรับการ
ใช้ทักษะทัง้ ๔ ในทางภาษา เช่น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  ศึกษาการสนทนาอย่างสัน้     
ในภาษาญ่ีปุ่ นในชีวิตประจ าวนั  ฝึกหดัการสนทนา และการแปลภาษาญ่ีปุ่ นออกเป็นภาษาไทย  ศกึษา
เพิ่มเตมิส านวนท่ีแนน่อนท่ีต้องเรียนรู้และใช้ให้เหมาะสมกบัปริบท 
        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. 
 



 

 

๖๒ 

 

 
ศศญป ๔๖๓ กำรสนทนำภำษำญ่ีปุ่น                                                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  วิธีการเปล่งเสียง และภาษาท่าทาง  น านกัศึกษา
ให้ดิ่งลึกเข้าไปในปริบทญ่ีปุ่ น  โดยมีวัตถปุระสงค์ให้พูดภาษาญ่ีปุ่ นได้คล่องทัง้ในระดบัเบือ้งต้นและใน
ระดับท่ีสูงขึน้   การศึกษาในภาษาศาสตร์เชิงสังคม เช่น  การศึกษาภาษาท่ีมีระดับต่างๆ เช่น                
เป็นทางการ ไมเ่ป็นทางการ สภุาพ สภุาพมาก เป็นกนัเอง พร้อมทัง้การใช้ภาษาทา่ทางท่ีเหมาะสม 
        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 กำรแปลภำษำญ่ีปุ่นเป็นภำษำไทย                                         ๓(๒-๒-๕) 
CRJP 464 Japanese translation into Thai                                               3(2-2-5) 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        การประยุกต์ทฤษฎีการแปลในการปฏิบัติงานการแปล  การแปลภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาไทย        
การวิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาในการแปล  สิ่งท่ีมกัจะหายไปในการแปลและวิธีแก้ปัญหา เน้นการท า
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 กำรเขียนทำงธุรกิจภำษำญ่ีปุ่น                                     ๓(๒-๒-๕) 
CRJP  465 Business Writing in Japanese                                               3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

        กลยุทธ์ในการอ่านและการเขียน  การเขียนในภาษาญ่ีปุ่ นท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การเขียน
จดหมายธุรกิจ และการเขียนบทสรุปในการประชุมสัมมนา  นักศึกษาควรตระเตรียมความสามารถ      
ในการเขียนบญัชรในหนงัสือพิมพ์ เน้นการฝึกหดัเพ่ือจะเขียนให้ถกูต้องและเหมาะสมแก่การส่ือสาร 
        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 



 

 

๖๓ 

 

conferences.  Students should prepare to write columns in journalism.  Stress on practicum to 
effect accurate and appropriate communication. 
ศศญป ๔๖๖ กำรเขียนเพื่อกำรค้นคว้ำวิจัยเก่ียวกับญ่ีปุ่น                          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  เน้นความสามารถในการดงึเอาความคดิท่ีอยู่ในสิ่งท่ีอ่านและความสามารถใน
การเขียนบทสรุปท่ีเหมาะสมในโครงสร้างความคดิ ใช้ไวยากรณ์ท่ีถกูต้องและการใช้ค าศพัท์ท่ีเหมาะสม 
        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 กำรอ่ำนเชิงวิจำรณ์เร่ืองเก่ียวกับญ่ีปุ่น                            ๓(๒-๒-๕) 
CRJP  467 Critical Reading on Japanese Topics                                       3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

        มีความคล่องแคล่วในการอา่นเชิงวิจารณ์เร่ืองราวในภาษาญ่ีปุ่ นในหวัข้อตา่งๆ เช่น ประวตัศิาสตร์ 
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 ภำษำญ่ีปุ่นเพื่องำนบริกำรและกำรท่องเที่ยว                          ๓(๒-๒-๕)         
CRJP  468 Japanese for Services and Tourism                                        3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        ค าศพัท์ ส านวนภาษา และเนือ้หาสาระเก่ียวกับประวตัิศาสตร์  แหล่งท่องเท่ียว วฒันธรรมและ
ประเพณีของไทย  พฒันาความสามารถท่ีจะส่ือสาระเหล่านีใ้ห้แก่นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ 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.  



 

 

๖๔ 

 

Practice speaking, reading, summarizing and writing brochures and articles in tourism 
context; field trips. 
 

 
ศศญป ๔๖๙ ศึกษำญ่ีปุ่นในฐำนะท่ีเป็นชำตทิี่พัฒนำรวดเร็วหลัง                    ๓(๒-๒-๕) 
                    สงครำมโลกครัง้ท่ีสอง 
CRJP  469 Japan as a Fast Developing Country after the                        3(2-2-5) 
                    Second World War 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        ประวตัิศาสตร์ญ่ีปุ่ นภายหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง  ศกึษาสถานท่ีตัง้ทางภูมิศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบั
การเมือง และศึกษาทรัพยากรของญ่ีปุ่ น  ศึกษาบทบาทของความเจริญทางการค้าและอุตสาหกรรม  
อตุสาหกรรมท่ีส าคญั เชน่ 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 กลุ่มวิชำภำษำกับสังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 
  
ศศอด ๔๖๑ ภำษำศำสตร์และภำษำอินโดนีเซียเบือ้งต้น                              ๓(๒-๒-๕) 
CRID  461 Introduction to the Indonesian Language and Linguistics             3(2-2-5) 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        ภาษาอินโดนีเซียเบือ้งต้น ตัวอักษร เน้นการเขียนภาษาอินโดนีเซียด้วยตวัอักษรโรมัน  การออก
เสียงภาษาอินโดนีเซียและการฝึกปฏิบตัิ ศึกษาพยญัชนะและสระในภาษาอินโดนีเซีย  ศึกษาเร่ืองการ
เน้นเสียง ศึกษาค าศัพท์ภาษาอินโดนีเซียเบือ้งต้น ๕๐๐ ค าศพัท์  ศึกษาวลีและประโยคท่ีไม่ซับซ้อน           
ท าแบบฝึกหดัเร่ืองการแปลภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาไทยในระดบัต้น 
        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. 

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

        ภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาประเภทมีการผนัค า  ไม่มีระดบัเสียงวรรณยกุต์  ศกึษาวลีและประโยค  
ศกึษาค าอปุสรรคและค าเติมท้ายในค ากริยา  ศกึษากลยทุธท่ีส าคญัส าหรับการใช้ทกัษะทัง้ ๔ ในภาษา 



 

 

๖๕ 

 

ได้แก่  การฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียน  ศึกษาการสนทน าอย่างสัน้ๆ เก่ียวกับเร่ืองใน
ชีวิตประจ าวนั  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 กำรสนทนำภำษำอินโดนีเซีย                                       ๓(๒-๒-๕) 
CRID  463 Indonesian Conversation, Pronunciation, Rhythm              3(2-2-5) 
                    and Mimicry 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

       หดัสนทนาภาษาอินโดนีเซีย  การออกเสียง  จงัหวะและวิธีการเปล่งเสียง   น านกัศกึษาให้ดิ่งลกึเข้า
ไปในปริบทอินโดนีเซีย โดยมีวตัถุประสงค์ให้พูดภาษาอินโดนีเซียได้คล่องทัง้ในระดบัเบือ้งต้นและใน
ระดบัท่ีสงูขึน้  การศกึษาในภาษาศาสตร์เชิงสงัคม เช่น การแบ่งแยกภาษาอินโดนีเซียออกตามท้องถ่ิน
ทางภมูิศาสตร์ และการศกึษาภาษาท่ีมีระดบัตา่งๆ เชน่ 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 กำรแปลภำษำอินโดนีเซียเป็นภำษำไทย                                  ๓(๒-๒-๕) 
CRID  464 Indonesian Translation into Thai                                             3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

       การประยุกต์ทฤษฎีการแปลในการปฏิบตัิงานการแปล  การแปลภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาไทย  
การวิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาในการแปล  สิ่งท่ีมักจะขาดหายไปเม่ือมีการแปลและวิธีแก้ปัญหา  
เน้นการท าแบบฝึกหดั 
        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. 

