
  

 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



  

รายละเอียดของหลักสตูรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
มีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมือ่วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



  

ค าน า 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดการศึกษามา
ครบรอบการปรับปรุง ๕ ปี ตามก าหนด เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการปรับปรุง ติดตาม ประเมินผลและรายงานการด าเนินงานของ
หลักสูตร เพ่ือพัฒนาหลักสูตร รักษามาตรฐาน และคุณภาพการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในการผลิต
บัณฑิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศในด้านพระพุทธศาสนา และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ๓  ประการ ประกอบด้วย (๑) ความรู้ดี (๒) มีคุณธรรม (๓) น าสังคมสู่สันติสุข  
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

  



  

สารบัญ 
หมวด                           หน้า 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ๑ 

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ๖ 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างหลักสูตร ๑๐ 

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ๒๒ 

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต ๔๑ 

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ๔๒ 

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๔๔ 

หมวดที่ ๘ การประเมินผล และการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ๔๘ 

ภาคผนวก  

 ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา ๔๙ 

 ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร ๖๔ 

 ภาคผนวก ค ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๐๓ 

 ภาคผนวก ง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การโอนและ
เทียบโอนผลการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑  

๑๑๘ 

 ภาคผนวก จ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและ
อักษาย่อส าหรับสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๒๓ 

 ภาคผนวก ฉ ข้อก าหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๒๕ 

 ภาคผนวก ช ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติเปิดสอนหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

๑๒๗ 

 ภาคผนวก ซ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชากลุ่ม
พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๓๐ 

 ภาคผนวก ฌ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ๑๓๕ 

    
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๑ 

รายละเอียดของหลักสตูร  
หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพทุธศาสนา 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก 
 

หมวดที ่๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร   :    
ภาษาไทย   :  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program in Buddhist Studies 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)   :  พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)  
ชื่อย่อ (ไทย)   :  พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :  Bachelor of Arts (Buddhist Studies) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)    :  B.A. (Buddhist Studies) 

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดย
มีการสอนทั้งทฤษฎีและหลักการปฏิบัติด้านพระพุทธศาสนา เสริมสร้างศักยภาพให้นิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
สามารถน าความรู้ด้านพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวน ๑๔๑ หน่วยกิต 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 

๕.๑ รูปแบบ  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี  

     ๕.๒ ประเภทหลักสูตร  
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
๕.๓ ภาษาที่ใช้  
 ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ 
 
๕.๔ การรับเข้าศึกษา  
 รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  

     ๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

   



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๒ 

     ๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

๑) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรับปรุงจากหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒) ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
๓) สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ ๔/

๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๔) สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรและอนุมัติให้เปิดสอนในคราวประชุม

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

ผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาพระพุทธศาสนา สามารถสอบเข้าท างานราชการในต าแหน่งที่ ก.พ. 
ก าหนดว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต หรือท างานในหน่วยงานเอกชนที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณวุฒิ
ด้านพระพุทธศาสนา โดยสามารถเข้าท างานในหน้าที่ต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

(๑) บุคลากรทางการศึกษา 
(๒) นักวิชาการศาสนา 
(๓) อนุศาสนาจารย์ 
(๔) กรมราชทัณฑ์ 
(๕) กรมสุขภาพจิต 
(๖) เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมบุคลากร 
(๗) สังคมสงเคราะห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ 
(๘) เจ้าหน้าที่กองศาสนพิธีการ กระทรวงวัฒนธรรม 
(๙) ครูสอนศีลธรรม 

 

 

 

 

 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๓ 

๙. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร 
 

เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งวิชาการ ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 
๓-๖๔๐๗-๐๐๑๕๕-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

(พระพุทธศาสนา) 
พระครสูุมณฑ์ธรรมธาดา (สายัน 
จนฺทว โส) บวบขม 

พธ.ด. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 
พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๔ 
พธ.บ. ปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๒ 

๓-๖๐๙๙-๐๐๖๓๐-xx-x อาจารย ์ พระครูปยิกิจบัณฑิต (กรกิจ ปิยธมฺ
โม) หงษ์สุข 

พธ.ด. พุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๒ 
พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัภาคกลาง ๒๕๖๓ 
พธ.บ. ปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๒ 

๓-๖๕๐๕-๐๐๓๕๖-xx-x อาจารย ์ พระครสูังฆรักษ์เชษฐา ปิยสาสโน 
(เขียวสะอาด) 

พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 
บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ๒๕๔๗ 

๓-๕๓๐๓-๐๐๓๒๓-xx-x อาจารย ์ พระมหาปณิธาน สเุมโธ (เป็งอ่ิน) ศน.ม. พุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ๒๕๖๔ 
กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยันเรศวร ๒๕๕๔ 
พธ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 
พธ.บ. ปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๙ 

๓-๖๒๐๗-๐๐๑๘๑- xx-x อาจารย ์ นายเสถียร  สระทองให ้ พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 
พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๔ 
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๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๗ หมู่ที่ ๖ ต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตามสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔) และฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖– 
๒๕๗๐) ยังคงน้อมน า "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นหลัก 
น าทางในการขับเคลื่อนแผน ตลอดจนยึดโยงกับเป้ าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของโลก (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโต 
สังคมก้าวหน้า ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลในระยะยาว และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับที่  ๔ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมถึง
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
จึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่าง
เป็นระบบเป็นสิ่งจ าเป็น รวมถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย 
เป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบาย ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ที่มุ่งเน้นไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเท่าเทียม 

๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตามสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ตอบสนอง

ทางสังคมและการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ด ารง สืบสาน พระราชปณิธานรัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศด้านพระไตรปิฎกและวิชาการชั้นสูง 
เข้ากับยุคการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรม การสื่อสารไร้พรมแดน เสรีภาพทางความคิดและ
กระบวนการท างาน ท าให้เกิดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ การผลิตบุคลากรที่รู้เท่าทันสถานการณ์
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม ที่มุ่งไปสู่สังคมแห่งความรู้ การแข่งขันด้านทักษะทางปัญญา  
มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีศีลธรรม น าสันติสุขสู่สังคมไทย 
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก  

ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและรองรับการแข่งขันทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญสามารถบูรณาการความรู้ด้านพระพุทธศาสนาระดับ
โลก และมีความรู้ด้านเทคโนโลยี พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูง ในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับ
ลักษณะงานทั้งด้านวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านความเป็นเลิศ ในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิต 
ให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดีมีคุณธรรม น าสังคมสู่สันติ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจ  ของมหาวิทยาลัยที่  

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และมุ่งธ ารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่งเนื่องจากการใช้
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เทคโนโลยีอย่างแพร่หลายจึงเป็นช่องทางในการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้พฤติกรรม
และค่านิยมของนักศึกษาเปลี่ยนไป การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริม  การใช้เทคโนโลยีที่ค านึงถึง
คุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึง ผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยยังคงใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและคุ้มค่าและสามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ ความรู้ดี มีคุณธรรม น าสังคมสู่สันติสุข สามารถประยุกต์หลักพุทธธรรมเข้ากับ
ศาสตร์สมัยใหม่  เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม และเสียสละเพ่ือส่วนรวม พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เพ่ือบริหารวิชาการและบริการสังคม ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
           ๑๓.๑ หมวดรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

 ๑๓.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชากลุ่มพระพุทธศาสนาที่เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์ 
   คณะสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์  

 ๑๓.๑.๒ หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  

 -ไม่มี  
๑๓.๓ การบริหารจัดการ  
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มีการแต่งตั้ง กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นประจ า  และมอบหมายให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร มีผู้ประสานงานประจ าหลักสูตร เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขาวิชา 
อาจารย์ผู้สอน และนิสิตในการก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 
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หมวดที ่๒ 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้ก าหนดปรัชญา 
ความส าคัญของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต ตลอดจนวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร 
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ดี มีศีลธรรม น าสังคม

สู่สันติสุข 
๑.๒ ความส าคัญของหลักสูตร 

  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรจัดการศึกษาเพ่ือสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ คือ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาพระไตรปิฎกและ
วิชาชั้นสูง ส าหรับพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ ให้มีความรู้ คุณธรรมและทักษะในการบูรณาการ
พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาชีวิต สังคม ควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของสังคมไทย ป้องกันและแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคม สร้างสังคมสุจริต ส่งเสริมทักษะชีวิต 
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑.๓.๑ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญวิชาการทางพระพุทธศาสนา สามารถ

วิเคราะห์ วิพากษ์และค้นคว้าวิจัย บูรณาการหลักพุทธธรรมกับศาสตร์สมัยใหม่ ได้อย่าง
แตกฉาน 

๑.๓.๒ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีศีลธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก ด้านจิตใจ
และปัญญา  

๑.๓.๓ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถน าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
พัฒนาชีวิตและน าสังคมสู่สันติสุข ในระดับชาติและนานาชาติ 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๕) ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการประเมินและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และ
น าผลจากการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเป็นฉบับยกร่าง จากนั้นน าเสนอคณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการประเมินและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กรรมการประจ าคณะพุทธศาสตร์ เพ่ือเสนอสภาวิชาการให้
ความเห็นชอบและสภามหาวิทยาลัยประกาศอนุมัติหลักสูตรและอนุมัติเปิดสอนตามล าดับ  

โดยก าหนดกลยุทธ์ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จในรอบการศึกษา (๔ ปี) ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด ดังแผนในการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๑.  แผนการพัฒนาการเรียน
การสอนที่เน้นความเป็นเลิศ
ทางด้านพระพุทธศาสนา 

๑. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการสอนที่เน้น
ความเป็นเลิศตดิตามประเมินหลักสูตรอยา่ง
สม่ าเสมอ 

๑. ผลการประเมินของผู้เรียนต่อ
ประสิทธิภาพการสอน 

๒. จ านวนงานวิจัยและโครงงานบริการ
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 ๒. ส่งเสริมการท าวิจยัและการบริการแก่สังคม 
๓. ใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการเรียนการ

สอน 

วิชาการ 
๓. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

๒. แผนการพัฒนาเรื่องการ 
บูรณาการการสร้างเสรมิ
ความรู้ทางด้าน
พระพุทธศาสนา 

 

๑. บูรณาการ/เพิ่มเนื้อหาเรื่องการประยุกต์
พุทธธรรมไปใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและพัฒนาชีวิต 

๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ผา่นโครงงาน/กจิกรรม 
๓. พัฒนานวัตกรรมและสื่อท่ีใช้ในการสอน 

๑. จ านวนรายวิชาที่บูรณาการ/เพิ่มเนื้อหา
เฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา 

๒. จ านวนโครงงาน/กิจกรรมทีเ่น้นด้าน
พระพุทธศาสนา  

๓. จ านวนนวัตกรรมและสื่อท่ีใช้ในการสอน
เรื่องพระพุทธศาสนา 

๓. แผนการส่งเสริมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

 

๑. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการส่งเสริมผูเ้รียน
เป็นส าคญัในการเรียนรู ้

๒. พัฒนา/ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
และกิจกรรมใหส้ะท้อนความเอื้ออาทรและ
ให้ความส าคญัต่อผู้เรยีน 

๓. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนนุการ
เรียนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๔. ส่งเสริมการประเมินท่ีเน้นพัฒนาทักษะ
ผู้เรยีน 

๕. สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจ 

๑. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

๒. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและกิจกรรมเสรมิ
หลักสตูรของสาขาวิชา 

๓. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรูด้้วย
ตนเอง 

๔. จ านวนรายวิชาที่ใช้การประเมินผลที่
เน้นพัฒนาการของผู้เรยีน 

๕. ผลการประเมินการมสี่วนร่วมของ
ผู้เรยีนในการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมอื่น 
ๆ ของสาขาวิชา 

 - มีงานวิจัย  
- มีกิจกรรมบริการวิชาการต่อสังคม
และ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๔. แผนประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 
 ๔.๑ การก ากับมาตรฐานของ
หลักสตูร 
 

๑) จัดท าแผนในการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้มีคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้นตามมาตรฐาน 

๒) จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสั งคม  และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓) วิจัยประเมินหลักสูตร เพื่อใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 

๔) สร้างกลไกการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร โดยมีคณะกรรมการก ากับติดตามและ
ประเมินผล 

๑) แผนพัฒนาอาจารย ์
๒) แผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
๓) รายงานการวจิัยประเมินหลักสตูร 
๔) โครงสร้างระบบกลไกการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสตูร 
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๔.๒ คณุภาพของบัณฑิต 
 

๑) การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริม หรือ จัดการ
เรียนการสอนที่สนับสนุนให้นิสิตมีทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ๒) ส่งเสริม พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีจ าเป็นในการศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงวิชาชีพ 
 ๓) ส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์

๑) ผลการประเมินทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
๒) ผลการประเมินทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๓) ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค ์

๔.๓ การส่งเสรมิและ
พัฒนาศักยภาพนิสติ 

 ๑) พัฒนากลไกและเทคนิคการหานิสิตเชิงรุก 
เช่น การเปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 
ระยะสั้ น  เพื่ อจู งใจให้ ชุมชน องค์ กรหรือ
หน่วยงาน ส าหรับวัยท างาน หรือนักเรียน 
 ๒) ออกแบบการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
แก่นิสิตทุกช้ันปีให้ครบทุกด้าน  
๓) พัฒนาความรู้และทักษะทางวชิาการและ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโดยสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการกับองค์กรวิชาชีพหรือผู้ใช้บัณฑิต 

๑) กลไกและเทคนิคการหานสิิตเชิงรุก 
๒) หลักสตูรระยะสั้น/ประกาศนียบัตร 
๓) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต  
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๔) โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและ
ทางวิชาชีพ 
 

๔.๔ การส่งเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพอาจารย ์

 

๑) จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน ผลงาน
วิชาการ และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๒ ) หาแหล่ งทุนสนับสนุนทางวิชาการให้
อาจารย์ เช่น ทุนวิจัย ผลิตต ารา หนังสือ และ
บทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในกลุ่ม 
TCI ๒ หรือ TCI ๑ หรือ Scopus 
๓) พัฒนาความร่วมมือของอาจารย์ระหว่างส่วน
งาน เช่น ความร่วมมือจากวิทยาเขต 
 วิทยาลัยสงฆ์ หรือมหาวิทยาลัยภายนอกเพื่อ
ผลิตผลงานทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค ์

๑) แผนพัฒนาวิชาการของอาจารย์ 
๒) แหล่งทุนสนับสนุนทางวิชาการ 
๓) ความร่วมมือทางวิชาการระหวา่ง ส่วน
งาน/มหาวิทยาลัย 
 

๔.๕ การพัฒนาหลักสูตร 
การเรยีนการสอน และการ
ประเมินผู้เรียน 
 

๑) การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคมตามสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้ง
หลั กสู ต รระยะสั้ น  ห รือ  หลักสู ต รระดั บ
ประกาศนียบัตร 
 ๒ ) พัฒ นารูปแบบการเรี ยนการสอน ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการ
ของบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป รวมทั้งการ
ขยายกลุ่มเป้าหมายและการรับผู้ต้องการเข้า
ศึกษาให้มากข้ึน 
 ๓) ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และผล