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

        บูรณาการทักษะทางภาษาทัง้การพูดและการฟัง  มีความกระจ่างชัดในการ  ออกเสียง การใช้



 

 

๖๖ 

 

ไวยากรณ์และการใช้ค าศัพท์ท่ีเหมาะสมในภาษาสุภาพท่ีใช้เป็นปรกติในสถานท่ีท างาน  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 กำรเขียนทำงธุรกิจภำษำอินโดนีเซีย                                       ๓(๒-๒-๕)             
CRID  466 Business Writing in Bahasa Indonesia                                     3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

       กลยทุธในการอา่นและการเขียน  การเขียนในภาษาอินโดนีเซียท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั เช่น การเขียน
จดหมายธุรกิจ และการเขียนบทสรุปในการประชุมสมัมนา  นกัศึกษาควรตระเตรียมความสามารถใน
การเขียนบญัชรในหนงัสือพิมพ์ เน้นการฝึกหดัเพ่ือจะเขียนให้ถกูต้องและเหมาะสมแก่การส่ือสาร 
       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 กำรเขียนเพื่อกำรค้นคว้ำวิจัยเก่ียวกับอินโดนีเซีย                      ๓(๒-๒-๕) 
CRID  467  Research Writing on Indonesian Topics                                   3(2-2-5) 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       หัดให้คุ้นเคยกับการอ่านในหัวข้อท่ีหลากหลายในภาษาอินโดนีเซีย เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ 
วารสาร และหนังสือภาษาอินโดนีเซีย  เน้นความสามารถในการดึงเอาความคิดท่ีอยู่ในสิ่งท่ีอ่านและ
ความสามารถในการเขียนบทสรุปท่ีเหมาะสมในโครงสร้างความคิด ใช้ไวยากรณ์ท่ีถูกต้องและการใช้
ค าศพัท์ท่ีเหมาะสม 
        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. 

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



 

 

๖๗ 

 

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

        ค าศัพท์ ส านวนภาษา และเนือ้หาสาระเก่ียวกับประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียว วฒันธรรมและ
ประเพณีของไทย  พฒันาความสามารถท่ีจะส่ือสาระเหล่านีใ้ห้แก่นกัท่องเท่ียวชาวอินโดนีเซีย  ฝึกหัด
การพูด การอ่าน การย่อความ และการเขียนโบรชัว และบทความท่ีเ ก่ียวแก่การท่องเท่ียว 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 ศึกษำอินโดนีเซียในฐำนะที่เป็นมหำอ ำนำจล ำดับที่สำมของเอเชีย ๓(๒-๒-๕) 
CRID 471 Indonesia as the rising Asia’s third power                            3(2-2-5) 

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

ศศวน ๔๖๑ ภำษำศำสตร์และภำษำเวียดนำมเบือ้งต้น                                    ๓(๒-๒-๕)  
CRVN 461 Introduction to the Vietnamese Language and Linguistics                 3(2-2-5) 



 

 

๖๘ 

 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        ความเป็นมาและวิวฒันาการของภาษาเวียดนาม การออกเสียงสระ พยญัชนะ และวรรณยกุต์ โครงสร้าง 
พยางค์และรูปประโยค ทักษะฟัง-พูด อ่าน-เขียนเบือ้งต้น และการสื่อสารเบือ้งต้นในชีวิตประจ าวนั  โดยบูรณ
การบทเรียนให้เรียนรู้เก่ียวกับวฒันธรรมของเจ้าของภาษา รู้หลกัไวยากรณ์เบือ้งต้นในข้อความต่างๆท่ีเป็น
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 ระบบค ำและวำกยสัมพันธ์ภำษำเวียดนำม                                   ๓(๒-๒-๕)  
CRVN 462  Vietnamese Morphology and Syntax                                           3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        ระบบค าและวากยสมัพนัธ์  วลีและประโยค   การใช้ทกัษะทัง้ ๔ ในทางภาษา เช่น การฟัง การพดู     การ
อ่าน และการเขียน  การสนทนาอย่างสัน้ในชีวิตประจ าวัน  ฝึกหัดการสนทนา และการแปลภาษา เวีดนาม
ออกเป็นภาษาไทย  ส านวนท่ีเหมาะสมกบัปริบท 
        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 กำรสนทนำภำษำเวียดนำม                                                       ๓(๒-๒-๕) 
CRVN 463 Vietnamese Conversation                                                           3(2-2-5) 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        หดัสนทนาภาษาเวียดนาม  การออกเสียง  จงัหวะ  วิธีการเปลง่เสียง และภาษาทา่ทางท่ีสอดคล้อง
บริบทเวียดนาม ภาษาศาสตร์เชิงสังคม เช่น การศึกษาภาษาท่ีมีระดบัต่างๆ เช่น เป็นทางการ ไม่เป็น
ทางการ สภุาพ สภุาพมาก หรือเป็นกนัเอง การใช้ภาษาทา่ทางท่ีเหมาะสม 
        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. 

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



 

 

๖๙ 

 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

        การประยุกต์ทฤษฎีการแปลในการปฏิบตัิงานการแปล  การแปลภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย  
การวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาในการแปล  สิ่งท่ีมกัจะหายไปในการแปลและวิธีแก้ปัญหา เน้นการท า
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 ภำษำเวียดนำมเพื่อกำรส่ือสำร                                                 ๓(๒-๒-๕)                                                                              
CRVN 465 Vietnamese for Communication                                                  3(2-2-5)  
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่                                                             

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

ศศวน ๔๖๖ ภำษำเวียดนำมเพื่องำนบริกำรและกำรท่องเที่ยว                          ๓(๒-๒-๕)  
CRVN 466 Vietnamese for Hospitality and Tourism                                      3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
        การพูดภาษาเวียดนามในบริบทการบริการและการท่องเท่ียวประเภทต่างๆท่ีเป็นท่ีนิยม เช่น 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านสปา บริการห้องพัก   นวดแผนโบราณ การช๊อปปิง้ แหล่งท่องเท่ี ยวทาง
ศาสนาและวฒันธรรมท่ีส าคญั  แหลง่ทอ่งเทียวชายทะเล และแหลง่ทอ่งเท่ียวธรรมชาตอ่ืินๆ 
       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.  
          ๔.๖ กลุ่มวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

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



 

 

๗๐ 

 

        ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ , การค้นหาข้อมูลผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต, การน าเสนอสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, การใช้งาน
โปรแกรมตาราง, การใช้งานโปรแกรมน าเสนอ และการน าคอมพิวเตอร์มาประยกุต์ใช้กบัการท างาน 
       Internet network, data processing, searching data by internet network, presentation of 
information technology, Microsoft Office Application, Excel, PowerPoint, and other 
applications. 
 

ศศทส ๔๖๒ เทคโนโลยี สำรสนเทศ ๒                                                         ๓(๒-๒-๕)                                                 
CRIT  462   Information Technology II                                                         3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่                                            

 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ, การเลือกข้อมูลท่ีเหมาะสมมาสร้าง
งานหรือแก้ปัญหา, การจดัท าและพฒันาโครงงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, การติดตอ่ส่ือสารผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต, การน าเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเลือกใช้
ซอฟต์แวร์ในการสร้างงานท่ีเหมาะสม และการใช้งานซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับการท างานในส านกังาน 
        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 โปรแกรมส ำเร็จรูปและกำรประยุกต์ใช้งำน                                  ๓(๒-๒-๕) 
CRIT  463  Software Package and Application                                              3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 
       โปรแกรมส าเร็จรูปตา่งๆ  และวิธีการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยกุต์ใช้งาน รวมถึงโครงสร้าง 
 และวิธีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใช้ในปัจจบุนัประเภทตา่งๆ เชน่ 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. 
 