๑) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกที่
เปลี่ยนไป เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
คณะสงฆ์และบริบทของสังคมปัจจุบัน 
๒) โครงการ ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชนเข้มแข็ง 
๓) รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิน่ ๓ 
รายวิชา 
 ๔) ชุดความรู้ ๖ ด้าน คือ การก ากับ
มาตรฐาน บณัฑิต นสิิต อาจารย์ หลักสตูร/
การเรยีนการสอน/การประเมินผู้เรียน และ
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การสอน เพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ
การเรี ยนการสอน ให้ มี คุ ณ ภาพตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและสมรรถนะที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 ๔ ) จัดกระบวนการเรียนการสอน  สร้ าง
กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างหลักสูตรกับ
ชุมชน เช่น โครงการ ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชน
เข้มแข็ง 
 ๕) การจัดการเรียนการสอน บูรณาการให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น  
 ๖ )  ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  (Knowledge 
Management : KM) ส่วนงานจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตร 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

๔.๖ การพัฒนาสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้

๑) ส ารวจความต้องการของนิสิตและอาจารย์ 
เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการตามเป้าหมายของหลักสูตร 
 ๒) พัฒนาและปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง รองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ ให้สอดคล้องกับสถานการณปัจจุบัน 
 ๓) พัฒนาระบบสิ่งสนับสนุนรูปแบบการเรียนรู้
แบบออนไลน์ และพัฒนาศักยภาพการใช้ระบบ
สืบค้นข้อมูลแบบออนไลน์ให้นิสิต 
 ๔) พัฒนาระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อ
รองรับหลักสูตรระยะสั้น หลักสตูร
ประกาศนียบตัร หรือหลักสูตรวิชาชีพ เพื่อให้มี
ฐานข้อมูลสนับสนุนการเรียนรู้สอดรับกับ
หลักสตูรระยะสั้น 

 ๑) ผลส ารวจความต้องการด้านสิง่สนับสนุน
การเรยีนรู้ให้กับอาจารย์และนิสติ 
 ๒) รายงานสิ่งสนบัสนุนการเรยีนรู้ที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๓) มีระบบการสอนออนไลน์ และการ
สืบค้นข้อมูลทีม่ีประสิทธิภาพ 
 ๔) มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้รองรบัการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร /
หลักสตูรระยะสั้น/หลักสูตรประกาศนียบัตร 
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หมวดที ่๓ 
ระบบการจัดการศกึษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลักสูตร 

 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 

๑.๑. การจัดการศึกษาภาคปกติ  
ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาหนึ่ง

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ทั้งนี้ ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑.๒. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ โดยก าหนดให้มี

ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑.๓. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
- ไม่มี 

๒. การด าเนินการหลักสูตร 
๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยก าหนดวันและเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 
ภาคฤดูร้อน         ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 

๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๒.๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นพระภิกษุ สามเณร 

(๑) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
(๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือ 
(๓) ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

๒.๒.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์ 
(๑) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
(๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือ 
(๓) ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
๒.๓.๑ ปัญหาการปรับตัวในการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๒.๓.๒ ปัญหาการขาดทักษะทางด้านภาษาของนิสิตไทย (ภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ) 
๒.๓.๓ ปัญหาการขาดทักษะทางด้านภาษาของนิสิตต่างประเทศ (ภาษาไทย) 
๒.๓.๔ ปัญหาการขาดทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๓.๕ ปัญหาการขาดทักษะทางด้านการวิเคราะห์ วิพากษ์และการใช้เหตุผล 
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๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ ๒.๔ 
๒.๔.๑ จัดการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
๒.๔.๒ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๒.๔.๓ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 

ชั้นปี 
จ านวนรับ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

๒ - ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

๓ - - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

๔ - - - ๒๕ ๒๕ 

รวม ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - ๒๕ ๒๕ 

 
                  ๒.๖ งบประมาณตามแผน 
  ๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

 
รายละเอียดรายรับ 

ปีงบประมาณ 
 
 ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

ค่าบ ารุงการศึกษา ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

ค่าลงทะเบียน ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๒๕,๐๐๐.๐๐ ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๗๕,๐๐๐.๐๐ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๖๕๐,๖๔๐.๐๐ ๖๕๐,๖๔๐.๐๐ ๖๕๐,๖๔๐.๐๐ ๖๕๐,๖๔๐.๐๐ ๖๕๐,๖๔๐.๐๐ 

เงินอุดหนุนจากวัดพระศร ี
รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 

๘๒๘,๐๐๐.๐๐ ๘๒๘,๐๐๐.๐๐ ๘๒๘,๐๐๐.๐๐ ๘๒๘,๐๐๐.๐๐ ๘๒๘,๐๐๐.๐๐ 

รายได้อื่น ๆ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายรับ ๒,๐๐๓,๖๔๐.๐๐ ๒,๔๗๘,๖๔๐.๐๐ ๒,๙๕๓,๖๔๐.๐๐ ๓,๔๒๘,๖๔๐.๐๐ ๓,๙๐๓,๖๔๐.๐๐ 
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๒.๖.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
ก. งบด าเนินการ 

๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ๑,๔๗๘,๖๔๐.๐๐ ๑,๕๒๐,๖๔๐.๐๐ ๑,๕๗๐,๖๔๐.๐๐ ๑,๖๒๐,๖๔๐.๐๐ ๑,๖๗๐,๖๔๐.๐๐ 
๒. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รวม (ก) ๑,๗๗๘,๖๔๐.๐๐ ๒,๑๒๐,๖๔๐.๐๐ ๒,๔๗๐,๖๔๐.๐๐ ๒,๘๒๐,๖๔๐.๐๐ ๓,๑๗๐,๖๔๐.๐๐ 

ข. งบลงทุน 
ค่าครุภณัฑ ์ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 
รวม (ข) ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 
รวม (ก) + (ข) ๑,๘๒๘,๖๔๐.๐๐ ๒,๒๒๐,๖๔๐.๐๐ ๒,๖๒๐,๖๔๐.๐๐ ๓,๐๒๐,๖๔๐.๐๐ ๓,๔๒๐,๖๔๐.๐๐ 
จ านวนนิสิต  ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๒๕ 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสติ ๒๓,๗๔๘.๐๐ ๒๓,๗๔๘.๐๐ ๒๓,๗๔๘.๐๐ ๒๓,๗๔๘.๐๐ ๒๓,๗๔๘.๐๐ 

หมายเหตุ : ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปีของนิสิตเฉลี่ย ๒๓,๗๔๘ บาท 
 
๒.๗ ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน 
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้เป็นไปตาม 

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผล
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

๓.๑. หลักสูตร  
๓.๑.๑. จ านวนหน่วยกิต   

   รวมตลอดหลักสูตร จ านวน ๑๔๑ หน่วยกิต  
๓.๑.๒. โครงสร้างหลักสูตร  

   โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
 
 

๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต 
๑.๑ วชิาบังคับ ๑๘  หน่วยกิต 
๑.๒ วชิาเลือก ๑๒ หน่วยกิต 
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๒) หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๕ หน่วยกิต 
๒.๑ วชิากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐  หน่วยกิต 
๒.๒ วชิาแกนพระพุทธศาสนา ๓๓ หน่วยกติ 
๒.๓ วชิาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต 
๒.๔ วชิาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา ๑๒ หน่วยกิต 

๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
รวม ๑๔๑ หน่วยกิต 

 
๓.๑.๓ รายวิชา 
ค าอธิบายความหมายของรหัสวิชาและหน่วยกิตประจ าวิชา 
๑. รหัสประจ าวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยเลข ๖ หลัก 

มีความหมายดังนี้ 
๑) เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที่ ๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา 
๒) เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที่ ๑ แสดงปีการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา 

๒. หน่วยกิตประจ าวิชา หมายถึง ตัวเลขซึ่งแสดงจ านวนหน่วยกิตและปริมาณการเรียนการสอนของ
รายวิชานั้น ๆ เช่น ๓ (๒-๒-๕) หมายถึง ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยบรรยาย ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง/
สัปดาห์ และการศึกษาด้วยตนเอง ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
๑.๑ วิชาบังคับ  ๑๘ หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๑  มนุษย์กับสังคม  ๓ (๓-๐-๖) หนว่ยกิต 
๐๐๐ ๑๐๒  กฎหมายทั่วไป  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๓  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๒๐๔  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๒๐๕  ปรัชญาเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๒๐๖  คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการวิจัย ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑.๒ วิชาเลือก  ๑๒ หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๘ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๙ จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๑๐ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) หนว่ยกิต 
๐๐๐ ๑๑๑ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๑๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๑๓ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๑๔ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๑๕ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาไทยเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
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๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาไทยชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๒๒๐ ภาษาจีนเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๒๒๑ ภาษาจีนชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๒๒๒ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๒๒๓ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๒๒๔ ภาษาฮินดีเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๒๒๕ ภาษาฮินดีชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๒๒๖ วัฒนธรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๒๒๗ มนุษย์กับอารยธรรม ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๒๒๘ สันติศึกษา ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๒๒๙ ภาวะผู้น า ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๒๓๐ หลักธรรมาภิบาล  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๒๓๑ การรู้เท่าทันสื่อ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๒๓๒ ความรับผิดชอบต่อสังคม ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๒๓๓ ศาสนาทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔ หน่วยกิต 
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  ๓๐ หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๓๔ วรรณกรรมพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๓๕ พระไตรปิฎกศึกษา ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาลี  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๒๓๗ ประวัติพระพุทธศาสนา  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๒๓๙ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๔๐ กรรมฐาน ๑ ๓ (๒-๒-๕) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๒๔๑ กรรมฐาน ๒ ๓ (๒-๒-๕) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๓๔๒ กรรมฐาน ๓ ๓ (๒-๒-๕) หน่วยกิต 
๐๐๐ ๔๔๓ กรรมฐาน ๔   ๓ (๒-๒-๕) หน่วยกิต 

๒.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๓๓ หน่วยกิต 
๑๐๑ ๓๑๑ หลักพุทธธรรม  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๓๑๒ พุทธปรัชญาเถรวาท  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๓๑๓ ธรรมบทศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๓๑๔ วิสุทธิมรรคศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๓๑๕ ชาดกศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๓๑๖ พระพุทธศาสนามหายาน  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๔๑๗ พุทธศิลปกรรม  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๔๑๘ ภาษาอังกฤษส าหรับพระพุทธศาสนา  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๔๑๙ มังคลัตถทีปนีศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๔๒๐ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
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๑๐๑ ๔๒๑ สัมมนาพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๒.๓ วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา  ๓๐ หน่วยกิต 
๑๐๑ ๑๐๑ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๑๐๒ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๑๐๓ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๑๐๔ ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๒๐๕ พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๒๐๖ จิตวิทยาในพระไตรปิฎก ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๓๐๗ รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๓๐๘ พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๓๐๙ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๓๑๐ พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา  ๑๒ หน่วยกิต 
๑๐๑ ๓๒๒ เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๓๒๓ พุทธธรรมกับสังคมไทย ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๓๒๔ อักษรจารึกในพระไตรปิฎก ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๓๒๕ พระสูตรมหายาน ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๓๒๖ พระพุทธศาสนากับสันติภาพ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๓๒๗ พระพุทธศาสนากับสถานภาพสตรี ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกติ 
๑๐๑ ๓๒๘ พระพุทธศาสนากับสังคมวิทยา ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๓๒๙ พระพุทธศาสนากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๓๓๐ ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๔๓๑ พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๔๓๒ พระพุทธศาสนากับศาสตร์พระราชา ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๔๓๓ มิลินทปัญหาศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๔๓๔ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๔๓๕ เนตติปกรณ์ศึกษา ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๔๖๙                               พุทธศิลป์ในจังหวัดพิษณุโลก  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๔๗๐                               พุทธธรรมกับสุขภาวะผู้สูงวัยในจังหวัดพิษณุโลก                                 ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
๑๐๑ ๓๙๗ อารยธรรมสมัยสุโขทัยล้านนา ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี   ๖   หน่วยกิต 
  นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ต้องเลือกศึกษารายวิชา ต่าง ๆ ที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดย
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  
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๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา  
  แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี 

 

 

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษา ที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)     
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม * ๓ ๓ ๐ ๖ 
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๓ ๓ ๐ ๖ 

 วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา     
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาลี ๓ ๓ ๐ ๖ 
๐๐๐ ๑๔๐ กรรมฐาน ๑ ๓ ๒ ๒ ๕ 

 วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา      
๑๐๑ ๑๐๑ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๑๐๑ ๑๐๓ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๘ ๑๘   
 หมายเหตุ : * รายวิชาข้อสอบกลาง     

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษา ที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)     
๐๐๐ ๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓ ๓ ๐ ๖ 
๐๐๐ ๒๐๖ คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการวิจัย ๓ ๓ ๐ ๖ 

 วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา     
๐๐๐ ๒๓๗  ประวัติพระพุทธศาสนา * ๓ ๓ ๐ ๖ 
๐๐๐ ๒๓๙  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเฉพาะด้านระพุทธศาสนา     
๑๐๑ ๑๐๒ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๑๐๑ ๑๐๔ ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๘ ๑๘   
 หมายเหตุ : * รายวิชาข้อสอบกลาง     

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษา ที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)     
๐๐๐ ๑๐๓ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล * ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)     
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx ๓ ๓ ๐ ๖ 
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xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx ๓ ๓ ๐ ๖ 
 วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา     

๐๐๐ ๑๓๕  พระไตรปิฎกศึกษา * ๓ ๓ ๐ ๖ 
๐๐๐ ๒๔๑ กรรมฐาน ๒ ๓ ๒ ๒ ๕ 

 วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา      
๑๐๑ ๒๐๕ พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๘ ๑๗   
 หมายเหตุ : * รายวิชาข้อสอบกลาง     

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษา ที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรยีนรู้ด้วย
ตนเอง 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)     
๐๐๐ ๒๐๕ ปรัชญาเบื้องต้น ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)     
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx ๓ ๓ ๐ ๖ 
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx ๓ ๓ ๐ ๖ 

 วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา     
๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา * ๓ ๓ ๐ ๖ 
๐๐๐ ๑๓๔ วรรณกรรมพระพุทธศาสนา * ๓ ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา     
๑๐๑ ๒๐๖ จิตวิทยาในพระไตรปิฎก ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๘ ๑๘   
 หมายเหตุ : * รายวิชาข้อสอบกลาง     

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษา ที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา     
๐๐๐ ๓๔๒ กรรมฐาน ๓ ๓ ๒ ๒ ๕ 

 วิชาแกนพระพุทธศาสนา      
๑๐๑ ๓๑๒ พุทธปรัชญาเถรวาท ๓ ๓ ๐ ๖ 
๑๐๑ ๓๑๔ วิสุทธิมรรค ๓ ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา     
๑๐๑ ๓๐๗ รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก ๓ ๓ ๐ ๖ 
๑๐๑ ๓๐๘ พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน ๓ ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา      
๑๐๑ ๓๙๗ อารยธรรมสมัยสุโขทัยล้านนา ๓ ๓ ๒ ๖ 

 รวม ๑๘ ๑๗   



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๘ 

 

 

 

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษา ที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 วิชาแกนพระพุทธศาสนา      
๑๐๑ ๓๑๑ หลักพุทธธรรม ๓ ๓ ๐ ๖ 
๑๐๑ ๓๑๓ ธรรมบทศึกษา ๓ ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา     
๑๐๑ ๓๐๙ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓ ๓ ๐ ๖ 
๑๐๑ ๓๑๐ พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข ๓ ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา      
๑๐๑ ๔๖๙                               พุทธศิลป์ในจังหวัดพิษณุโลก  ๓ ๓ ๒ ๖ 
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๘ ๑๘   

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษา ที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา     
๐๐๐ ๔๔๓ กรรมฐาน ๔ ๓ ๒ ๒ ๕ 

 วิชาแกนพระพุทธศาสนา     
๑๐๑ ๓๑๖ พระพุทธศาสนามหายาน ๓ ๓ ๐ ๖ 
๑๐๑ ๔๑๘ ภาษาอังกฤษส าหรับพระพุทธศาสนา ๓ ๓ ๐ ๖ 
๑๐๑ ๔๒๐ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา ๓ ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา      
๑๐๑ ๔๗๐                               พุทธธรรมกับสุขภาวะผู้สูงวัยในจังหวัดพิษณุโลก                                 ๓ ๓ ๒ ๖ 

 วิชาเลือกเสรี     
xxx xxx  xxxxxxxxxxxxxx ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๘ ๑๗   

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษา ที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 วิชาแกนพระพุทธศาสนา      
๑๐๑ ๔๑๕ ชาดกศึกษา ๓ ๓ ๐ ๖ 
๑๐๑ ๔๑๗ พุทธศิลปกรรม ๓ ๓ ๐ ๖ 
๑๐๑ ๔๑๙ มังคลัตถทีปนีศึกษา ๓ ๓ ๐ ๖ 
๑๐๑ ๔๒๑ สัมมนาพระพุทธศาสนา ๓ ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเลือกเสรี      



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๙ 

 
๓.๑.๕ ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปรากฏตามเอกสารใน

ภาคผนวก ก 

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx ๓ ๓ ๐ ๖ 
 รวม ๑๕ ๑๕   



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๒๐ 

๓.๒. อาจารย์ผู้สอน 

๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งวิชาการ ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 
๓-๖๔๐๗-๐๐๑๕๕-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

(พระพุทธศาสนา) 
พระครสูุมณฑ์ธรรมธาดา (สายัน 
จนฺทว โส) บวบขม 

พธ.ด. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 
พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๔ 
พธ.บ. ปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๒ 

๓-๖๐๙๙-๐๐๖๓๐-xx-x อาจารย ์ พระครูปยิกิจบัณฑิต (กรกิจ ปิยธมฺ
โม) หงษ์สุข 

พธ.ด. พุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๒ 
พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัภาคกลาง ๒๕๖๓ 
พธ.บ. ปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๒ 

๓-๖๕๐๕-๐๐๓๕๖-xx-x อาจารย ์ พระครสูังฆรักษ์เชษฐา ปิยสาสโน 
(เขียวสะอาด) 

พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 
บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ๒๕๔๗ 

๓-๕๓๐๓-๐๐๓๒๓-xx-x อาจารย ์ พระมหาปณิธาน สเุมโธ (เป็งอ่ิน) ศน.ม. พุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ๒๕๖๔ 
กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยันเรศวร ๒๕๕๔ 
พธ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 
พธ.บ. ปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๙ 

๓-๖๒๐๗-๐๐๑๘๑- xx-x อาจารย ์ นายเสถียร  สระทองให ้ พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 
พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๔ 

 
๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ 

  เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๒๑ 

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
  - ไม่มี 

๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์พระพุทธศาสนากับศาสตร์
สมัยใหม่ เป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านพระพุทธศาสนา 

๕.๑. ค าอธิบายโดยย่อ  
  โครงงานภาควิชาพระพุทธศาสนาที่นิสิตสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามา ใช้ในการท าโครงงาน 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๕.๑. ค าอธิบายโดยย่อ  
การจัดท าโครงงานและวิจัย สามารถบูรณาการรายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

๕.๒. มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  นิสิตสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการท าโครงงาน และ
โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนา สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในรายวิชาที่เรียน มีการใช้ทักษะ
ทางด้านปัญญา ในการสังเคราะห์และบูรณาการความรู้อย่างสร้างสรรค์ บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน 
คือ ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๓. ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาที่ ๔ 

๕.๔. จ านวนหน่วยกิต 
  ๓ หน่วยกิต 

๕.๕. การเตรียมการ  
 มีรายวิชาเพ่ือเตรียมการบูรณาการวิจัย บริการวิชาการและสังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการ

ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และ
ปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 

๕.๖. กระบวนการประเมินผล  
 ๕.๖.๑ ผู้สอนและผู้เรียนก าหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐาน โดยก าหนด
เกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 
 ๕.๖.๒ ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนตามแบบฟอร์ม 
 ๕.๖.๓ ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม 
 ๕.๖.๔ ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
 ๕.๖.๕ ผู้เรียนน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู้สอนประจ ารายวิชา  
  ๕.๖.๖ ผู้สอนเข้าฟังการน าเสนอผลการศึกษาของผู้เรียน 
 ๕.๖.๗ มีการน าคะแนนแต่ละรายวิชาเสนอขอความเห็นจากอาจารย์ประจ าวิชา ผ่าน
คณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๒๒ 

หมวดที่ ๔ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านความรู้ 
  

- มีทักษะการสื่อสาร 
- มีเทคนิคกระบวนการสอน เพ่ือให้นิสิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งพัฒนา
ตนเองและพัฒนาการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านศีลธรรม  
 

- มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะรับใช้สังคม 
- มีเทคนิคกระบวนการสอน เพ่ือให้นิสิตมีจิตสาธารณะด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม องค์กรและสิ่งแวดล้อม 

ด้านปัญญา 
 

- มีความรอบรู้ในวิชาการทางพระพุทธศาสนา สามารถน าเอาองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีเทคนิคกระบวนการสอน เพ่ือให้นิสิตมีทักษะการใช้ชีวิต พัฒนาจิตใจและสังคม 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 

 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๒.๑ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
    (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
    (๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
   (๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม ศรัทธาจิตสาธารณะและการเสียสละเพ่ือส่วนรวมในการเรียนการสอน 
   (๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
   (๓) เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาหาทางดา้นศลีธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา 
   (๔) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   (๑) สังเกตพฤติกรมของนิสิตในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
   (๒) อภิปราย รายงาน การน าเสนอและการตอบค าถาม 
     (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
  (๔) นิสิตประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
 ๒) ด้านความรู้ 
  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    (๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
    (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล 
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    (๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (๑) สอนแบบบรรยายและใช้โจทย์ปัญหา 
   (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
   (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
   (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
   (๕) ศึกษาดูงาน 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (๑) ทดสอบย่อย 
   (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
   (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
   (๔) น าเสนอผลงาน 
  ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
   (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
   (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ 
   (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
   (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
   (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
   (๕) ศึกษาดูงาน 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (๑) ทดสอบย่อย 
   (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
   (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
   (๔) น าเสนอผลงาน 
 
  ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (๑) สามารถท างานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม  
    (๒) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
    (๓) รบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (๑) มอบหมายงานกลุ่ม 
   (๒) สอนจากสภาพจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม 
   (๓) จัดกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
   (๔) ศึกษาดูงาน 
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  กลยุทธ์การประมิผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างการเรียนการสอนและการท างานร่วมกับเพ่ือน 
   (๒) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
   (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
 ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
   (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
   (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
   (๑) สอนโดยการฝึกปฏิบัติ 
   (๒) มอบหมายงานค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
   (๓) น าเสนองานโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
   (๑) ทดสอบย่อย 
   (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
   (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
   (๔) น าเสนอผลงาน 
๒.๒ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
  ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
    (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
    (๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 ๒) ด้านความรู้  
    (๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
    (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล 
    (๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
  (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
  (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
  (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (๑) สามารถท างานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม  
    (๒) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
    (๓) รบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 ๕) ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
  (๒) ใช้ภาษาในกรติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
  (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ( Curriculum  Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 
๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ความรู ้ ๓. ทักษะทางปัญญา ๔. ทักษะความสัมพันธ์ฯ ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลขฯ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกติ                
ก. วิชาบังคับ   ๑๘ หน่วยกิต                
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม                      
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทัว่ไป                
๐๐๐ ๑๐๓ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดจิิทัล                
๐๐๐ ๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                
๐๐๐ ๒๐๕ ปรัชญาเบื้องต้น                
๐๐๐ ๒๐๖ คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจยั                
ข. วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกติ                
๐๐๐ ๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง                
๐๐๐ ๑๐๘ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                
๐๐๐ ๑๐๙ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน                
๐๐๐ ๑๑๐ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น                 
๐๐๐ ๑๑๑ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้                
๐๐๐ ๑๑๒  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม ่                
๐๐๐ ๑๑๓ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น                
๐๐๐ ๑๑๔ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                
๐๐๐ ๑๑๕ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน                
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น                 
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง                
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาไทยเบื้องต้น                
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาไทยชั้นสูง                
๐๐๐ ๒๒๐ ภาษาจีนเบื้องต้น                  
๐๐๐ ๒๒๑ ภาษาจีนชั้นสูง                
๐๐๐ ๒๒๒ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น                  
๐๐๐ ๒๒๓ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง                
๐๐๐ ๒๒๔ ภาษาฮินดีเบื้องต้น                 
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๐๐๐ ๒๒๕ ภาษาฮินดีชั้นสูง                
๐๐๐ ๒๒๖ วัฒนธรรมไทย                
๐๐๐ ๒๒๗ มนุษย์กับอารยธรรม                 
๐๐๐ ๒๒๘ สันติศึกษา                
๐๐๐ ๒๒๙ ภาวะผู้น า                
๐๐๐ ๒๓๐ หลักธรรมาภิบาล                
๐๐๐ ๒๓๑ การรู้เท่าทันสื่อ                
๐๐๐ ๒๓๒ ความรบัผิดชอบต่อสังคม                 
๐๐๐ ๒๓๓ ศาสนาทั่วไป                
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๒.๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
 ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
  (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
  (๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
  (๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม ศรัทธาจิตสาธารณะและการเสียสละเพ่ือส่วนรวมในการเรียนการสอน 
  (๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
  (๓) เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านศลีธรรม เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา 

(๔) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (๑) สังเกตพฤติกรมของนิสิตในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  (๒) อภิปราย รายงาน การน าเสนอและการตอบค าถาม 
  (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
  (๔) นิสิตประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
 ๒) ด้านความรู้ 
  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
  (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล 
   (๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (๑) สอนแบบบรรยายและใช้โจทย์ปัญหา 
  (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
  (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
  (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
  (๕) ศึกษาดูงาน 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (๑) ทดสอบย่อย 
  (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
  (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
  (๔) น าเสนอผลงาน 
 ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
  (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
  (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  (๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ 
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  (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
 (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
 (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
 (๕) ศึกษาดูงาน 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  (๑) ทดสอบย่อย 
  (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
  (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
  (๔) น าเสนอผลงาน 
 ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (๑) สามารถท างานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม  
  (๒) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   (๓) รบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (๑) มอบหมายงานกลุ่ม 
  (๒) สอนจากสภาพจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม 
  (๓) จัดกิจกรมการเรียนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
  (๔) ศึกษาดูงาน 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (๑) สังเกตพฤติกรมและการแสดงออกระหว่างการเรียนการสอนและการท างานร่วมกับเพ่ือน 
  (๒) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
  (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
 ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
  (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
  (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (๑) สอนโดยการฝึกปฏิบัติ 
  (๒) มอบหมายงานค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
  (๓) น าเสนองานโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
  (๑) ทดสอบย่อย 
  (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
  (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
  (๔) น าเสนอผลงาน 
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๒.๔ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ของวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
 ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
    (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
    (๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 ๒) ด้านความรู้  
    (๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
    (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล 
    (๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
  (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
  (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
  (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (๑) สามารถท างานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม  
    (๒) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
    (๓) รบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
  (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
  (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๓๑ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสมัพันธ์ฯ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขฯ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต                
๐๐๐ ๑๓๔  วรรณกรรมพระพุทธศาสนา                 
๐๐๐ ๑๓๕  พระไตรปิฎกศึกษา                
๐๐๐ ๑๓๖  ภาษาบาลี                 
๐๐๐ ๒๓๗ ประวัติพระพุทธศาสนา                
๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา                
๐๐๐ ๒๓๙ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ                   
๐๐๐ ๑๔๐ กรรมฐาน ๑                
๐๐๐ ๒๔๑ กรรมฐาน ๒                
๐๐๐ ๓๔๒ กรรมฐาน ๓                
๐๐๐ ๔๔๓ กรรมฐาน ๔                
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๔. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของหมวดว ิชาเฉพาะด้าน 

 ๑) ดา้นค ุณธรรม จริยธรรม 
 ผลการเร ียนรู้ด ้านค ุณธรรม จริยธรรม 
  (๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต 
  (๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
  (๓) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้ 
  (๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
  (๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม ชาติ และพระพุทธศาสนา 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   (๑) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน 
   (๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
   (๓) เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหาการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (๑) ประเมินโดยผู้สอนและเพ่ือน สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
  (๒) ประเมินจากผลงาน และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
   (๓) ประเมินคุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาโดยหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 

 ๒) ดา้นความรู้ 
 ผลการเร ียนรู้ด ้านความรู้ 
  (๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
  (๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมโดยใช้แนวคิดทางด้านพระพุทธศาสนารวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาในสังคม 
  (๓) สามารถติดตามความก้าวหน้าแนวคิดใหม่ๆทางด้านพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเข้าใจวิธีการน าไป
ประยุกต์ใช้ 
  (๔) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาวิทยาการใหม่ๆ
ทางด้านพระพุทธศาสนา 
  (๕) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ 
   (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
   (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
   (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
   (๕) ศึกษาดูงาน 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการปฏิบัติของผู้เรียนด้านต่าง ๆ คือ 
  (๑) การทดสอบย่อย 
  (๒) การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
  (๓) ประเมินจากรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
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  (๔) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
 ๓) ดา้นทักษะทางปัญญา 
  ผลการเร ียนรู้ด ้านทักษะทางปญัญา 
  (๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
  (๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
  (๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
  (๔) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม 
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  (๑) เรียนรู้กรณีศึกษาและร่วมกันอภิปรายกลุ่ม 
  (๒) รายวิชาปฏิบัติ ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
  (๓) มีการศึกษาค้นคว้าในรูปรายงาน โครงงาน และน าเสนอ 
  (๔) ศึกษาดูงาน เรียนรู้จากสภาพจริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  (๑) การทดสอบย่อย 
  (๒) การสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน 
  (๓) ประเมินจากรายงาน หรืองานที่มอบหมาย 
  (๔) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
 ๔) ดา้นทักษะความส ัมพันธ ์ระหว ่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (๑) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
  (๒) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
  (๓) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
  (๑) มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่มเพ่ือเรียนรู้ความรับผิดชอบ และการเป็นสมาชิกที่ดี
ของกลุ่ม 
  (๒) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและ
ผู้เรียนกับผู้สอน 
  (๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ การจัดการ
อารมณ์ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลอ่ืน 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
  (๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอนและการท างาน
ร่วมกับเพื่อน 
  (๒) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่น าเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๕) ด้านทักษะการวิเคราะห ์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ  
  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ 
  (๑) สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ  
  (๒) สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพ และเหมาะสมต่อการสื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุ่มคน
ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
  (๓) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  
  (๔) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
และบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
  (๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่หลากหลายรูปแบบ 
  (๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล และการสื่อสารข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  (๑) ประเมินจากความสามารถในการน าเสนอต่อชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์ 
  (๒) ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร การอธิบาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ  
  (๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนมอบหมาย 

 
 
๕. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง  

๑) ด้านค ุณธรรม จริยธรรม 
(๑) ตระหนักในคุณค ่าและค ุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์ส ุจริต 
(๒) มีวินัย ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง ว ิชาช ีพและสังคม 
(๓) มีภาวะผู้นำและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้ 
(๔) เคารพสทิธ ิและรบัฟ ังความคิดเห็นของผู้อืน่รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรขีองความเป็น
มนษุย์ 
(๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท ี่ดีตอ่สังคม ชาติ และพระพ ุทธศาสนา 