ศศทส ๔๖๔ ส่ือผสมและไฮเปอร์มีเดีย                                                         ๓(๒-๒-๕) 
CRIT  464  Multimedia and Hypermedia                                                       3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 



 

 

๗๑ 

 

        ระบบสถาปัตยกรรมของไฮเปอร์มีเดีย ไฮเปอร์เซ็กซ์ และมลัติมีเดีย และการประยกุต์ใช้งานร่วมกนั
ระหวา่งภาพกราฟฟิค 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 กำรพัฒนำส่ือคอมพวิเตอร์มัลตมีิเดีย                                         ๓(๒-๒-๕) 
CRIT  465  Computer Multimedia Program Development                                 3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

        กระบวนการพัฒนาระบบส่ือคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ เพ่ือการผลิต  ภาพ 
เสียง ภาพ เค ล่ือนไหว เช่น  Adobe Photoshop, Cool edit, Macromedia Flash เป็น ต้น  รวมถึ ง
หลกัการพืน้ฐานการผลิตงานมลัติมีเดีย เน้นให้ฝึกสร้างงานมัลติมีเดียอย่างง่ายๆ และการประยุกต์ใช้
งานมลัตมีิเดีย 
       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 กำรพัฒนำบทเรียนคอมพวิเตอร์                                               ๓(๒-๒-๕) 
CRIT  466  Development of Computer Assisted Instruction                              3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

        ข้อดี ข้อจ ากัด ของโปรแกรมสร้างบทเรียน (Authoring)ต่างๆ และวิธีการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ให้มีศกัยภาพด้วยโปรแกรมภาพ เสียง และภาพเคล่ือนไหวต่างๆ ฝึกปฏิบตัิการสร้างและ
พฒันาบทเรียนด้วยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
        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. 
 

ค. กลุ่มวิชำเลือกเสรีท่ีเสนอโดยหลักสูตร 
 

ศศศศ ๓๕๑ ประวัตแิละค ำสอนของศำสนำยูดำยและศำสนำคริสต์                     ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 351  History and Teaching of Judaism and Christianity                          3(3-0-6) 



 

 

๗๒ 

 

รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

        ประวตัิศาสตร์ คมัภีร์ศาสนา ค าสอน และการปฏิบตัิในศาสนายูดายและศาสนาคริสต์ ปฏิกิริยา
ของศาสนาทัง้สองต่อสิ่งท้าทายใหม่ท่ีเผชิญอยู่ในสังคมปัจจุบัน เช่น สภาพของสังคมพหุศาสนา               
การเรียกร้องสิทธิสตรี อิทธิพลของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ความเส่ือมโทรมของสิ่งแวดล้อม             
และปัญหาจริยธรรมในการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ และการน าเทคโนโลยีใหมม่าใช้ในการแพทย์ 
        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 ประวัตแิละค ำสอนของศำสนำอิสลำม                                         ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 352   History and Teaching of Islam                                                   3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

        ประวตัิศาสตร์ คมัภีร์ศาสนา ค าสอน และการปฏิบตัิในศาสนาอิสลาม ปฏิกิริยาต่อสิ่งท้าทายใหม่     
ท่ีเผชิญอยู่ในสังคมปัจจุบัน เช่น การเรียกร้องสิทธิสตรี อิทธิพลของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม          
ความเส่ือมโทรมของสิ่งแวดล้อม และปัญหาจริยธรรมในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการน า
เทคโนโลยีใหมม่าใช้ในการแพทย์ 
        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 ประวัตแิละค ำสอนของศำสนำฮินดู                                             ๓(๓-๐-๖)  
CRRS 353   History and Teaching of Hinduism                                             3(3-0-6)   
รายวิชาท่ีต้องศกึษาก่อน   ไมมี่ 
รายวิชาท่ีต้องศกึษาพร้อมกนั ไมมี่ 

        ประวตัิศาสตร์ คมัภีร์ศาสนา ค าสอน และการปฏิบตัิในศาสนาฮินด ูปฏิกิริยาต่อสิ่งท้าทายใหม่ท่ี
เผชิญอยู่ ในสังคมปัจจุบัน เช่น การเรียกร้องสิทธิสตรี อิทธิพลของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม             
ความเส่ือมโทรมของสิ่งแวดล้อม และปัญหาจริยธรรมในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการน า
เทคโนโลยีใหมม่าใช้ในการแพทย์ 
        History of Hinduism; its scriptures, teachings and practices; and its responses to new 



 

 

๗๓ 

 

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 ศำสนำพุทธในเอเชียตะวันออก                                                 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 ค าสอน และการปฏิบัติ ปฏิกิ ริยาต่อสิ่ งท้าทายใหม่ ท่ี เผชิญอยู่ในสังคมปัจจุบัน เช่น              
การเรียกร้องสิทธิสตรี อิทธิพลของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ความเส่ือมโทรมของสิ่งแวดล้อม             
และปัญหาจริยธรรมในการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ และการน าเทคโนโลยีใหมม่าใช้ในการแพทย์ 
        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 ศำสนำพุทธนอกเอเชีย                                                            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. 
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ภำคผนวก 



เครื่องแบบนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 

1. เครื่องแบบพิธีการ 
2. เครื่องแบบปกติ 
1. เครื่องแบบพิธีการ หมายถึง เครื่องแบบที่นักศึกษาใช้ในโอกาสที่มีงานพิธีของมหาวิทยาลัย เช่น งาน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งานไหว้ครู งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรืองานรัฐพิธีหรือตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 
เครื่องแบบพิธีการชาย 

1. เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว และผูกเนคไท สีกรมท่า 
2. กางเกงขายาวทรงสุภาพสีกรมท่าสวมทับเสื้อเชิ้ต 
3. เข็มขัดหนังสีด าหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย 
4. รองเท้าหุ้มส้น สีด า สวมถุงเท้าสีด า 

เครื่องแบบพิธีการหญิง 
1. เสื้อเชิ้ตสีขาว กระดุมพลาสติก ติดเข็มของมหาวิทยาลัย และผูกโบว์ไท สีกรมท่า 
2. กระโปรงสีกรมท่าแบบสุภาพ ยาวคลุมเข่า สวมทับเสื้อเชิ้ต 
3. เข็มขัดหนังสีน้ าตาลหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย 
4. รองเท้าหุ้มส้นสีด า 

2. เครื่องแบบปกติ หมายถึง เครื่องแบบที่นักศึกษาใช้ในเวลาเรียนหรือเวลาอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่พิธีการ 

เครื่องแบบปกติชาย 
1. เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว 
2. กางเกงขายาวทรงสุภาพสีเข้มสวมทับเสื้อเชิ้ต 
3. เข็มขัดหนังสีด าหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย 
4. รองเท้าหุ้มส้น สีด า หรือสีสุภาพ 

เครื่องแบบปกติหญิง 
1. เสื้อเชิ้ตสีขาว กระดุมพลาสติก ติดเข็มของมหาวิทยาลัย 
2. กระโปรงสีเข้มแบบสุภาพ ยาวคลุมเข่า สวมทับเสื้อเชิ้ต 
3. เข็มขัดหนังสีน้ าตาลหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย 
4. รองเท้าหุ้มส้นสีด า หรือสีสุภาพ 

 



 
 
 
 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
_______________________ 

 

 โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใหเหมาะสม  และ 
สอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐   
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๔ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. ๒๕๕๐   
สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ ๔๒๖  เมื่อวนัที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ จงึออกขอบังคับไวดังนี้    
 
ขอ ๑.   ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล   วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   

พ.ศ. ๒๕๕๒” 
ขอ ๒.  ใหใชขอบังคบันี้สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี     มหาวิทยาลัยมหิดลที่เขาศึกษาใน 
 มหาวิทยาลัยมหิดล  ตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๕๒    เปนตนไป   
ขอ ๓.   ในขอบังคับนี ้
 “มหาวิทยาลัย”      หมายความวา   มหาวิทยาลัยมหิดล 
                 “คณะ”       หมายความรวมถึง   สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
     ที่มีการเรียนการสอน    
              “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจําสวนงานทีเ่รียกชื่ออยางอื่นทีม่ี 
     ฐานะเทยีบเทาคณะที่มกีารเรียนการสอน  
 “คณบด”ี      หมายความรวมถึงหัวหนาสวนงานทีเ่รียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทยีบเทา 
     คณะที่มกีารเรียนการสอน 
          “หลักสูตร”      หมายถึงหลักสูตรระดับอนปุริญญาและปริญญาตรีที่สอดคลองและ 
     สนับสนุนนโยบาย หรือการดําเนินงานหรอืขอบังคับ กฎ ระเบียบของ 
     สภาวิชาชีพ หรือกองการประกอบโรคศิลปะ (ถามี) และไดรับการอนุมตัิ 
     จากสภามหาวทิยาลัย      โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได 

     รับทราบการเสนอขอเปดสอนหลักสูตรใหม/การปรับปรุงหลักสูตรแลว    
 “อาจารยประจาํหลักสูตร”    หมายถึง   อาจารยประจําหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรี 

 “คณะกรรมการหลักสูตร”     หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดี  เพื่อทาํหนาที่บริหาร 
     จัดการและพิจารณาหลักสูตร 
 

  



 

 

๒
 
ขอ ๔.   การรับนักศึกษา  
 ใหมหาวิทยาลัยหรือคณะ  โดยคณะกรรมการประจําคณะรับนักศกึษาเขาศกึษาในหลักสูตรตามเงื่อนไข  
และวิธีการที่ระบุไวในหลักสูตร  หรือตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของอธิการบดี   ซ่ึงการรับนักศกึษา
ในระดบัปริญญาตรี มี ๓ ประเภท คือ  
 ๔.๑  มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนนิการคัดเลือกนักศกึษา โดยระบบโควตา 
 ๔.๒  มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนนิการคัดเลือกนกัศกึษาโดยรับสมัครผานสํานักงานคณะกรรมการการ 
  อุดมศึกษา 
 ๔.๓  คณะดําเนินการคัดเลือกนักศกึษาโดยตรง ตามประกาศของคณะ โดยผานความเห็นชอบจาก 
  มหาวิทยาลัย 
 
ขอ ๕.   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษา ดังนี ้

๕.๑  ระบบทวิภาค   ปการศึกษาหนึ่ง ๆ  ใหแบงเปน  ๒  ภาคการศึกษาปกติ คือ  
         ภาคการศึกษาที่ ๑  และภาคการศึกษาที่  ๒ โดย  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศกึษาไมนอยกวา  
  ๑๕ สัปดาห ซ่ึงอาจแบงชวงได สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตามความจําเปนของแตละคณะ   
  และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ    
 ๕.๒ ระบบไตรภาค ปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงเปน ๓  ภาคการศึกษาปกต ิ คือ 
  ภาคการศึกษาที่ ๑    ภาคการศึกษาที่  ๒   และภาคการศึกษาที่  ๓   โดย   ๑   ภาคการศึกษาปกติมีระยะ 
  เวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๒  สัปดาห     ซ่ึงอาจแบงชวงได  สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตาม 
  ความจําเปนของแตละคณะ  และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียง 
  กันไดกับการศึกษาภาคปกติ    
 ๕.๓ ระบบอื่น   คณะอาจจัดการศึกษาระบบอื่น    ซ่ึงตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบนั้นในหลักสูตร 
 ใหชัดเจน  โดยมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตที่เทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค  หรือระบบ 
 ไตรภาค 
 
ขอ ๖.   การกําหนดหนวยกิตสําหรบัแตละรายวิชา   ใหถือเกณฑดังตอไปนี ้
 ๖.๑   ระบบทวิภาค 
        (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยาย    หรือการอภิปรายปญหา      หรือการศึกษาทีเ่ทียบเทา  
   ที่ใชเวลา ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๑๕ ช่ัวโมง  และศึกษาดวยตนเอง  ๒  ช่ัวโมง 
   ตอสัปดาห   หรือไมนอยกวา ๓๐  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ   ใหมีคาเทากับ  ๑ หนวยกิต 
   ระบบทวภิาค  
                          (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง  หรือการศกึษาที่เทยีบเทา  ทีใ่ชเวลา๒ - ๓  ช่ัวโมง 
 ตอสัปดาห  หรือ ๓๐ - ๔๕ ช่ัวโมง   และศึกษาดวยตนเอง  ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห     หรือ ๑๕  
 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกต ิ ใหมีคาเทากบั ๑ หนวยกิตระบบทวภิาค 
 
 
 

 



 

 

๓
 
(๓)  การฝกงาน  หรือการฝกภาคสนาม  (ภาคฝกงานวิชาชีพ)   หรือการทําโครงงาน   หรือกิจกรรม 
 การเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมาย     ที่ใชเวลา  ๓-๖  ช่ัวโมงตอสัปดาห     หรือ  ๔๕-๙๐   
 ช่ัวโมง  และศกึษาดวยตนเอง    ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห  หรือ ๑๕ ช่ัวโมง  ตอภาคการศึกษาปกติ    
 ใหมีคาเทากับ  ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

  ๖.๒    ระบบไตรภาค 
                          (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปญหา  หรือการศึกษาที่เทยีบเทา  ที่ใช 
  เวลา  ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา  ๑๒  ช่ัวโมง  และศึกษาดวยตนเอง ๒ ช่ัวโมงตอ 
  สัปดาห หรือไมนอยกวา ๒๔ ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบ 
  ไตรภาค 
                          (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง  หรือการศกึษาทีเ่ทยีบเทา  ที่ใชเวลา ๒-๓  ช่ัวโมง 
  ตอสัปดาห   หรือ  ๒๔-๓๖  ช่ัวโมง   และศึกษาดวยตนเอง  ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห   หรือ  ๑๒   
  ช่ัวโมง  ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบไตรภาค 

(๓) การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม  (ภาคฝกงานวิชาชีพ)    หรือการทําโครงงานหรือกจิกรรมการ 
  เรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย  ทีใ่ชเวลา  ๓-๖  ช่ัวโมงตอสัปดาห    หรือ ๓๖-๗๒  ช่ัวโมง     
  และศึกษาดวยตนเอง ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห  หรือ ๑๒ ช่ัวโมง  ตอภาคการศึกษาปกติ   ใหมีคา 
  เทากับ ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค 
               ๖.๓  ในกรณีท่ีไมสามารถใชเกณฑตามขอ ๖.๑   หรือ ขอ ๖.๒ ได    ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือผูที่ 
  คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายพจิารณากําหนดหนวยกิตของรายวิชาตามความเหมาะสม โดย 
  ใหแสดงรายละเอียดการเทยีบเคียงหนวยกติกับระบบทวภิาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย  
 