๒) ด้านความรู้ 
(๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา

พระพุทธศาสนา 
(๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมโดยใช้แนวคิดทางด้านพระพุทธศาสนารวมทั้ง

ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาในสังคม 
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(๓) สามารถติดตามความก้าวหน้าแนวคิดใหม่ๆทางด้านพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเข้าใจ
วิธีการน าไปประยุกต์ใช้ 

(๔) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาวิทยาการ
ใหม่ๆทางด้านพระพุทธศาสนา 

(๕) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
(๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์  
(๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
(๔) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม 

๔) ด้านทักษะความส ัมพันธ ์ระหว ่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (๑) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ทั้งในบทบาท ของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
 (๒) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 (๓) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม

ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห ์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (๑) สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย

ข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
 (๒) สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารทั้งกับบุคคล

และกลุ่มคน ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 (๓) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้

รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  
   (๔) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 

 
๒. ความรู้ 

 
๓. ทักษะทางปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 
วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๓  หน่วยกิต                      
๑๐๑ ๓๑๑ หลักพุทธธรรม                      
๑๐๑ ๓๑๒ พุทธปรัชญาเถรวาท                      
๑๐๑ ๓๑๓ ธรรมบทศึกษา                      
๑๐๑ ๓๑๔ วิสุทธิมรรคศึกษา                      
๑๐๑ ๔๑๕ ชาดกศึกษา                      
๑๐๑ ๔๑๖ พระพุทธศาสนามหายาน                      
๑๐๑ ๔๑๗  พุทธศิลปกรรม                      
๑๐๑ ๔๑๘ ภาษาอังกฤษส าหรับพระพุทธศาสนา                      
๑๐๑ ๔๑๙ มังคลัตถทีปนีศึกษา                      
๑๐๑ ๔๒๐ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา                      
๑๐๑ ๔๒๑ สัมมนาพระพุทธศาสนา                      
วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต                      
๑๐๑ ๑๐๑ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร ์                      
๑๐๑ ๑๐๒ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์

ศาสตร ์
                     

๑๐๑ ๑๐๓  นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก                      
๑๐๑ ๑๐๔ ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก                      
๑๐๑ ๒๐๕  พระพุทธศาสนากับนเิวศวิทยา                       
๑๐๑ ๒๐๖  จิตวิทยาในพระไตรปฎิก                      
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รหัสวิชา รายวิชา 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 

 
๒. ความรู้ 

 
๓. ทักษะทางปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๑๐๑ ๓๐๗  รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก                      
๑๐๑ ๓๐๘  พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน                      
๑๐๑ ๓๐๙  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยัง่ยืน                      
๑๐๑ ๓๑๐  พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข                       
วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา ๑๒ หน่วยกิต                      
๑๐๑ ๓๒๒ เปรียบเทยีบเถรวาทกับมหายาน                      
๑๐๑ ๓๒๓ พุทธธรรมกับสังคมไทย                      
๑๐๑ ๓๒๔  อักษรจารึกในพระไตรปิฎก                      
๑๐๑ ๓๒๕ พระสตูรมหายาน                      
๑๐๑ ๓๒๖ พระพุทธศาสนากับสันตภิาพ                       
๑๐๑ ๓๒๗ พระพุทธศาสนากับสถานภาพสตร ี                      
๑๐๑ ๓๒๘ พระพุทธศาสนากับสังคมวิทยา                      
๑๐๑ ๓๒๙ พระพุทธศาสนากับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
                     

๑๐๑ ๔๓๐ ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทาง
พระพุทธศาสนา 

                     

๑๐๑ ๔๓๑ พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร ์                      
๑๐๑ ๔๓๒ พระพุทธศาสนากับศาสตร์พระราชา                      
๑๐๑ ๔๓๓ มิลินทปัญหาศึกษา                      
๑๐๑ ๔๓๔ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาใน

ประเทศไทย 
                     

๑๐๑ ๔๓๕ เนตติปกรณ์ศึกษา                      
๑๐๑ ๓๙๗ อารยธรรมสมัยสโุขทัยล้านนา                      



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๓๘ 

รหัสวิชา รายวิชา 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 

 
๒. ความรู้ 

 
๓. ทักษะทางปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๑๐๑ ๔๖๙ พุทธศิลป์ในจังหวัดพิษณุโลก                      
๑๐๑ ๔๗๐ พุทธธรรมกับสุขภาวะผู้สูงวัยใน

จังหวัดพิษณุโลก                                
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๕. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 ๕.๑ ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบการศึกษาปีท่ี ๑ 
  ๑) นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ และเนื้อหาทางพระพุทธศาสนา รวมถึงทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ 

           ๒) นิสิตมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อสังคมและพระพุทธศาสนา  

๓) นิสิตมีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

๔) นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูล ตัวเลข ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบการศึกษาปีท่ี ๒ 

  ๑) นิสิตมีความรู้เข้าใจในคัมภีร์ วรรณกรรม พิธีกรรม หลักการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา 
และคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลทีส่อดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒) นิสิตมีความเคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
๓) นิสิตสามารถใช้ความรู้อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล 
๔) นิสิตมีความสามารถค้นหาข้อมูล มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๕.๓ ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบการศึกษาปีท่ี ๓ 

  ๑) นิสิตสามารถใช้หลักพุทธธรรมและหลักการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเข้าใจ
ถูกต้อง  

๒) นิสิตสามารถศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ วิพากย์และสรุปประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนา 

๓) นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่  
๔) นิสิตสามารถแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง

เหมาะสม 
๕.๔ ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบการศึกษาปีท่ี ๔ 

   ๑) นิสิตสามารถบูรณาการหลักพระพุทธศาสนาในการศึกษาค้นคว้าและเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน มีทักษะการท าโครงการ งานวิจัย เพ่ือรับใช้สังคมไทย สังคมโลกและสนองงาน
คณะสงฆ ์ 

๒) นิสิตสามารถบูรณาการความรู้ทางพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 

๓) นิสิตสามารถบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและน า
สังคมสู่สันติสุขในระดับชาติและนานาชาติ 

๔) นิสิตสามารถน าข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลและ
กลุ่มคนในสถานการณ์ที่หลากหลาย และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
 

๕.๕ ผลลัพธ์การปฏิบัติศาสนกิจของบัณฑิตปีที่ ๕ 
   ๑) บัณฑิตน าหลักพระพุทธศาสนาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือรับใช้สังคมไทย และ
สังคมโลกได้อย่างเหมาะสม  



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๔๐ 

๒) บัณฑิตน าความรู้ทางพระพุทธศาสนาใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณธรรม และปัญญา
ของสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓) บัณฑิตน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและน าสังคมสู่สันติสุข
ในระดับชาติและนานาชาติได้อย่างเหมาะสม 

๔) บัณฑิตน าข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพและการสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่มคนที่สอดคล้อง
กับสถานการณป์ัจจุบัน และน าความรู้ทางพระพุทธศาสนาสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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หมวดที่ ๕  
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ 

 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตามเอกสารในภาคผนวก) 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 การทวนสอบตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
  ๑.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่นิสิตก าลังศึกษาอยู่ 
   ๑) การทวนสอบในระดับรายวิชา ให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี 
และปฏิบัติ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ และการประเมินผลให้เป็นไป
ตามแผนการสอน  

    ๒) จัดท าข้อสอบมาตรฐานส าหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีที่มีผู้สอนหลายคน 

   ๓) เปรียบเทียบการให้คะแนนในแต่ละรายวิชาที่มีผู้สอนมากกว่า ๑ คนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดเพ่ือให้ผู้สอนมีมาตรฐานการให้คะแนนเดียวกัน 

   ๔) การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน  
เพ่ือด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงานผล  
  ๑.๒) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนิสิตส าเร็จการศึกษา  
   ๑) การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต หลังส าเร็จ
การศึกษา เน้นการท าวิจัยเชิงสัมฤทธิ์การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลการวิจัยมา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหน่วยงาน  
   ๒) หลักสูตรก าหนดแนวทางการทวนสอบด้วยวิธีการสังเกต การตรวจสอบ การ
ประเมิน การสัมภาษณ์ เพ่ือพิสูจน์ว่าการจัดการศึกษา บรรลุวัตถุประสงค์ ส าหรับกลยุทธ์การทวนสอบที่ใช้ 
ได้แก่ การตรวจสอบการให้คะแนนจาก กระดาษค าตอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย การประเมินหลักสูตร
โดยคณาจารย์ นิสิต ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประเมินภายนอก การรายงานเกี่ยวกับทักษะของ
ผู้ใช้บัณฑิต  

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 ๑) สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่าของเวลาการศึกษา
ตามหลักสูตรและมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
 ๒) ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาค
วิปัสสนากัมมัฏฐาน การปฏิบัติศาสนกิจ หรือการปฏิบัติงานบริการสังคม  
 ๓) ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทักษะด้านภาษาอังกฤษและทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 ๔) ไม่มีพันธะหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่๖  
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

๑.๑ มีระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่  
 มีกลไกการรับอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการคัดเลือก  มี

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก แล้วประกาศรับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตามระบบของมหาวิทยาลัย มีการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ การทดสอบความรู้และการสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว
น าเสนอแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๑.๒ การเตรียมความพร้อมส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 มีปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้เข้าใจระบบ ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ 

ภาระหน้าที่ของอาจารย์ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และแนวทางการ
ด าเนินงานของหลักสูตร  

๑.๓ การก าหนดภาระงานอาจารย์ใหม่ 
 ประชุมเพ่ือมอบหมายภาระงานให้กับอาจารย์ใหม่ โดยเน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้การท างาน ของ

อาจารย์ ก าหนดภาระงานสอนให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และมีคณาจารย์ในหลักสูตรคอยให้
ค าแนะน าการจัดท าแผนการสอน การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน การประเมินผล  และ
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

๑.๔ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ 
 มีแผนพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคล เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของหลักสูตร 

ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการ
เรียนการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์  

๒.๕ การประเมินอาจารย์ใหม่ 
 มีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาอาจารย์ และมีการประเมินศักยภาพ โดยผู้บริหารและนิสิต 
เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

๒.๑. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
๒.๑.๑ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของ

อาจารย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจตามโครงสร้างเนื้อหาในหลักสูตร และพัฒนาองค์ความรู้ตามสาระรายวิชา 
๒.๑.๒ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน โดยการส่งเสริมทักษะและประสบการณ์จัดการเรียน

การสอนตามโครงสร้างหลักสูตร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งมีการส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรม 
สัมมนา และเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  

๒.๑.๓ พัฒนาทักษะการผลิตและใช้สื่อการสอน โดยมีการอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้สามารถผลิต
สื่อการสอนและสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒.๑.๔ ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนากระบวนการจัดการเรียน 

การสอน รวมทั้งพัฒนาทักษะการวัดและการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ  
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๒.๒. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
๒.๒.๑ การพัฒนาวิชาการ 

๒.๒.๑.๑ พัฒนาความรู้และความเข้าใจ ให้มีความเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา  
  ๒.๒.๑.๒ พัฒนาทักษะการบูรณาการวิชาการความรู้ทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือ
พัฒนาจิตใจและสังคม  

๒.๒.๑.๓ พัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือใช้ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  ๒.๒.๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน เอกสารค า
สอน หนังสือ ต ารา งานวิจัย บทความวิจัย และบทความวิชาการ 
 ๒.๒.๒ การพัฒนาวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

ส่งเสริมสหวิทยาการ โดยบูรณาการความรู้ด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์อ่ืน ๆ 
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หมวดที่ ๗  
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
๑. การก ากับมาตรฐานหลกัสตูร 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการก ากับดูแล  และ
บริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ ผ่านการประชุมพิจารณา ควบคุม ด าเนินการ ทั้งการก ากับรายวิชา การวาง
ระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และติดตามผลการ
ด าเนินงาน หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยใช้กระบวนการ PDCA 
๒. บัณฑิต 

๒.๑ หลักสูตรมีการติดตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
๒.๒ หลักสูตรมีการก ากับติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาใช้พัฒนาหลักสูตร

ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
๒.๓ หลักสูตรมีการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิ ตและผู้ใช้บัณฑิต มา

พิจารณาจัดท าโครงการและกิจกรรมในการพัฒนานิสิต พัฒนาคณาจารย์ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร  

 ๒.๔ หลักสูตรมีท าเนียบศิษย์เก่า และน าศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานและอาชีพมา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงและสร้างแรงบันดาลใจให้กับบัณฑิตรุ่นน้อง 
๓. น ิสิต 

๓.๑ หลักสูตรมีระบบกลไกการรับนิสิต มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่หลากหลาย 
  ๓.๒ หลักสูตรมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้ค าปรึกษาแก่นิสิตตลอดหลักสูตร ด้านการศึกษา  ตาม
หลักสูตร และการจัดการปัญหาด้านต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร และอาจารย์ ที่ปรึกษาต้อง
ก าหนดเวลาที่ให้นิสิตเข้าพบหรือวิธีการ ติดต่อในรูปแบบต่าง ๆ และแจ้งให้นิสิตทราบ  
  ๓.๓ หลักสูตรมีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิตในด้านต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนา อัตลักษณ์
นิสิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โครงการบริการวิชาการ และโครงการเตรียมความ
พร้อมให้แก่นิสิต เป็นต้น  
  ๓.๔ หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิต ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนิสิต 
อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
  ๓.๕ หลักสูตรมีการจัดการข้อร้องเรียน ให้นิสิตสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 
๔. อาจารย์ 

๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์โดยจะต้องสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ การรับอาจารย์ใหม่ ต้องมีความเหมาะสมกับจ านวนนิสิต 
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๔.๒ การบริหารอาจารย์ 
  หลักสูตรมีการบริหาร โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างชัดเจน โดย
มอบหมายภาระงานตามความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ส่งเสริม สนับสนุน
ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ท าให้อัตราการคงอยู่ของอาจารย์อยู่ในระดับสูง และมีคะแนนความพึงพอใจ
ของอาจารย์มากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕) 
  ทั้งนี้ โดยบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันใน
การวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

๔.๓ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
  หลักสูตรส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ทุกรูป/คน ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ส่งเสริมให้
อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์ทุกท่านจะต้องผลิตผลงานทาง
วิชาการให้ได้ ดังนี้ 

(๑) ผลงานวิจัย จ านวน ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี 
(๒) บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI จ านวน ๑ เรื่องต่อปี 
(๓) เอกสารประกอบการสอน /หนังสือ/ต ารา/งานแปล ประเภทใดประเภทหนึ่ง จ านวน ๑ 

เรื่องต่อปี 
  ทั้งนี ้หลักสูตรจะต้องพัฒนาระบบและกลไกภายในที่เอ้ือต่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการดังกล่าว
ข้างต้น ในขณะเดียวกันในด้านประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์จะต้องได้รับผลการประเมินความพึงพอใจ
จากนิสิตมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕) 
๕. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้ เรียน ให้ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอนและมีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ดังนี้ 
  ๕.๑ สาระของรายว ิชาในหล ักสูตร 
  หล ักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน ให ้การเร ียนรู ้ของผู ้เร ียนตรงก ับผลล ัพธ์การเร ียนรู ้ที่กำหนดใน
สาระรายวิชา โดยการทวนสอบผลส ัมฤทธิ์ทางการศ ึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว ้ใน มคอ.๒ 

๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  ๕.๒.๑. ก่อนเปิดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมพิจารณาก าหนดอาจารย์ผู้สอน 

ให้เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ตามความรู้ความสามารถและความช านาญในเนื้อหา ประสบการณ์การท างาน 
และผลงานทางวิชาการของผู้สอน โดยมีการก ากับติดตามให้อาจารย์ทุกท่านจัดท ามคอ. ๓ และมคอ. ๕ ทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการประเมินหลักสูตร (มคอ. ๗) อย่างครบถ้วน 

  ๕.๒.๒ ก่อนเปิดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ 
ที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน มีประสบการณ์ ในการสอน 
สามารถจัดท า มคอ. ๓ และ มคอ. ๕ ได้ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการติดตาม และก ากับการเรียน
การสอนของอาจารย์พิเศษ และให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดภาคการศึกษา 
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  ๕.๒.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน และปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนให้ดีข้ึน 
  ๕.๓ การประเมินผู้เรียน  

การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรได้
ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๕.๓.๑ หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง โดยมีเครื่องมือ
การประเมินที่หลากหลาย 
  ๕.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนจัดท าและน าส่ง มคอ.๕ เพ่ือประเมินผลการ
เรียนการสอน และทางหลักสูตรได้ร่วมกันจัดท า มคอ.๗ เพ่ือเมินหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรมีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทาง

กายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่พักของนิสิต ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ 
เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวก หรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน
ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่ง
สนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งานทันสมัย โดยพิจารณาการด าเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มากกว่า ๓.๕ 
คะแนน (จากระดับ ๕) 
๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑–๕ และอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี ๑ 
๒๕๖๕ 

ปีท่ี ๒ 
๒๕๖๖ 

ปีท่ี ๓ 
๒๕๖๗ 

ปีท่ี ๔ 
๒๕๖๘ 

ปีท่ี ๕ 
๒๕๖๙ 

๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

     

๒. มี รายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.๒  ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๕) 

     

๓. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี ๑ 
๒๕๖๕ 

ปีท่ี ๒ 
๒๕๖๖ 

ปีท่ี ๓ 
๒๕๖๗ 

ปีท่ี ๔ 
๒๕๖๘ 

ปีท่ี ๕ 
๒๕๖๙ 

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตฐานการ
เรียนรู้ที่ก าหนด ใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

     

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินการที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

-     

๘. คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้าน การจัดการเรียนการสอน      

๙. คณาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง      

๑๐. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ต่อปี 

     

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพ หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

- - -   

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อย กว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ 

- - - -  

๑๓. บัณฑิตปริญญาตรีมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
สอบผ่านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

- - -   

รวมตัวบ่งชี้ท่ีต้องด าเนินการข้อ ๑-๕ ในแต่ละป ี ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี ๙ ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๓ 
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หมวดที่ ๘ 
การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 ๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 

๑.๑.๑ ประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้ส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ โดยการ
ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและวิธีสอน 

๑.๑.๒ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิตทั้งในและ 
นอกชั้นเรียน 

๑.๑.๓ ประเมินจากผลงานของนิสิต ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ๑.๒.๑ การวิเคราะห์ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้รายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับกล
ยุทธ์การสอน 

 ๑.๒.๒ รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช้ใน
การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
  ๑.๒.๓ หลักสูตรรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนเพ่ือน ามา
วางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ๒.๑ วางแผนการประเมิน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  ๒.๒ การประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินการจัดการเรียน การ
สอน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
  ๒.๓ ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากนิสิตชั้นปีสุดท้ายและบัณฑิต  ที่
ส าเร็จการศึกษา รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่ งชี้  (Key 
Performance Indicators) โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน และมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาเดียวกัน
อย่างน้อย ๑ คน 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยทุธ์การสอน 

๔.๑ รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔.๒ จัดประชุมวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมินเป็นฐานข้อมูล

ในการปรับปรุงและพัฒนา 
๔.๓ จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๔๙ 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๕๐ 

 
ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)  
---------------------------- 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต  
๑.๑ วิชาบังคับ จ านวน ๑๘ หน่วยกิต  

๐๐๐ 
๑๐๑  

มนุษย์กับสังคม  
(Man and Society )  

๓
(๓-
๐-
๖) 

 ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมและแนวทางการแก้ไขปัญหา
สังคมแบบสันติวิธี ความเป็นพลเมือง และการสื่อสารทางสังคมยุค New Normal 

 

๐๐๐ 
๑๐๒  

กฎหมายทั่วไป  
(General Law) 

๓
(๓-
๐-
๖) 

 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย 
กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล ครอบครัว มรดก พินัยกรรม สัญญาประเภทต่าง ๆ ที่ส าคัญ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ความรับผิดในทางอาญา เหตุ
ยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษ เหตุลดโทษ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิด กระบวนการยุติธรรมของไทย 

 

๐๐๐ 
๑๐๓  

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล   
(Computer and Digital Technology) 

๓
(๓-
๐-
๖) 

 ศึกษาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัย กฎหมาย จริยธรรมในสังคมดิจิทัล และ
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต ฝึกทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต สื่อ การสื่อสารยุคดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดท าเอกสาร ตารางค านวณ และ
การน าเสนอข้อมูลได้  
 

 

๐๐๐ 
๒๐๔  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for Communications) 

๓
(๓-
๐-
๖) 

 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟังและการพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การทักทาย การแนะน าตัว การแสดงออกทาง
ความรู้สึกและความคิดเห็นการแสดงบทบาทสมมติ ศึกษาโครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๐๐๐ 
๒๐๕  

ปรัชญาเบื้องต้น  
(Introduction to Philosophy)  

๓
(๓-
๐-
๖) 

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา สาขาปรัชญา สาระส าคัญของปรัชญาสาขาต่าง ๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออก
และปรัชญาตะวันตก หลักการและวิธีให้เหตุผลทางปรัชญา 

 

๐๐๐ 
๒๐๖ 

คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย 
(Mathematics and Statistics for Research)  

๓
(๓-
๐-
๖) 

 ศึกษาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ เชต การให้เหตุผล ระบบและคุณสมบัติของจ านวนจริง สมการและอสมการ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น เมท
ริกซ์ หลักพ้ืนฐานทางสถิติ การรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ และการหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง สถิติแบบบรรยาย สถิติทดสอบ การทดส อบ
สมมติฐาน รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป การเขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียน
รายงานผลการวิจัย 

 

 ๑.๒ วิชาเลือก จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
๐๐๐ 
๑๐๗ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  
(Introduction to Politics and Government) 

๓
(๓-
๐-
๖) 

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครอง สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมืองและการปกครอง การ
จัดระเบียบการปกครอง ปัญหาและอุปสรรคทางการเมือง และแนวคิดพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง 
 

 

๐๐๐ 
๑๐๘  

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  
(Introduction to Economics) 

๓
(๓-
๐-
๖) 

 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน การก าหนดราคาดุลยภาพ พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบ
เศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ การเงิน วัฏจักรเศรษฐกิจ ดุลการค้าและดุลการช าระเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจ ปรากฏการณ์ท างเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสังคม
ปัจจุบัน และเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและแนวทางแก้ไข และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 
 

 

๐๐๐ 
๑๐๙  

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน 
(Psychology for Self-Development) 

๓
(๓-
๐-
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๖) 
 ศึกษาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางจิตวิทยาและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถวิเคราะห์ตนเองและผู้อ่ืน มี

ทักษะในการสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพและท างานเป็นทีม 
 
 

 

๐๐๐ 
๑๑๐  

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  
(Introduction to Linguistics) 

๓
(๓-
๐-
๖) 

 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและทฤษฎีทางวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของภาษา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และวิเคราะห์ภาษาตาม
แนวภาษาศาสตร์ 
 

 

๐๐๐ 
๑๑๑  

ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้  
(Language Skills for Learning) 

๓
(๓-
๐-
๖) 

 ความรู้เกี่ยวกับภาษาและทักษะภาษาที่จ าเป็นต่อการสื่อสาร หลักการใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล การสืบค้นข้อมูลท้องถิ่น และข้อมูลสารสนเทศ
จากสื่อทุกประเภท การใช้ห้องสมุด วิธีการแสวงหาความรู้ การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ โดยใช้กระบวนการทักษะสัมพันธ์
ทางภาษาในการสรุปความ ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์และสังเคราะห์ น าเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร วาจา และสื่อประสม 
 

 

๐๐๐ 
๑๑๒ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
(Modern Science and Technology) 

๓
(๓-
๐-
๖) 

 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุคต่าง ๆ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ หลักพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี กระบวนการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เทคโนโลยีการเกษตร 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น พระพุทธศาสนากับเทคโนโลยี 
 

 

๐๐๐ 
๑๑๓  

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  
(Introduction to Logic) 

๓
(๓-
๐-
๖) 

 ศึกษานิมิต ค าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติ ผสม การให้
เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและวิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอ่ืน ๆบท
สนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างตรรกศาสตร์ตะวัน ตก 
กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 

 

๐๐๐ 
๑๑๔ 

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
(Man and Environment) 

๓
(๓-
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๐-
๖) 

 ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้ นกับสิ่งแวดล้อม 
หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

 

๐๐๐ 
๑๑๕ 

เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
(Current World Affairs) 

๓
(๓-
๐-
๖) 

 ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับ
เหตุการณ์ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 

 

๐๐๐ 
๑๑๖ 

ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น  
(Basic Sanskrit) 

๓
(๓-
๐-
๖) 

 ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การเขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ 
การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉา สรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต 
การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤต ที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 
 

 

๐๐๐ 
๑๑๗ 

ภาษาสันสกฤตชั้นสูง  
(Advanced Sanskrit) 

๓
(๓-
๐-
๖) 

  ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การเขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ 
การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต 
การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา  
 

 

๐๐๐ 
๑๑๘  

ภาษาไทยเบื้องต้น  
(Basic Thai) 

๓
(๓-
๐-
๖) 

 ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยค า ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย ฟังค าสั่ง ค าบรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ฟัง พูด ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ขออนุญาต แนะน าตัวเอง แนะน าผู้อื่น บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
สนทนาได้ทั้งค าที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม 
 

 

๐๐๐ 
๑๑๙  

ภาษาไทยชั้นสูง  
(Advanced Thai) 

๓
(๓-
๐-
๖) 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๕๔ 

 ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยค า ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟังข่าวจากวิทยุ 
โทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การอ่านหนังสือพิมพ์และต าราวิชาการ การเขียนบทความ และฝึกแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ในภาษาไทย  

 

๐๐๐ 
๒๒๐  

ภาษาจีนเบื้องต้น  
(Basic Chinese) 

๓
(๓-
๐-
๖) 

 ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 

๐๐๐ 
๒๒๑  

ภาษาจีนชั้นสูง   
(Advanced Chinese) 

๓
(๓-
๐-
๖) 

 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล จากสถานการณ์ปัจจุบัน  
๐๐๐ 
๒๒๒  

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  
(Basic Japanese) 

๓
(๓-
๐-
๖) 

 ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค  ฝึกการอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 

๐๐๐ 
๒๒๓  

ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง  
(Advanced Japanese) 

๓
(๓-
๐-
๖) 

 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล จากสถานการณ์ปัจจุบัน  
๐๐๐ 
๒๒๔  

ภาษาฮินดีเบื้องต้น  
(Basic Hindi) 

๓
(๓-
๐-
๖) 

 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการฟัง อ่านเขียน สนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ์พ้ืนฐานที่นิยมใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

 

๐๐๐ 
๒๒๕  

ภาษาฮินดีชั้นสูง  
(Advanced Hindi) 

๓
(๓-
๐-
๖) 

 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฮินดี เน้นการสนทนา โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน  
๐๐๐ 
๒๒๖  

วัฒนธรรมไทย  
(Thai Culture) 

๓
(๓-
๐-



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๕๕ 

๖) 
 ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่

และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 
 

๐๐๐ 
๒๒๗  

มนุษย์กับอารยธรรม  
(Man and Civilization) 

๓
(๓-
๐-
๖) 

 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของอา รย
ธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกแล ะตะวันตก ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองที่มีต่ อ
สังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

๐๐๐ 
๒๒๘  

สันติศึกษา  
(Peace Education) 

๓
(๓-
๐-
๖) 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติ
ของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความรุนแรง 
อีกท้ังพัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและอยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์
ต่าง ๆ อย่างสันติสุข 
 

 

๐๐๐ 
๒๒๙ 

ภาวะผู้น า  
(Leadership) 

๓
(๓-
๐-
๖) 

 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่น าการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานในศตวรรษท่ี ๒๑ รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้น ากับการใช้การ
สื่อสารที่เอ้ืออาทร ผู้น ากับความเห็นที่ถูกต้องดีงามและความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น า วิสัยทัศน์ผู้น า ผู้น ากับการสร้าง
ความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้น าในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะผู้น าของบุคคลส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกท่ีสามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและระดับโลก 
 

 

๐๐๐ 
๒๓๐ 

หลักธรรมาภิบาล  
(Good Governance) 

๓
(๓-
๐-
๖) 

 ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 

 

๐๐๐ 
๒๓๑ 

การรู้เท่าทันสื่อ 
(Media Literacy) 

๓
(๓-
๐-



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๕๖ 

๖) 
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสื่อและสื่อปลอม อิทธิพลของสื่อปลอมที่มีต่อสังคม การตรวจสอบข่าว เทคนิคการรู้เท่าทันข่าวปลอม การรู้เท่าทันสื่อชวนเชื่อต่าง

ศาสนา อันได้แก่สื่อชวนเชื่อที่บิดเบือนหลักพุทธธรรม สื่อชวนเชื่อ ที่ใส่ร้ายบุคคลหรือองค์กร โดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือจนสร้างความขัดแย้งในสังคม 
 

๐๐๐ 
๒๓๒ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม  
(Social Responsibility) 

๓
(๓-
๐-
๖) 

 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ ไม่ทนต่อการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและ
รับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต และ STRONG: จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้นักศึกษา
เกิดความรู้ความ เข้าใจ ทักษะ เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต 

 

๐๐๐ 
๒๓๓ 

ศาสนาทั่วไป  
(General Religions)  

๓
(๓-
๐-
๖) 

 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง 
ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา  ความร่วมมือระหว่างศาสนา 
และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 

 

 
 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๕ หน่วยกิต 
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๓๔  วรรณกรรมพระพุทธศาสนา  
(Buddhist Literature)  

๓(๓-๐-๖) 

 ศึกษาประวัติและพัฒนาการของวรรณกรรมบาลีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และวรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย โดยวิเคราะห์วรรณกรรมที่น่าสนใจ เช่น 
วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค มหาวงศ์ ทีปวงศ์ ศาสนวงศ์ เตภูมิกถา มังคลัตถทีปนี กาพย์
มหาชาติ สังคีติยวงศ์ มงคลวิเสสกถา แก่นพุทธศาสน์ กรรมทีปนี พุทธธรรม พุทธวิทยา 
และพระไตรปิฎกฉบับสากล: วิถีธรรมจาก พุทธปัญญา 

 

๐๐๐ ๑๓๕  พระไตรปิฎกศึกษา  
(Tipitaka Study) 

๓(๓-๐-๖) 

 ศึกษาประวัติและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา 
โครงสร้างและเนื้อหาส าคัญของพระไตรปิฎก เช่น มหาวิภังค์ ภิกขุณีวิภังค์  และมหาวัคค์
ในพระวินัยปิฎก พระสูตรส าคัญ เช่น พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพานสูตร มหาสติปัฏฐาน
สูตร จูฬกัมมวิภังคสูตรในพระสุตตันตปิฎก ศึกษาสาระเบื้องต้นของปรมัตถธรรม คือ จิต 
เจตสิก รูป นิพพานในพระอภิธรรมปิฎก การสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร 
ความเป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทย พระไตรปิฎกบาลี  อักษรต่าง ๆ และ
ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาพระไตรปิฎก 

 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๕๗ 

๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาลี  
(Pali) 

๓(๓-๐-๖) 

 ศึกษาบาลีไวยากรณ์ ประกอบด้วย อักขรวิธี วจีวิภาค และหลักการแต่ง-แปลบาลีเบื้องต้น  
๐๐๐ ๒๓๗  ประวัติพระพุทธศาสนา  

(History of Buddhism) 
๓(๓-๐-๖) 

 ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาในอินเดีย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียไป
ในประเทศต่าง ๆ ความส าคัญ ลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา ฐานะและบทบาทของ
พระพุทธศาสนาในนานาประเทศ พระพุทธศาสนากับสังคมวัฒนธรรมในนานาประเทศ 
ขบวนการและองค์กรทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต และบทบาท
ของคณะสงฆ์ไทยกับการสืบพระพุทธศาสนาตามพุทธปณิธานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๒๓๘  เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  
(Buddhist Festival and Traditions) 

๓(๓-๐-๖) 

 ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลและสมัยหลัง
พุทธกาล ความส าคัญ คุณค่าทางจริยธรรมของเทศกาลและพิธีกรรม เทศกาลและ
พิธีกรรมส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆ ที่มีต่อสังคมไทย 

 

๐๐๐ ๒๓๙ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  
(Dhamma in English) 

๓(๓-๐-๖) 

 ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือ
ที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้เป็นภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะด้านการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียนธรรมภาคภาษาอังกฤษ  

 

๐๐๐ ๑๔๐  กรรมฐาน ๑  
(Buddhist Meditation I)  

๓(๒-๒-๕) 

 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย หลักการ ประโยชน์และวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์
ของสมถกรรมฐาน ๔๐ วิปัสสนาภูมิ ๖ สติปัฏฐาน ๔ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓ 
นิมิต ๓ สมาธิ ๓ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ วสี ๕ นิวรณ์ ๕ อุปกิเลส ๑๖ และฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม นั่งก าหนด ส่งและสอบอารมณ ์

 

๐๐๐ ๒๔๑  กรรมฐาน ๒  
(Buddhist Meditation II) 

๓(๒-๒-๕) 

 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวกายานุปัสสนาสติปัฏฐานใน
มหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยา
นิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญ
ลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม นั่งก าหนด ส่งและสอบ
อารมณ ์

 

๐๐๐ ๓๔๒  กรรมฐาน ๓  
(Buddhist Meditation III)  

๓(๒-๒-๕) 

 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานใน
มหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ 

 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๕๘ 

วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม นั่งก าหนด ส่งและสอบ
อารมณ ์
 

๐๐๐ ๔๔๓  กรรมฐาน ๔  
(Buddhist Meditation IV) 

๓(๒-๒-๕) 

 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
และธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวน การเกิดของไตรสิกขาและ
ไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม นั่งก าหนดส่งและสอบอารมณ์ 
 

 

๓) หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๕ หน่วยกิต  
 วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๓ หน่วยกิต  
๑๐๑ ๓๑๑  หลักพุทธธรรม  

(Principles of Buddhism)  
๓(๓-๐-๖)  

 ศึกษาหลักพุทธธรรมที่ส าคัญในพระไตรปิฎก เน้นขันธ์ ๕ ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ กรรม 
โพธิปักขิยธรรม นิพพาน โดยใช้คัมภีร์อรรถกถาและฎีกาประกอบ 

 

๑๐๑ ๓๑๒  พุทธปรัชญาเถรวาท  
(Theravada Buddhist Philosophy)  

๓(๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาแนวคิดพุทธปรัชญาเถรวาท ด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ 
เปรียบเทียบกับปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก  

 

๑๐๑ ๓๑๓  ธรรมบทศึกษา  
(Dhammapada Study)  

๓(๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้าง หลักธรรมส าคัญของธรรมบท เน้นหลักธรรมส าคัญ 
แนวคิดเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรมอินเดีย คุณค่า
ของธรรมบทที่มีต่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย 

 

๑๐๑ ๓๑๔  วิสุทธิมรรคศึกษา  
(Visuddhimagga Study)  

๓(๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้างและเนื้อหาส าคัญของวิสุทธิมรรค อิทธิพลและคุณค่า
ที่มีต่อวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาและสังคมไทยร่วมสมัย  

 

๑๐๑ ๔๑๕  ชาดกศึกษา  
(Jataka Study) 

๓(๓-๐-๖) 
 

  ศึกษาโครงสร้าง เนื้อหา และแนวคิดที่ปรากฏในชาดก อิทธิพลของชาดกที่มีต่อสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรมท้องถิ่น วิถีชี วิต การเรียนรู้ 
และการประยุกต์ใช้ในสังคมไทยที่หลากหลาย 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๕๙ 

๑๐๑ ๔๑๖  พระพุทธศาสนามหายาน  
(Mahayana Budhism)  

๓(๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาประวัติ และพัฒนาการของมหายานในอินเดีย การเผยแผ่มหายานเข้าสู่ประเทศต่าง 
ๆ หลักธรรม พิธีกรรม และนิกายส าคัญของมหายาน 

 

๑๐๑ ๔๑๗  พุทธศิลปกรรม  
(Buddhism Art )  

๓(๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาประวัติ และพัฒนาการของพุทธศิลปกรรม ด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรม นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ ที่มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาในยุค สมัยต่าง 
ๆ อิทธิพลคุณค่าพุทธศิลปกรรมต่อวิถีชีวิต ชุมชน สังคม และแนวทางการอนุรักษ์
ศิลปกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา  

 

๑๐๑ ๔๑๘  ภาษาอังกฤษส าหรับพระพุทธศาสนา  
(English for Buddhism) 

๓(๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในพระพุทธศาสนา เน้นการอ่านเอกสารทาง
พระพุทธศาสนาโดย เลือกหนังสือท่ีเป็นภาษาอังกฤษ เช่น พระพุทธเจ้าสอนอะไร  
(What the Buddha Taught) เป็นต้น  

 

๑๐๑ ๔๑๙  มังคลัตถทีปนีศึกษา  
(Mangalatthadipani Study)  

๓(๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาโครงสร้าง และเนื้อหาสาระของมังคลัตถทีปนี อิทธิพลของมังคลัตถทีปนีที่มีต่อ
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา แนวคิด และการประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

 

๑๐๑ ๔๒๐  ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา  
(Independent Study on Buddhism)  

๓(๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาค้นคว้าวิจัยอิสระที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนา โดยความ
เห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  

 

๑๐๑ ๔๒๑  สัมมนาพระพุทธศาสนา  
(Seminar on Buddhism)  

๓(๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาแนวคิด รูปแบบ วิธีการและด าเนินการสัมมนาปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาใน
ประเด็นต่าง ๆ โดยเสนอผลงานการค้นคว้าและรายงานประกอบการสัมมนา 

 

  วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา จ านวน ๓๐ หน่วยกิต   
๑๐๑ ๑๐๑  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์  

(Buddhism and Science)  
๓(๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่ายและวิธีการแสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร์ โดยสามารถศึกษาวิเคราะห์ ทฤษฎีวิวัฒนาการ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎี
ควอนตัมฟิสิกส์ และทัศนะของนักวิทยาศาสตร์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา รวมทั้งเข้าใจถึง
ผลกระทบทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อโลกและพระพุทธศาสนา 

 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๖๐ 

๑๐๑ ๑๐๒  พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์  
(Buddhism and Social Works)  

๓(๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาความหมาย และขอบข่ายของสังคมสงเคราะห์ หลักการ รูปแบบ และวิธีการสังคม
สงเคราะห์ในพระไตรปิฎก เน้นพระจริยาของพระพุทธเจ้า บทบาทและความส าคัญของ
พระสงฆ์ในการสังคมสงเคราะห์ 

 

๑๐๑ ๑๐๓  นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก  
(Communication in Tipitaka)  

๓(๓-๐-๖) 
 

  ศึกษาความหมายและขอบข่ายของนิเทศศาสตร์ ค าสอนส าคัญที่เกี่ยวกับหลักการ รูปแบบ 
วิธีการสื่อค าสอนของพระพุทธเจ้าและสาวก และจริยธรรมกับการสื่อสารในพระไตรปิฎก 

 

๑๐๑ ๑๐๔  ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก  
(Education in Tipitaka)  

๓(๓-๐-๖) 
 

  ศึกษาความหมายและขอบข่ายของศึกษาศาสตร์ ทฤษฎีทางศึกษาศาสตร์ หลักธรรมส าคัญ
ในพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับการศึกษา บูรณาการโดยเน้นเป้าหมายของการศึกษาตาม
ไตรสิกขา กระบวนการจัดการศึกษาแบบกัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ วิธีสอนของ
พระพุทธเจ้า คุณธรรมแลจริยธรรมของครู  

 

๑๐๑ ๒๐๕  พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา  
(Buddhism and Ecology)  

๓(๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาความหมาย ขอบข่ายของนิเวศวิทยา หลักธรรมส าคัญในพระไตรปิฎก ที่เกี่ยวกับ
นิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศ มนุษย์กับธรรมชาติ วิกฤตการณ์ใน
ระบบนิเวศ นโยบายของรัฐและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
ด้วยหลักการทางพระพุทธศาสนา 

 

๑๐๑ ๒๐๖  จิตวิทยาในพระไตรปิฎก  
(Psychology in Tipitaka)  

๓(๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาค าสอนเรื่องจิตและเจตสิกในพระไตรปิฎก เปรียบเทียบกับเรื่องจิตวิทยาตะวันตก
ปัจจุบัน พฤติกรรม ของมนุษย์ตามแนวจริต ๖ และการพัฒนาจิตด้วยสมถะและวิปัสสนา 

 

๑๐๑ ๓๐๗  รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก  
(Political Science in Tipitaka) 

๓(๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎี ความเป็นมา อุดมการณ์ และความขัดแย้งทางการเมือง 
รูปแบบการปกครอง การเลือกตั้ง สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครอง วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี รูปแบบการปกครองในพระไตรปิฎก เปรียบเทียบหลัก
นิติรัฐและนิติธรรม ประยุกต์และบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนากับหลักรัฐศาสตร์ 
 

 

๑๐๑ ๓๐๘ พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน  
(Buddhism and Human Rights)  

๓(๓-๐-๖) 
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 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพของพลเมือง หลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาที่ เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน คุณลักษณะพลเมืองที่ เข้มแข็งของ
ประเทศชาติและสังคมโลก หลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติของไทย และประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

 

๑๐๑ ๓๐๙  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ย่ังยืน  
(Buddhism and Sustainable Development) 

๓(๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักสากล (SDGs) หลักการพัฒนาที่
ยั่งยืนเชิงพุทธ เพ่ือพัฒนามนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

 

๑๐๑ ๓๑๐ พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข  
(Buddhism and Healthy Care )  

๓(๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาธารณสุข ตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน  โรคและ
สมุฏฐานของโรค หลักการบริโภคปัจจัย ๔ เภสัชในคัมภีร์พระพุทธศาสนา วิธีรักษาโรค 
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม จริยธรรมในการรักษาพยาบาล โดยบูรณาการ
กับการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันตามแนวพระพุทธศาสนา  

 

 วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา ๑๒ หน่วยกิต   
๑๐๑ ๓๒๒  เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน  

(Comparison between Theravada and Mahayana)  
๓(๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาเปรียบเทียบสถานะและพระจริยาของพระพุทธเจ้า สถานะ และบทบาทของพระ
โพธิสัตว์ ค าสอนเรื่องธรรมกาย ทศบารมี ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท นิพพาน และ
พิธีกรรมส าคัญของนิกายทั้งสอง 

 

๑๐๑ ๓๒๓  พุทธธรรมกับสังคมไทย  
(Buddhadhamma and Thai Society) 

๓(๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ หลักพุทธธรรมที่มีต่อสังคมไทย  การ
ประยุกต์ใช้และบูรณาการหลักพุทธธรรมกับวิทยาการร่วมสมัย และพัฒนา คุณภาพชีวิต 
เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

 

๑๐๑ ๓๒๔  อักษรจารึกในพระไตรปิฎก  
(Tipitaka Scripts)  

๓(๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาอักษรต่าง ๆ ที่ใช้จารึกพระไตรปิฎก คือ อักษรเทวนาครี สิงหล ขอม พม่า มอญ 
อักษรธรรมล้านนา และอักษรโรมัน ให้สามารถอ่านออก เขียนได้ 

 

๑๐๑ ๓๒๕  พระสูตรมหายาน  
(Mahayana Sutras)  

๓(๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาหลักธรรมส าคัญในพระสูตรมหายานโดย เลือกศึกษาพระสูตรที่ส าคัญ เช่น ปรัชญา
ปารมิตาหฤทยสูตร ทศภูมิกสูตร สัทธรรมปุณฑริกสูตร สุขาวดี วยูหสูตร วิมลเกียรตินิเทศ
สูตร และลังกาวตารสูตร 
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๑๐๑ ๓๒๖ พระพุทธศาสนากับสันติภาพ  
(Buddhism and Peace)  

๓(๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาหลักค าสอนส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่ เกี่ยวกับสันติภาพ หลักการและวิธีการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งแนวพุทธ โดยเน้นรูปแบบและวิธีการ สังฆสามัคคี และใช้แนวคิด
เรื่องสันติภาพทางตะวันตกมาเทียบเคียง 

 

๑๐๑ ๓๒๗  พระพุทธศาสนากับสถานภาพสตรี  
(Buddhism and Women)  

๓(๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาแนวคิดสตรีนิยม สถานภาพ บทบาท สิทธิ และหน้าที่ของสตรีในทัศนะของ
พระพุทธศาสนา  ศักยภาพในการบรรลุธรรม การอุปถัมภ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน 

 

 ๑๐๑ ๓๒๘  พระพุทธศาสนากับสังคมวิทยา  
(Buddhism and sociology) 

๓(๓-๐-๖) 
 

  ศึกษาขอบข่าย เนื้อหาส าคัญของสังคมวิทยา แนวคิดพระพุทธศาสนาด้านสังคม 
พฤติกรรม บทบาทหน้าที่ขององค์กร หลักธรรมส าคัญที่เกี่ยวกับสังคม การเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาสังคม วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
และในสังคมโลก  
 

 

๑๐๑ ๓๒๙  พระพุทธศาสนากับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Buddhism and Information Technology for Communication) 

๓(๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาความหมาย ขอบข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักการ รูปแบบ 
วิธีการสื่อค าสอนของพระพุทธเจ้า จริยธรรม กฎหมายกับการสื่อสาร การประยุกต์ใช้สื่อ
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 

 

๑๐๑ ๓๓๐  ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา  
(Life and Works of Buddhist Scholars) 

๓(๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาชีวประวัติ  ผลงานด้านการรจนาและการแปลหนั งสือ ต ารา และคัมภี ร์
พระพุทธศาสนาของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน 
 

 

 ๑๐๑ ๔๓๑    พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์  
(Buddhism and Modern Economy)  

๓(๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาความหมาย ขอบเขต หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและ มหา
ภาค วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจ
ยุคดิจิทัล เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ จริยธรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคตามแนวหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
 