ขอ ๗.    จํานวนหนวยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา  
  ๗.๑   หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิตทวิภาค หรือ ๑๕๐   
  หนวยกิตไตรภาค  ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา     
 ๗.๒   หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิตทวภิาค หรือ ๑๘๗.๕   
   หนวยกิตไตรภาค  ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา    

 ๗.๓  หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๘๐ หนวยกิต 
   ทวิภาค   หรือ  ๒๒๕  หนวยกิตไตรภาค  ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา  
 ๗.๔  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมจีํานวนหนวยกิตรวม  ไมนอยกวา  ๗๒ หนวยกิตทวิภาค  หรือ  
  ๙๐ หนวยกิตไตรภาค   ใชเวลาศึกษาไมเกนิ ๔ ปการศึกษา    

  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และจะตองสะทอน 
ปรัชญาและเนือ้หาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนัน้ ๆ โดยครบถวนและใหระบุ คาํวา  “ตอเนื่อง”  ในวงเล็บตอทายชื่อ
หลักสูตร   
  ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวนัที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 
 

 
 

 



 

 

๔
 
ขอ ๘.  การกําหนดสญัลักษณแสดงผลการศึกษา 
 ๘.๑    สัญลักษณซ่ึงมีแตมประจํา    
         ผลการศกึษาของแตละรายวชิาอาจจะแสดงไดดวยสัญลักษณตาง  ๆ  ซ่ึงมีแตมประจํา ดังนี ้  
 

                  สัญลักษณ           แตมประจํา 
           A    ๔.๐๐ 
           B +    ๓.๕๐ 
           B    ๓.๐๐ 
           C +    ๒.๕๐ 
           C    ๒.๐๐ 
           D +    ๑.๕๐ 
           D    ๑.๐๐ 
           F    ๐.๐๐  
 
 ๘.๒ สัญลักษณซ่ึงไมมีแตมประจํา 
        ผลการศึกษาของแตละรายวชิาอาจแสดงไดดวยสัญลักษณตาง  ๆ  ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้ 
 สัญลักษณ   ความหมาย 

       AU   การศึกษาโดยไมนับหนวยกติ (Audit) 
       I   รอการประเมนิผล (Incomplete) 
       P   การศึกษายังไมส้ินสุด (In Progress) 

                        S     พอใจ (Satisfactory) 
       T               การโอนหนวยกิต (Transfer of  Credit) 

                        U   ไมพอใจ (Unsatisfactory) 
       W   ถอนการศึกษา (Withdrawal) 

                        X   ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report) 
 

 ๘.๓   การตัดสินผลการศึกษา 
   (๑)  สัญลักษณที่มแีตมประจําไมนอยกวา  ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S   เปนการประเมินผลวา ได   
  หรือ  ผาน (Pass)  ในแตละรายวิชา 
   (๒)  สัญลักษณที่มแีตมประจํา ๑.๐๐ หรือ ๑.๕๐ หรือสัญลักษณ  U ในแตละรายวิชาถือวามคีวามรู 
  ความสามารถต่ํากวาเกณฑ     ถาจะตดัสินการประเมนิผลเปนอยางอืน่    ใหอยูในดุลยพนิิจของ 
  คณะกรรมการประจําคณะ   หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะ      ในกรณ ี
  ใหสอบแกตัวหรือปฏิบัติงานแกตวั  เมื่อเสร็จสิ้นแลวจะใหสัญลักษณที่มีแตมประจําไดไมเกิน   
  ๒.๐๐  หรือสัญลักษณ  S   
 
 

 



 

 

๕
 
 ๘.๔   การให  F  จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้   
 (๑)  นักศึกษาเขาสอบ และ/หรือมีผลการสอบหรือผลงานที่ประเมินผลวา  ตก 
 (๒)  นักศึกษาขาดสอบ   โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําคณะหรือผูที่คณะกรรมการ 
  ประจําคณะมอบหมาย 
                            (๓)  นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑ 
 (๔)  นักศึกษาทําผิดระเบยีบการสอบ    เชน   เขาสอบสายเกนิเวลาที่กําหนด  ทาํผิดวินยัวาดวยการ 
  แตงกายนักศกึษา  หรือมีการกระทําตามขอ ๒๒  และไดรับการตัดสนิใหตก 
                    (๕)  นักศกึษาที่ไดสัญลักษณ  I  แลวไมดําเนินการสอบ หรือไมปฏิบัติงานภายใน ๑ ภาคการศกึษา 

  ปกติตามการจดัการศึกษาแบบทวิภาค และไตรภาค  หลังส้ินภาคการศกึษาที่ไดสัญลักษณ  I     
         ยกเวนกรณีที่นกัศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพกัการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒  

                            (๖)  นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ  P   แลวไมสอบ    และ/หรือไมสงผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนด 
                           (๗)  นักศึกษาที่ไมสอบแกตัวหรือไมปฏิบัติงานแกตัวตามที่กําหนดไวใน ๘.๓ (๒) หรือสอบแกตวั 
  หรือปฏิบัติงานแกตวัแลว    แตยังประเมินผลวา  “ไมได” หรือ  “ไมผาน” 
 ๘.๕    การให  S   หรือ  U   จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมหีนวยกิต หรือมหีนวยกิต  แตภาควิชาหรือ 
  คณะเห็นวาไมควรจําแนกผลการศึกษาออกเปนสัญลักษณที่มีแตมประจาํ 
 ๘.๖   การให AU จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่นกัศึกษาแจงความจํานงเขารวมศึกษา โดยไมนับหนวยกิต   
  แตตองมีเวลาเรียนหรือปฏิบตัิการไมนอยกวารอยละ ๘๐   
 ๘.๗   การให  I  จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี ้
 (๑)  นักศึกษาไมไดสอบและ/หรือไมสงผลงาน เพราะปวยโดยมีใบรับรองแพทยจากหนวยบริการ 
  สุขภาพนักศกึษาของมหาวิทยาลัย      หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจาํหนวยบริการ 
  สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง  ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูที่คณะกรรมการ 
  ประจําคณะมอบหมาย 
                             (๒)  นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑   เนื่องจากปวยโดยมีใบรับรองแพทยจาก 
  หนวยบริการสุขภาพนักศกึษาของมหาวิทยาลัย       หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจํา 
  หนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง    ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูที่ 
  คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 

               (๓) นักศึกษาไมไดเขาสอบ  และ/หรือไมไดสงผลงานดวยเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจ 
  ของคณะกรรมการประจาํคณะ หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 

 ๘.๘    การให  P    จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มกีารสอนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวา  ๑    ภาค 
  การศึกษาและ/หรือการศึกษาในรายวิชานัน้ยังไมส้ินสุด 

 ๘.๙    การให  T จะกระทําไดในกรณีที่โอนยายหนวยกติมาจากคณะ หรือสถาบันอื่น  
                    ๘.๑๐  การให W  จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี ้
                             (๑)   ในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหถอนการศึกษาตามขอ ๑๐.๓ 
                             (๒)   นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา 
                            (๓)   นกัศึกษาถูกสั่งพักการศกึษา 
               ๘.๑๑ การให X จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่คณะยังไมไดรับรายงานผลการประเมินการศกึษาของ 
  รายวิชานัน้ ๆ  ตามกําหนด 
 

 



 

 

๖
 

ขอ  ๙.   การลงทะเบียน   
 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา      และจํานวนหนวยกิตที่ไมนอยกวาที่แตละหลักสูตรกําหนด   
โดยเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 
               ๙.๑   การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศกึษาปกติ  สําหรับการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลาใหลงทะเบยีน 
 เรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต  และไมเกนิ ๒๒ หนวยกิต   และในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียน 
 ไดไมเกิน ๙ หนวยกิต     โดยการลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อนกัศกึษาดําเนินการไดครบขั้นตอน 
 ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
   หากคณะใดมีเหตุผลและความจําเปน       อาจใหมกีารลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิต   
  แตกตางไปจากเกณฑขางตนได     ทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคณุภาพการศึกษา    
  โดยตองเรียนใหครบตามรายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตร 
 ๙.๒    การลงทะเบียนเรียนซ้ํา   จะทําไดตอเมื่อ  
 (๑)  รายวิชานัน้ไดสัญลักษณ F  หรือ  W  หรือ U   หรือคณะกรรมการประจําคณะ  หรือผูที่ไดรับ 
  มอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะเหน็วานกัศึกษาควรเรียนซํ้า ตามขอ ๘.๓ (๒)  กรณ ี
  ที่เปนรายวิชาเลือกอาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอืน่แทนได  หรือ 
    (๒)  นักศึกษาตองการเรียนซํ้าในรายวิชาที่เรียนแลว   เพื่อแกไขผลการศึกษาใหไดแตมเฉลี่ยสะสม 
   สูงขึ้น  แตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยทีป่รึกษา 
    (๓)  การลงทะเบียนเรียนซ้ําในแตละรายวิชา   ตามขอ  ๙.๒ (๑)    และ  ขอ ๙.๒(๒)   นกัศึกษาจะ 
  ลงทะเบียนเรียนซ้ําไดตามจํานวนครั้งที่คณะกําหนด  แตซํ้าไดอีกไมเกนิ ๒ คร้ัง   ยกเวนกรณ ี
  ที่นักศึกษาไดรับอนุญาต ใหลาพักการศึกษา ตามขอ ๑๕.๑(๑) ขอ ๑๕.๑(๒) และ ขอ ๑๕.๑(๓)   
 ๙.๓   การลงทะเบียนเรียนมากกวา ๑ หลักสูตร   
  นักศึกษาที่ตองการเรียนมากกวา ๑ หลักสูตร  สามารถลงทะเบียนในรายวิชาที่แตละหลักสูตรกําหนด 

  ไดตามขอ  ๙.๑     และเมื่อเรียนครบรายวิชาที่แตละหลักสูตรกําหนดแลว        จะไดรับอนุมัติปริญญาของ 
  หลักสูตรนั้น   ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาในทกุหลักสูตรตองไมเกิน ๘ ปการศึกษา  โดยนับตั้งแตแรก 
  เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 

  
ขอ ๑๐.   การขอเพิ่ม  ขอลด  และขอถอนรายวิชา   
 นักศึกษาจะขอเพิ่ม  ขอลด  หรือขอถอนรายวิชาไดตอเมือ่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยประจําหลักสูตร
และตองไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือผูที่คณบดีมอบหมาย  โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้ 
 ๑๐.๑   การขอเพิ่มรายวิชา    จะตองดําเนินการภายใน  ๒    สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศกึษาปกติ หรือ 
  ภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน       สําหรับรายวิชาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปด 
  ภาคการศึกษาใหขอเพิ่มภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานัน้ 
             ๑๐.๒  การขอลดรายวิชา        รายวชิาที่ขอลดจะไมบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและไมนับครั้งในการลง 
  ทะเบียน   หากดําเนินการภายใน ๒ สัปดาห   นับจากวันเปดภาคการศกึษาปกติ   หรือภายในสัปดาห 
  แรกของภาคการศึกษาฤดูรอน   สําหรับรายวชิาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปดภาคการศึกษา ใหขอ 
  ลดภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศกึษาในรายวิชานัน้ 
 

 



 

 

๗
 
         ๑๐.๓    การขอถอนรายวิชา      ดําเนนิการไดหลังสัปดาหที่  ๒    นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ  หรือหลัง 
  สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน       หรือหลังสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศกึษารายวิชาที ่
  เปดสอนไมพรอมกับการเปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย         จนถึงหนึ่งสัปดาหกอนสอบสิ้นสุด 
  รายวิชานัน้ รายวิชาที่ขอถอนจะถูกบันทกึในใบแสดงผลการศึกษาและนบัครั้งในการลงทะเบียนเรียน 
        ทั้งนี้   การอนุญาตหรือไมอนุญาต ใ หเพิม่    ลด       และ ถอนรายวิชา คณบดีหรือผูทีค่ณบด ี
  มอบหมาย จะตองแสดงเหตผุลประกอบดวย 
 

ขอ ๑๑.   เวลาเรียน 
 นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในรายวิชาใด ๆ  ทั้งภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ   การฝกงาน  และการฝกภาคสนาม  
ไมนอยกวารอยละ ๘๐   ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้น ๆ   
 

ขอ ๑๒.    การนับจํานวนหนวยกิต 
 ๑๒.๑   การนับจํานวนหนวยกิตของนักศึกษาเพื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิต 
   ที่กําหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่ไดรับการประเมินผลวา  “ได”   หรือ  “ผาน”   เทานั้น 
  ในกรณีที่นักศกึษาลงทะเบยีนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึง่ครั้ง ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกติ 
  ครั้งสุดทายที่ประเมินผลวา “ได”   หรือ   “ผาน”  ไปคิดเปนหนวยกติสะสมเพยีงครั้งเดียว 
 ๑๒.๒   การรวมจํานวนหนวยกิตเพือ่ใชในการคาํนวณแตมเฉลี่ย    ใหนับจํานวนหนวยกติของทุกรายวิชาที ่
  ผลการศึกษามแีตมประจํา 
  ในกรณีที่นักศกึษาลงทะเบยีนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึง่ครั้ง        ใหนบัจาํนวนหนวยกิตที่ลง 
  ทะเบยีนเรยีนรายวิชานัน้  ๆ   ครั้งสุดทายไปใชในการคาํนวณแตมเฉลี่ย 
 

ขอ ๑๓.  การคิดแตมเฉล่ีย    
 แตมเฉลี่ยมี  ๒ ประเภท  คอื  แตมเฉลี่ยประจําภาค   และแตมเฉลี่ยสะสม  การคํานวณแตมเฉลีย่ใหทําดังนี ้

 ๑๓.๑   แตมเฉล่ียประจําภาค     ใหคาํนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานัน้      โดยเอา 
   ผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผลการศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้งหารดวย 
   จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีแตมประจําที่ศึกษาในภาคการศกึษานั้น ๆ ใหม ี
   ทศนิยม ๒ ตําแหนง  โดยปดเศษจากตําแหนงที่ ๓ 

 ๑๓.๒   แตมเฉล่ียสะสม    ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยมหดิล 
  จนถึงการประเมินผลครั้งสุดทาย    โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผล 
  การศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง  หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา     และผล 
  การศึกษามีแตมประจํา ตามขอ ๑๒.๒ ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง  โดยปดเศษจากตําแหนงที่ ๓ 
   ในกรณีที่นกัศกึษาลงทะเบยีนเรียนซ้ํา    ใหนําแตมประจําของสัญลักษณที่ไดรับการประเมนิ 
  ครั้งสุดทายมาคํานวณแตมเฉลี่ย 
 
 
 

 



 

 