 

๑๐๑ ๔๓๒  พระพุทธศาสนากับศาสตร์พระราชา  ๓(๓-๐-๖) 
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(Buddhism and The King’s Philosophy)   

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักธรรมเก่ียวกับศาสตร์พระราชา และกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ
บูรณาการที่สอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนามนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน  
 

 

๑๐๑ ๔๓๓  มิลินทปัญหาศึกษา  
(Milindapanha Study)  

๓(๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาความเป็นมา ความส าคัญ แนวคิดของมิลินทปัญหา ลักษณะการใช้ส านวนภาษา บท
สนทนา วิธีการคิดและการตอบปัญหา และแนวคิดทางปรัชญาที่ปรากฏในมิลินทปัญหา 

 

๑๐๑ ๔๓๔  ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  
(History of Buddhism in Thailand) 

๓(๓-๐-๖) 
 

  ศึกษาประวัติความเป็นมา พัฒนาการของพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา สมัยสุโขทัย 
สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มี
ต่อสังคมไทย 

 

๑๐๑ ๔๓๕  เนตติปกรณ์ศึกษา  
(Nettipakarana Study) 

๓(๓-๐-๖) 
 

 ศึกษาประวัติ โครงสร้างและเนื้อหาสาระส าคัญของคัมภีร์เนตติปกรณ์ วิเคราะห์หลักการ
อธิบายธรรมโดยหาระ ๑๖ นัย ๕ สาสนปทัฏฐาน ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา การ
ประยุกต์ใช้หลักการอธิบายธรรมและแก้ปัญหาการเข้าใจธรรมตามแนวเนตติปกรณ์ 

 

๑๐๑ ๓๙๗ อารยธรรมสมัยสุโขทัยล้านนา  
(Civilization of Sukhothai and Lanna period) 

๓ (๑-๒-๖)  

 ศึกษาประวัติความเป็นมา ภาษา ขนบธรรมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม   ความเชื่อ 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของอารยธรรมสมัยสุโขทัยล้านนาที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของ
ชุมชนในจังหวัดแพร่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค์ 

 

๑๐๑ ๔๖๙ พุทธศิลป์ในจังหวัดพิษณุโลก  
(Buddhist Arts in Phitsanulok Province) 

๓ (๑-๒-๖)  

    ศึกษาเนื้อหา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพุทธศิลป์ ประวัติความเป็นมาของพุทธศิลป์ใน
จังหวัดพิษณุโลก ด้านประติมากรรม ด้านสถาปัตยกรรม ด้านจิตรกรรม และพุทธศิลป์ใน
จังหวัดพิษณุโลก ด้านต่างๆที่มีอิทธิพล  ถึงปัจจุบัน 

 

๑๐๑ ๔๗๐  พุทธธรรมกับสุขภาวะผู้สูงวัยในจังหวัดพิษณุโลก 
(Buddhism and the well-being of the elderly in Phitsanulok Province) 

๓ (๑-๒-๖)  

 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะและผู้สูงวัย การน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตของผู้สูงวัยในด้านสุขภาวะ การใช้สมุนไพร การนวด และกรณีศึกษาจาก

 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๖๔ 

พ้ืนที่จริงในจังหวัดพิษณุโลก 
๔) หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ต้องเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่ เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๖๕ 

 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๖๖ 

ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
หลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา หมายเหตุ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑. ชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร : ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๔๐๐๒๗ 
ภาษาไทย : พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Buddhist Studies 

๑. ชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ภาษาไทย : พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Buddhist Studies 

 

๒. ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย) : พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)  
ชื่อย่อ (ไทย) : พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Buddhist Studies) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Buddhist Studies) 

๒. ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย) : พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)  
ชื่อย่อ (ไทย) : พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Buddhist Studies) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Buddhist Studies) 

 

 
ปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตรและวัตถุประสงค์ หมา

ยเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  

๑. ปรัชญา 
ภ า ค วิ ช า
พระพุทธศาสนา 
คณะพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬ าล งกรณ ราช

๑. ปรัชญา 
 จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ดี มีศีลธรรม น าสังคมสู่สันติสุข 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๖๗ 

วิทยาลัย มีความ
มุ่งมั่น ที่เสริมสร้าง
ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ให้มีความ
ร อ บ รู้ อ ย่ า ง
กว้างขวาง เข้าใจ 
และเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ผู้อ่ืน สังคม 
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร รม 
และธรรมชาติ ใส่
ใ จ ต่ อ ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงของ
สรรพสิ่ ง  พัฒ นา
ต น เ อ ง อ ย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง  ด า เนิ น
ชี วิ ต อ ย่ า ง มี
คุณธรรม พร้อมให้
ค ว าม ช่ ว ย เห ลื อ
เพ่ือนมนุษย์ และ
เป็ น พ ล เมื อ งที่ มี
คุ ณ ค่ า ข อ ง
สั ง ค ม ไท ย แ ล ะ
สังคมโลก เพ่ือผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และมี



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๖๘ 

ความสามารถด้าน
พระพุทธศาสนาทั้ง
ด้านวิชาการและ
ภาคปฏิบัติ มีหลัก
วิ ช า ก า ร ที่ นิ สิ ต
ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า
ค้นคว้าหาความรู้
ด้ า น อ่ื น  ๆ  ต าม
ห ลั ก ก า ร ศึ ก ษ า
สมั ย ให ม่ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และ
ส า ม า ร ถ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
ห ลั ก ธ ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนาใน
การแก้ปัญหาชีวิต
และพัฒนาสังคม
ประเทศชาติได้เป็น 
อ ย่ า ง ดี แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 
๒. ความส าคัญ 
 มหาวิทยาลัยมหา
จุฬ าล งกรณ ราช
วิ ท ย า ลั ย  เป็ น
มห าวิท ย าลั ย ใน

๒. ความส าคัญ 
 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เป็นหลักสูตรจัดการศึกษาเพ่ือสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ คือ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง ส าหรับพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ ให้
มีความรู้ คุณธรรมและทักษะในการบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิต สังคม ควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสังคมไทย 

 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๖๙ 

ก า กั บ ข อ งรั ฐ  ที่
พ ระบ าทสม เด็ จ
พระปรมินทร มหา
จุฬาลงกรณ์ พระ
จุ ล จ อ ม เ ก ล้ า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 
๕ ได้ทรงสถาปนา
ขึ้ น เ พ่ื อ เ ป็ น
ส ถ า น ศึ ก ษ า
พระไตรปิฎกและ
วิชาชั้นสูง ส าหรับ
พระภิกษุสามเณร
แ ล ะ ค ฤ หั ส ถ์
ทั่วไป มหาวิทยาลั
ย มีปณิธานอันมั่ง
คงในการที่จะเป็น
ศู น ย์ ร ว ม แ ห่ ง
วิทยาการด้านต่าง 
ๆ  ที่ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ
มวลมนุษย์ มุ่งมั่น
ในการท าหน้าที่ให้
การศึกษา ค้นคว้า 
วิ จั ย  แ ส ว ง ห า
ความรู้  เกี่ ย วกั บ
วิ ช า ก า ร ท า ง

ป้องกันและแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคม สร้างสังคมสุจริต ส่งเสริมทักษะชีวิตแบบสัมมาชีพ สร้างเกาะคุ้มกันทางสังคม เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๗๐ 

พระพุทธศาสนา
และสามารถเล่ า
เ รี ย น วิ ช า ก า ร
ท า ง ด้ า น ก า ร
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
ศาสตร์สาขาต่างๆ 
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 
อั น จ ะ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยและ
พระพุทธศาสนา 
เพ่ือน าไปสู่ ความ
เ ป็ น เ ลิ ศ ท า ง
วิชาการและความ
เป็นสากล อีกท้ังจะ
ท าหน้าที่เป็นแหล่ง
ให้บริการความรู้
เ กี่ ย ว กั บ กั บ
วิ ช า ก า ร ท า ง
พระพุทธศาสนาทั้ง
ภ าค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
ภาคปฏิบัติ  อันจะ
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๗๑ 

พัฒนามวลมนุษย์ 
สั ง ค ม  แ ล ะ
สิ่ งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๗๒ 

๓.วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือผลิต

บัณฑิตให้มีความ
ร อ บ รู้ แ ล ะ
เ ชี่ ย ว ช า ญ ใ น
พระพุทธศาสนา 
สามารถวิเคราะห์ 
วิพากษ์  และวิจัย
วิชาการด้านพระ
พระพุทธศาสนาได้
อย่างแตกฉาน 

๓.๒ เพ่ือผลิต
บั ณ ฑิ ต ใ ห้ มี
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรม เป็นผู้น า
สั ง ค ม ไท ย แ ล ะ
สั ง ค ม โล ก  ด้ า น
จิตใจและปัญญา  
      ๓.๓ เพ่ือผลิต
บัณฑิตให้สามารถ
น าพุทธธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการ
เผยแผ่
พระพุทธศาสนา
และพัฒนาชีวิตใน

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญวิชาการทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์และค้นคว้าวิจัย

ได้อย่างแตกฉาน 
๓.๒ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก ด้านจิตใจและปัญญา  
๓.๓ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถน าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพ

ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 

 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๗๓ 

ระดับชาติและ
นานาชาติ 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๗๔ 

โครงสร้างหลักสตูร 
 

หลักสตูรปรับปรุง ปี ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หมายเหตุ 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต 
  ๑.๑ วชิาบังคับ   ๑๘  หน่วยกิต 
  ๑.๒ วชิาเลือก   ๑๒  หน่วยกิต 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต 
  ๒.๑ วชิากลุ่มพระพุทธศาสนา  ๓๐  หน่วยกติ 
  ๒.๒ วชิาแกนพระพุทธศาสนา  ๓๓  หน่วยกิต 
  ๒.๓ วชิาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา  ๓๒  หน่วยกิต 
  ๒.๔ วชิาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา  ๙  หน่วยกิต 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖  หน่วยกิต 
   รวม    ๑๔๐  หน่วยกิต 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต 
  ๑.๑ วชิาบังคับ  ๑๘  หน่วยกิต  
  ๑.๒ วชิาเลือก  ๑๒  หน่วยกิต  
๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๕ หน่วยกิต 
  ๒.๑ รายวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  ๓๐  หน่วยกิต  
  ๒.๒ วชิาแกนพระพุทธศาสนา  ๓๓  หน่วยกิต  
  ๒.๓ วชิาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา  ๓๐  หน่วยกิต  
  ๒.๔ วชิาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา  ๑๒  หน่วยกิต  
 ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖  หน่วยกิต 
  รวม   ๑๔๑  หน่วยกิต  
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชา 
--------------------------------- 

 
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)  หมายเหตุ 
วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม  ๒(๒-๐-๔) 
 (Man and Society)    
 ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม
ตามหลักการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการ
พัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชา
สังคม กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหา
สังคมไทยในปัจจุบัน  

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Man and Society)  
  ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตาม
หลักการทางมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
การปฏิ สั ม พันธ์ ระหว่างมนุษย์กับสั งคม สถาบันสั งคม  ประชา สั งคม 
กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาสังคมแบบ สันติวิธี ความเป็นพลเมือง และการสื่อสารทาง
สังคมยุค New Normal 

-เพ่ิมเติมหน่วยกิต  
- ปรับแก้ไข  
ค าอธิบายรายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป  ๒(๒-๐-๔) 
 (General Law)    
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบ
กฎหมาย ลักษณะทั่วไปและประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน 
กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับพระสงฆ์  กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการ
เฉพาะ และกฎหมายศาสนาอื่น 

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป  ๓ (๓-๐-๖)  
  (General Law)  
 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ที่มาของ
กฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย กฎหมาย
เกี่ยวกับบุคคล ครอบครัว มรดก พินัยกรรม สัญญาประเภทต่าง ๆ ที่ส าคัญ
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ความรับผิดในทางอาญา เหตุยกเว้น
ความผิดและ เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดโทษ ผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องในการกระท า
ความผิด กระบวนการยุติธรรมของไทย 

-เพ่ิมเติมหน่วยกิต  
-ปรับแก้ไข  
ค าอธิบายรายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๗ เทคนคิการศึกษาระดับอุดมศึกษา  (๒)(๒-๐-๔) 
 (Technique of Higher Learning)  
  ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วย

๐๐๐ ๑๑๑ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Language Skills for Learning)  
 ความรู้เกี่ยวกับภาษาและทักษะภาษาที่จ าเป็นต่อการสื่อสาร หลักการใช้ภาษา

รวมรายวิชาเทคนิค 
การศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา และ 
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ตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหา
ความรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การเขียนรายงานและภาค
นิพนธ์ 

เพ่ือ การเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล การสืบค้นข้อมูลท้องถิ่น และข้อมูลสารสนเทศ
จากสื่อทุก ประเภท การใช้ห้องสมุด วิธีการแสวงหาความรู้ การสร้างนวัตกรรม
การเรียนรู้ และการ พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการทักษะสัมพันธ์ทาง
ภาษาในการสรุปความ ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์และสังเคราะห์ น าเสนอเป็น 
ลายลักษณ์อักษร วาจา และสื่อประสม 

ภาษากับการ สื่อสาร  
-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา -
เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ๓ (๓-๐-๖)  
  (English for Communications)  
  ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟังและการพูด การอ่านและ
การเขียนเพ่ือ การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การทักทาย การแนะน าตัว การ
แสดงออกทางความรู้สึกและ ความคิดเห็น การแสดงบทบาทสมมติ ศึกษา
โครงสร้างและการใช้ ไวยากรณ์  เพ่ือการสื่อสาร ภาษาอังกฤษอย่า ง มี
ประสิทธิภาพ 

-รวมรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
เบื้องต้น และ 
ภาษาอังกฤษชั้นสูง  
-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๐๓ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  ๓ (๓-๐-๖)  
 (Computer and Digital Technology)  
  ศึกษาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  องค์ประกอบระบบ
คอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัย กฎหมาย จริยธรรมใน
สังคมดิจิทัล และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต ฝึกทักษะการ ใช้
อินเทอร์เน็ต สื่อ การสื่อสารยุคดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดท าเอกสาร ตา
ราง าค านวณ และการน าเสนอข้อมูลได ้

 

๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔) 
 (Introduction to Philosophy)  
  ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์
ระหว่างปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระส าคัญ
ของปรัชญาสาขาต่าง ๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญา

๐๐๐ ๒๐๕ ปรัชญาเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Introduction to Philosophy)  
  ศึกษาความหมาย ขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรัชญา สาขาปรัชญา สาระ ส าคัญของปรัชญาสาขาต่าง ๆ พัฒนาการของ
ปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก หลักการและวิธีให้เหตุผลทางปรัชญา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 -แก้ไขค าอธิบาย 
รายวิชา 
 -เพ่ิมเติมหน่วยกิต 
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 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)  หมายเหตุ 
ตะวันตก 
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเ์บื้องต้น  ๒(๒-๐-๔)  
 (Introduction to Logic)  
 ศึกษานิมิต ค าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยาม
ความหมาย ญัตติประพจน์ใน แบบ ต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็น
ปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุ มานและปฤจฉาวาที
แบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและวิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของ 
พระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอ่ืน ๆบทสนทนาในคัมภีร์กถา
วัตถุ ญาณวิทยา ของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน 
เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง ระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตก กับ
ตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกใน คัมภีร์ 