๘
 
ขอ ๑๔.   การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิต    
 นักศึกษาที่ยายประเภทวิชาหรือคณะในมหาวิทยาลัย  หรือที่โอนยายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือ
นักศกึษาที่ขอโอนผลการเรยีนจากสถาบนัอุดมศกึษาอืน่  อาจขอเทยีบรายวิชาและขอโอนยายหนวยกิตใหครบหนวยกิต 
ตามหลักสูตรได โดยไมตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรนั้น  และมีผลการศึกษาที่มีสัญลักษณ
เปน T การเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิตนีใ้หใชเฉพาะนกัศึกษาที่ไดรับอนมุัติใหโอนยาย  หรือนักศกึษาที่
ไดรับอนุมัติใหเรียนในรายวิชาที่จัดสอนโดยสถาบันอื่น ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากผูที่ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบหลักสูตร  หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายหรอืคณะกรรมการหลักสูตร   ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ  ดงัตอไปนี ้
 ๑๔.๑   เงื่อนไขในการขอเทียบรายวิชา  และโอนยายหนวยกติ 
           (๑)  เปนรายวชิาหรือกลุมรายวิชาที่โอนยายจากสถาบันอดุมศกึษา      ทั้งในหรือตางประเทศที่มี 
  มาตรฐานไมต่าํกวามหาวิทยาลัยมหิดล  และกรรมการหลกัสูตรมีมติเหน็ชอบดวย 

 (๒) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหา    และใหประสบการณการเรียนรู       ครอบคลุมหรือ 
  เทียบเคียงกันได ไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอนหนวยกิต      
  และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบดวย 
 (๓) เปนรายวชิา   หรือกลุมรายวชิาที่ลงทะเบยีนเรียนมาแลวไมเกนิ  ๕  ป    ถาไมเปนไปตามนี้         
  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ   

          (๔)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีผลการเรียนไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา 
                       (๕)  การเทียบรายวชิาและโอนยายหนวยกิต    ใหทําไดไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวม 
  ตลอดหลักสูตร 

 ๑๔.๒   การขอเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกติใหทําหนังสือถึงคณบดี   พรอมหลักฐานที่เกีย่วของกบั 
  รายวิชาที่ขอโอน        ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการหลักสตูรประจาํภาควิชาทีเ่กีย่วของ    และ/หรือคณะ 
  กรรมการประจําคณะเปนผูพจิารณาพรอมเหตุผลในการอนุมัติ       และนําเสนอมหาวทิยาลัย และ/ 
  หรืออธิการบดีเปนผูอนุมัติ หรือใหความเห็นชอบการอนุมัติจากระดบัคณะ 

 ๑๔.๓   รายวิชาที่เทยีบและโอนยายหนวยกิต   จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษาตามชื่อรายวชิาที่เทียบโอน 
  ให   โดยใชสัญลักษณเปน T และจะไมนาํมาคิดแตมเฉลี่ย 
 ๑๔.๔   นักศึกษาที่ขอเทียบรายวิชา  หรือกลุมรายวิชา  และโอนยายหนวยกิต  ตามขอ ๑๔.๑(๑) -๑๔.๑(๓)   
   มีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินยิม  ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอ ๒๑  ของขอบังคับฉบับนี้   
 ๑๔.๕ การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิตที่มไิดอยูในขอบังคับใดใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
  หลักสูตรประจําภาควิชาที่เกีย่วของ    และ/หรือคณะกรรมการประจําคณะ    โดยความเห็นชอบ 
 ของมหาวิทยาลัย และ/หรืออธิการบดี เปนผูอนุมัตหิรือใหความเหน็ชอบการอนุมัตจิากระดบัคณะ   
 ทั้งนี้ ตองเปนไปตามขอ ๑๔.๑   
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ขอ ๑๕.   การลาพักการศึกษา 
 ๑๕.๑    นักศกึษาอาจยืน่คํารองขออนุญาตลาพักการศึกษา  ในกรณีดังตอไปนี ้
               (๑)  ถูกเกณฑ หรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 
               (๒)  ไดรับทนุแลกเปลี่ยนนกัศึกษาระหวางประเทศหรือไดเขารวมโครงการอืน่ๆ ซ่ึงมหาวิทยาลัย  
  เห็นชอบดวย 
                            (๓)  เจ็บปวยตองพกัรักษาตวัเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด   โดยมใีบรบัรอง 
  แพทยจากหนวยบริการสุขภาพนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั หรือมใีบรับรองแพทยอ่ืนที่รับรอง 
  โดยแพทยประจําหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
                            (๔)  เมื่อนักศึกษามคีวามจําเปนสวนตวั   อาจยืน่คํารองขอลาพักการศึกษาไดแตตองไดศึกษาใน 
  มหาวิทยาลัยแลวไมนอยกวา ๑  ภาคการศึกษา   และมแีตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐  
    การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑  ใหนักศึกษายืน่คํารองตอคณบดี  หรือผูที่คณบดี 
   มอบหมายโดยเร็วที่สุด  และใหคณบดหีรือผูที่คณบดีมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมตัิ  
      ๑๕.๒    เมื่อนักศึกษามเีหตุสุดวิสัยจําตองลาพักการศึกษา  ดวยเหตผุลนอกเหนือจากที่ระบุไวในขอ  ๑๕.๑   
   ใหยืน่คํารองตอคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายโดยเร็วท่ีสุด   และใหคณะกรรมการประจําคณะ 
   หรือผูที่คณะกรรมการประจาํคณะที่นกัศึกษาสังกัดมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัต ิ
 ๑๕.๓    การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑  และ ๑๕.๒  ใหอนุมตัิไดคร้ังละไมเกิน  ๒ ภาคการศึกษาปกต ิ
  ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค   หรือ ๓  ภาคการศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค   
  ถามีความจําเปนตองลาพักการศึกษาตอไปอกี   ใหยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาใหมตามวิธีในขอ  
  ๑๕.๑  หรือ ๑๕.๒ แลวแตกรณี 
 ๑๕.๔   ในกรณีที่นักศกึษาไดรับอนมุัติใหลาพักการศึกษา     ใหนับเวลาที่ลาพกัอยูในระยะเวลาการศึกษา 
  ดวย     ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ตามขอ  ๑๕.๑(๑)   และ ขอ ๑๕.๑(๒)    
  หรือในกรณีทีม่ีเหตุสุดวิสัย   ใหเสนออธิการบดีพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 
 ๑๕.๕   ระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา    นักศึกษาจะตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษา  โดย 
  ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย  มิฉะนั้นจะถูกจําหนายชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  
 ๑๕.๖   นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา   เมื่อจะกลับเขาศึกษาจะตองยื่นคํารองขอกลับเขาศกึษา 
  ตอคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายกอนกําหนดวันชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไมนอยกวา  
  ๑ สัปดาห 
       การอนุมัติหรือไมอนุมัติ ใหลาพักการศึกษาตามความในวรรคกอน คณบดีหรือผูที่ไดรับ 
  มอบหมายจะตองระบุเหตุผลในการพิจารณาดวย     
 

ขอ ๑๖.    การจําแนกสภาพนักศึกษา 
 ๑๖.๑   การจําแนกสภาพนักศึกษา     สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาเปนปแรก     จะจําแนกสภาพนักศึกษาเมื่อ 
  ส้ินภาคการศึกษาที่สอง  ตามการจัดการศกึษาแบบทวิภาค   หรือส้ินภาคการศึกษาที่สามตามการจัด 
  การศึกษาแบบไตรภาค   นับตั้งแตเร่ิมเขาศกึษา  สวนนักศึกษาที่ศึกษาตั้งแตปที่ ๒   เปนตนไป  จะ 
  จําแนกสภาพนักศึกษา   เมือ่ส้ินภาคการศกึษาปกติของแตละภาค    หรือเมื่อส้ินปการศึกษาสําหรับ 
  หลักสูตรที่มีการศึกษาตอเนือ่งตลอดป    สําหรับนักศึกษาที่จะยื่นความจํานงขอรับอนุปริญญาหรือ 
  ปริญญาตรี  อาจใหจําแนกสภาพนกัศึกษาเมื่อส้ินภาคการศึกษาฤดูรอนได 
 

 



 

 

๑๐
 
 ๑๖.๒    การจําแนกสภาพนกัศึกษาใหพิจารณาวาเปนนกัศกึษาสภาพปกติหรือสภาพวทิยาทัณฑ ดังตอไปนี ้
                  (๑)  นักศึกษาสภาพปกติ  ไดแก  นักศกึษาที่ลงทะเบยีนเรยีนเปนภาคการศกึษาแรก  หรือนกัศึกษา 
   ที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ 
         (๒)   นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นักศึกษาที่สอบ ไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต  ๑.๕๐  แตไมถึง  
  ๒.๐๐  จําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ   
  ประเภทท่ี  ๑   ไดแก  นักศกึษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสม ตั้งแต ๑.๕๐ แตไมถึง  ๑.๘๐  
  ประเภทท่ี  ๒  ไดแก  นักศกึษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐  แตไมถึง  ๒.๐๐  
 

ขอ ๑๗.    ฐานะชั้นปของนักศึกษา 
 ใหเทยีบฐานะชั้นปของนักศกึษาจากจํานวนหนวยกิตที่สอบได ตามอัตราสวนของหนวยกิตรวมของ
หลักสูตรนั้น 
 
ขอ ๑๘.    การพนสภาพการเปนนักศึกษา  
 นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศกึษาในกรณี ดังตอไปนี้ 
 ๑๘.๑      ศึกษาครบตามหลักสูตร   และไดรับอนุมัติใหไดรับอนุปริญญาหรือปริญญาตามขอ  ๒๐ 
 ๑๘.๒   ไดรับอนุมัติจากอธกิารบดีใหลาออก  
                ๑๘.๓    อธิการบดีส่ังใหพนจากสภาพการเปนนักศกึษาในกรณี  ดังตอไปนี ้
 (๑)  เมื่อมีการจําแนกสภาพนกัศึกษา  และมแีตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐  
                (๒)  นักศึกษาสภาพวิทยาทณัฑประเภทที่ ๑   ที่มีแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐   อีก  ๒  ภาคการ 
   ศึกษาติดตอกนัที่มีการจําแนกสภาพนกัศึกษาตามการจดัการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก  ๓   
   ภาคการศึกษาติดตอกันที่มกีารจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศกึษาแบบไตรภาค  
   หรืออีก ๑ ปการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา   โดยใชระบบอืน่ตามขอ ๕.๓ 
 (๓)  นักศกึษาสภาพวทิยาทณัฑประเภทที่  ๒    ที่มีแตมเฉลีย่สะสมต่ํากวา ๒.๐๐   อีก  ๔   ภาคการ 
  ศึกษาติดตอกันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจดัการศึกษาแบบทวิภาค   หรืออีก  ๖  
  ภาคการศึกษาติดตอกันที่มกีารจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศกึษาแบบไตรภาค   
  หรืออีก ๒ ปการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา  โดยใชระบบอื่นตามขอ ๕.๓ 
 (๔)  ลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาบังคับครบจํานวนครั้งตามขอ ๙.๒(๓) แลวผลการศึกษาหรือ 
  ผลการสอบ  ยังคง  “ไมได”  หรือ “ไมผาน” 
 (๕)  มีเวลาเรียนเกนิ ๒ เทาของเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 

 (๖)  เมื่อพนกําหนดเวลา  ๒  สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแลว  ยังไมลงทะเบียนเรียน  หรือยัง 
  ไมไดดําเนินการรักษาสภาพการเปนนักศกึษา โดยขาดการตดิตอหรือโดยไมมีเหตุผลสมควร 

 (๗)  นักศึกษาประพฤติผิดวินยัตามขอบังคับวาดวยวินยันกัศกึษาของมหาวทิยาลัย  หรือสถาบัน 
  รวม/สถาบันสมทบ   
 (๘)  มีปญหาทางจติจนเปนอุปสรรคตอการศกึษา         และ/หรือจะเปนอุปสรรคตอการประกอบ 
  วิชาชีพ  ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ  เพื่อพิจารณาขอมลู   และนําเสนอสภา 
  มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ   
 (๙)  ถูกลงโทษตามขอ ๒๒ 
 (๑๐)  ตาย 

 



 

 

๑๑
 

ขอ ๑๙.    การสําเร็จการศึกษา 
           ๑๙.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการ 
  ลงทะเบยีนเรียนเตม็เวลา    
 ๑๙.๒    หลักสูตรปริญญาตรี   (๕  ป)   สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการ 
  ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา    
                ๑๙.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศกึษาปกต ิ   
  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  
 ๑๙.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศกึษาปกติ  สําหรับการ 
  ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
 
ขอ ๒๐.    การใหอนุปริญญาหรือปริญญา   
 การพิจารณาใหไดอนุปริญญาหรือปริญญา  นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
   ๒๐.๑    สอบผานรายวชิาและเกณฑอ่ืน ๆ  ครบตามที่หลักสูตรกําหนด 
 ๒๐.๒   ไดแตมเฉลีย่สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๒.๐๐    
 ๒๐.๓    เปนผูมีความประพฤติดี เหมาะสมแกศกัดิศ์รีแหงอนุปริญญาหรือปริญญานั้น 
 
ขอ ๒๑.   การใหปริญญาเกียรตินิยม 
 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย  ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ซ่ึงรวมทั้งรายวิชาที่
นักศึกษายายประเภทวิชา  หรือคณะในมหาวิทยาลัย   หรือที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  และเปนรายวิชาหรือ
กลุมรายวิชาทีม่ีผลการเรียนไมต่ํากวา B (หรือเทียบเทา) โดยไมนําหนวยกิตและแตมประจําที่เทยีบรายวิชา  หรือ
โอนยายหนวยกิตมาคิดแตมเฉลี่ยสะสม จะไดรับการพิจารณาใหไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม   อันดับ ๑   เมื่อสอบได
แตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  ๓.๕๐  และไดรับปริญญาตรีเกียรตินยิม   อันดับ ๒ เมื่อสอบไดแตมเฉลีย่สะสมไมต่ํากวา 
๓.๒๕  และตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้  
 ๒๑.๑   มีเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาหรอืจํานวนปการศึกษานอยที่สุดที่กําหนดไวในหลักสูตร    
 ๒๑.๒  มีคุณสมบัติสอบไดปริญญาตรีตามขอ  ๒๐ 
 ๒๑.๓ ไมเคยลงทะเบยีนเรียนซ้ํา   หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทน หรือสอบแกตวั  หรือปฏิบัติงาน 
  แกตวัในรายวชิาใดเลยตลอดหลักสูตร  รวมทั้งรายวิชาที่เทียบโอน 
 ๒๑.๔  ในกรณีที่นักศกึษาขอเทียบรายวิชา   และโอนยายหนวยกิต   จํานวนรายวชิาที่ขอยาย     หรือขอโอน 
   จะตองไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนหนวยกิตทั้งหลักสูตร  
           

ขอ ๒๒.   การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ     
 ใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยวนิยันักศกึษา โดยพิจารณาตามสมควรแกกรณ ี 
ดังตอไปนี ้

 ๒๒.๑  ใหไดสัญลักษณ  F ในรายวชิาที่ทุจริต 
 ๒๒.๒  ใหไดสัญลักษณ F ในรายวิชาที่ทุจริตและใหพักการศึกษาในภาคการศกึษาถัดไปไมนอยกวา ๑  
   ภาคการศึกษาปกต ิ  

 




