๐๐๐ ๑๑๓ ตรรกศาสตรเ์บื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Introduction to Logic)  
  ศึกษานิมิต ค าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาคการนิยามความหมาย 
ญัตติประพจน์ในแบบต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติ
ผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาที แบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการ
และวิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของ พระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือใน
สูตรอ่ืน ๆบทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยา ของนิกายสรวาสติวาท วิภาษ
วาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง ระหว่างตรรกศาสตร์
ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกใน คัมภีร์ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 -เพ่ิมเติมหน่วยกิต 
 -ย้ายเป็นวิชาเลือก 

๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป  ๒(๒-๐-๔) 
 (General Religions)  
  ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา 
ประวัติ พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและ
จุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและ
ต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่
ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย 

๐๐๐ ๒๓๓ ศาสนาทั่วไป  ๓ (๓-๐-๖)  
  (General Religions)  
  ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ 
พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของ
ศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนา
ปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือ
ระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย ลักษณะที่เป็นสากล
ร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการ
เผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าที  ของศาสนาต่าง ๆ ใน
ประเทศ ไทย 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต  
-ย้ายเป็นวิชาเลือก 

๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔)  
  (Introduction to Linguistics)  
 ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ 

๐๐๐ ๑๑๐ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Introduction to Linguistics)  
 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและทฤษฎีทางวิชา

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 -แก้ไขค าอธิบาย 
รายวิชา  
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ลักษณะ ทั่วไปของภาษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ (Phonetics) สร
ศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะห์
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 
 

ภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของภาษา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ศึกษาและ
วิเคราะห์ภาษา ตามแนวภาษาศาสตร์ 

-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 
-ย้ายเป็นวิชาเลือก 

๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔)  
  (Basic Mathematics)  
  ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ข้อความ ประโยคเปิด 
ประพจน์ ตัวบ่งชี้ ปริมาณ ค่าความจริง ตัวเชื่อมข้อความ และนิเสธ การ
หาค่าความจริง การสมมูลกัน การให้เหตุผล เซต ความหมายเซต ประเภท
เซต เซตย่อย การเท่ากันของเซต การ ด าเนินการของเซต พีชคณิตของ
เซต และการประยุกต์เซต จ านวนจริง ระบบจ านวนจริง คุณสมบัติของ
จ านวนจริง สมการ อสมการ ค่าสัมบูรณ์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น ฟังชั่น 
เชิงซ้อน แมตริกซ์ การด าเนินการแมตริกซ์ การเท่ากัน การบวก การคูณ 
ดีเทอร์มิเนนท์ อินเวอร์ส แมตริกซ 

๐๐๐ ๒๐๖ คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Mathematics and Statistics for Research)  
  ศึกษาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ตัวบ่งชี้  เชิงปริมาณ เซต การให้
เหตุผล ระบบและ คุณสมบัติของจ านวนจริง สมการและอสมการ ความสัมพันธ์ 
ฟังก์ชั่น เมทริกซ์ หลักพ้ืนฐาน ทางสถิติ การรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ 
และการหาค่าแนวโน้ม เข้าสู่ส่วนกลาง สถิติแบบบรรยาย สถิติทดสอบ การ
ทดสอบสมมติฐาน รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป การเขียนโครงร่างการวิจัย และการ
เขียนรายงานผลการวิจัย 

 
 

รวมรายวิชา 
คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
และสถิติเบื้องต้น 
และการวิจัย 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

 
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย  ๒(๒-๐-๔)  
 (Basic Statistics and Research)  
  ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางสถิติ การจัดเก็บข้อมูล การรวบรวม
ข้อมูล การแจกแจง ความถี่ การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การ
กระจายปกติ และความเบ้ ส่วนเบี่ยงเบน ความแปรปรวน ความน่าจะเป็น 
ค่าสถิติ Z T และ F ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน 
การวิจัยลักษณะและประเภทการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย รูปแบบ การวิจัย 
การเขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๗๙ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)  หมายเหตุ 
 

วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย  ๒(๒-๐-๔) 
 (Thai Politics and Government)  
 ศึกษาความรู้ทั่ วไป เกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง 
พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย สถาบันทางการเมือง และการ
ปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการ
ปกครองของไทย และพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 

๐๐๐ ๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Introduction to Politics and Government)  
  ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการ
การเมืองการ ปกครอง สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมืองและการ
ปกครอง การจัดระเบียบ การปกครอง ปัญหาและอุปสรรคทางการเมือง และ
แนวคิดพระพุทธศาสนากับการเมือง การปกครอง 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา  
- เพ่ิมเติมหน่วยกิต  
- ปรับแก้ไข 
ค าอธิบายรายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  ๒(๒-๐-๔) 
 (Economics in Daily Life)  
  ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิต ประจ าวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ 
การท างานของกลไกราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนใน
ระบบเศรษฐกิจ เงินตราและสถาบันการเงิน เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันในเรื่องที่ เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาและศึกษา
เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

๐๐๐ ๑๐๘ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Introduction to Economics)  
  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ 
อุปทาน การก าหนดราคาดุลยภาพ พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดใน
ระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ การเงิน วัฏจักรเศรษฐกิจ ดุลการค้าและดุล
การช าระเงิน การพัฒนา เศรษฐกิจ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน
สังคมปัจจุบัน และเทคโนโลยีในรูปแบบ ต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ บทบาทของ
ภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข และศึกษา เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
-ปรับเปลี่ยนชื่อ 
รายวิชา  
– เพ่ิมเติมหน่วยกิต 
 - ปรับแก้ไข 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ๒(๒-๐-๔) 
 (Man and Environment)  
 ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหา

๐๐๐ ๑๑๔ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Man and Environment)  
  ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 
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ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่ เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม และบทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  

สิ่งแวดล้อม หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ บทบาท
ของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณโ์ลกปัจจุบัน  ๒(๒-๐-๔) 
 (Current World Affairs)  
  ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลกทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง ความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก 
ประเทศไทยกับเหตุการณ์ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวที
โลก บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลก
ปัจจุบัน  

๐๐๐ ๑๑๕ เหตุการณโ์ลกปัจจุบัน  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Current World Affairs)  
 ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ 
การเมือง ความร่วมมือและความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับ
เหตุการณ์ ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของ
พระพุทธศาสนากับความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลก
ปัจจุบัน ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และ การเมือง ความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทย
กับเหตุการณ์ ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของ
พระพุทธศาสนากับการ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔) 
 (Basic English)  
 ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ค า
น าหน้านาม (Article) การใช้กาล (Tense) การสร้างประโยค (Sentence) 
การใช้บุรพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้น
ในการฟัง พูด อ่านและเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและ
ความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและค าศัพท์ต่าง ๆ 

 

-รวมเป็นรายวิชา 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสาร  
-ย้ายเป็นวิชาบังคับ 

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced English)  
  ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการอ่าน การเขียนและความเข้าใจข้อความ

 -รวมเป็นรายวิชา 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสาร  
-ย้ายเป็นวิชาบังคับ 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๘๑ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)  หมายเหตุ 
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค าศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้
ศึกษา 
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔) 
 (Basic Sanskrit )   
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบ
เสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การเขียน การอ่านค าศัพท์ 
ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ 
บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยา
ศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุ
วาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่
เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 
 
 

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖)  
 (Basic Sanskrit)  
  ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง 
การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การเขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบของ
นามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพ
นาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยา
อาขยาต การประกอบรูป เป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา 
แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 
 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced Sanskrit)  
  ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ 
พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็น
อาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชัน
ตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็น
กรรมวาจก ประโยคค าถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและแต่งประโยค
สันสกฤตท่ีเหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Advanced Sanskrit)  
  ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะ
สนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยา ศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุ
วาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตก
รรมวาจก การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคค าถาม 
ประโยคปฏิเสธ แปลและ แต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้
ศึกษา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔) 
 (Basic Thai)  
  ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียง

๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาไทยเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Basic Thai)  
  ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 -เพ่ิมเติมหน่วยกิต 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๘๒ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)  หมายเหตุ 
วรรณยุกต์ หน่วยค า ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ฟังค าสั่ง ค าบรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ฟัง 
พูด ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ขออนุญาต แนะน าตัวเอง แนะน าผู้อ่ืน บอก
ชื่อสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  สนทนาได้ทั้งค าที่แสดงความหมาย
รูปธรรมและนามธรรม  

หน่วยค า ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาไทย ฟังค าสั่ง ค าบรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ฟัง พูด ทักทาย ขอบคุณ 
ขอโทษ ขออนุญาต แนะน า ตัวเอง แนะน าผู้ อ่ืน บอกชื่อสิ่ งของ ที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน สนทนาได้ทั้งค าทีแ่สดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม  

๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced Thai)  
 ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วย
เสียงวรรณยุกต์ หน่วยค า ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึก
ทั กษะการฟั งข่ าวจากวิทยุ  โทรทั ศน์  การพูดวาทศิลป์  การอ่าน
หนังสือพิมพ์และต าราวิชาการ การเขียนบทความ และฝึกแต่งกาพย์ 
กลอน โคลง ฉันท์ในภาษาไทย  

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาไทยชั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖)  
 (Advanced Thai)  
 ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียง
วรรณยุกต์ หน่วยค า ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง
ข่าวจากวิทยุ โทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การอ่านหนังสือพิมพ์และ ต าราวิชาการ 
การเขียนบทความ และฝึกแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ในภาษาไทย   

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔) 
 (Basic Chinese)    
  ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบค า 
และระบบประโยค ฝึกการอ่าน การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดย
อาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน  

๐๐๐ ๒๒๐ ภาษาจีนเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Basic Chinese) 
  ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบ
ประโยค ฝึกการอ่าน การเขียน ภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 

- เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced Chinese)  
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการ
สนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน  

๐๐๐ ๒๒๑ ภาษาจีนชั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Advanced Chinese)  
  ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดย
อาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔)  
  (Basic Japanese) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า 

๐๐๐ ๒๒๒ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Basic Japanese)  
  ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และ

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
- เพ่ิมเติมหน่วยกิต 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๘๓ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)  หมายเหตุ 
และระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดย
อาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน  

ระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 
 

 ๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced Japanese)  
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการ
สนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน  

๐๐๐ ๒๒๓ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖) 
  (Advanced Japanese)  
  ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนา
โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ ปัจจุบัน 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๓๕  ภาษาฮินดีเบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔) 
 (Basic Hindi)   
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า 
และระบบประโยค ฝึกการฟัง-อ่าน-เขียน-สนทนาภาษาฮินดี และระบบ
ไวยากรณ์พ้ืนฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจ าวัน  

๐๐๐ ๒๒๔ ภาษาฮินดีเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Basic Hindi)  
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค 
ฝึกการฟัง อ่านเขียน สนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ์พ้ืนฐานที่นิยมใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 -เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced Hindi)  
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฮินดี เน้นการ
สนทนา โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน  

๐๐๐ ๒๒๕ ภาษาฮินดีชั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖)  
 (Advanced Hindi)  
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฮินดี เน้นการสนทนา 
โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ ปัจจุบัน 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 -เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย  ๒(๒-๐-๔) 
 (Thai Culture)     
 ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของ
วัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการ
พัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 

๐๐๐ ๒๒๖ วัฒนธรรมไทย  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Thai Culture)  
  ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของ
วัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการ พัฒนา 
ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย  

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 
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 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)  หมายเหตุ 
   
๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม  ๒(๒-๐-๔) 
 (Man and Civilization)  
 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและ
พัฒ นาการของอารยธรรมตะวันออกและตะ วันตกในยุคต่ าง ๆ 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ
สังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้ เกิดผลกระทบและความคิด
สร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่าง อารยธรรม
ตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

๐๐๐ ๒๒๗ มนุษย์กับอารยธรรม  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Man and Civilization)  
  ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้ งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและ
พัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่าง ๆ ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและ
ตะวันตก ที่ก่อให้เกิด ผลกระทบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ การ
แลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารย
ธรรมทั้งสองท่ีมีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๐๑ ชีวิตกับจิตวิทยา ๒(๒-๐-๔) 
 (Life and Psychology)  
 ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์ของ
จิตวิทยากับการด ารงชีวิต วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่าง ๆ ผล
ของสุขภาพจิตที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์และการด ารงอยู่ร่วมกันในสังคม
และสิ่งแวดล้อม  

๐๐๐ ๑๐๙ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Psychology for Self-Development)  
  ป ระยุ ก ต์ ใช้ อ งค์ ค ว าม รู้ ท า งจิ ต วิ ท ย าแล ะห ลั ก ธ รรม ท าง
พระพุทธศาสนาที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน 
สามารถวิเคราะห์ตนเองและผู้อ่ืน มีทักษะใน การสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพและ
ท างานเป็นทีม  

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-ปรับเปลี่ยนชื่อ 
รายวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต -
ปรับแก้ไข ค าอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา  ๒(๒-๐-๔) 
 (Physical Science and Technology)  
  ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและผลงานของ
นักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัย ต่าง ๆ ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ ระบบสุริยะ 
เทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การลด
ต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การขนส่ง การสื่อสาร เทคโนโลยีภูมิ
ปัญ ญ าไทย  ภู มิ ปั ญ ญ าท้ องถิ่ น  วิทยาศาสตร์กั บชี วิ ตประจ าวัน 

๐๐๐ ๑๑๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่   ๓ (๓-๐-๖)  
  (Modern Science and Technology) 
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  ประวัติและผลงานของ
นักวิทยาศาสตร์ ในยุคต่าง ๆ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับ
ชีวิตประจ าวัน วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ หลัก
พ้ืน ฐานทางเทคโน โลยี  กระบวนการใช้  เทคโน โลยีอย่ างสร้ างสรรค์ 
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีภูมิ ปัญญาไทยและภูมิ

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 -ปรับเปลี่ยนชื่อ 
รายวิชา  
- เพ่ิมเติมหน่วยกิต - 
ปรับแก้ไข ค าอธิบาย
รายวิชา 
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 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)  หมายเหตุ 
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
 

ปัญญาท้องถิ่น พระพุทธศาสนากับเทคโนโลยี 

๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ  ๒(๒-๐-๔)
 (Introduction to Computer and Information 
Technology)  
 ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
ระบบดิจิทัล ภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ แพลตฟอร์ม
คอมพิวเตอร์ ระบบการประมวลผล การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนา
ระบบ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ต
และเวิลด์ไวด์เว็บ ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ จริยธรรมและ
สังคมไซเบอร์ 

๐๐๐ ๑๐๓ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  ๓(๓-๐-๖)  
  (Computer and Digital Technology)  
  มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
องค์ประกอบระบบ คอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัย 
กฎหมาย และจริยธรรมในสังคม ดิจิทัล มีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต สื่อ และ
การสื่อสารยุคดิจิทัล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการจัดท า เอกสาร ตาราง 
ค านวณ การน าเสนอข้อมูลได้ และรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 
 
 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-ปรับเปลี่ยนชื่อ 
รายวิชา  
- เพ่ิมเติมหน่วยกิต - 
ปรับแก้ไข ค าอธิบาย
รายวิชา 
 -ย้ายเป็นวิชาบังคับ 

๐๐๐ ๒๖๔ สันติศึกษา  ๒(๒-๐-๔) 
 (Peace Education)  
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง 
สันติภาพและปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ซึ่งประกอบด้วย
แนวคิดและแนวปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนา
ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยน
ผ่านความขัดแย้งและความรุนแรง อีกทั้งพัฒนาทักษะในกระบวนการการ
เสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรม
ในการฟังและอยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่าง ๆอย่างสันติสุข 

๐๐๐ ๒๒๘ สันติศึกษา  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Peace Education)  
  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง 
สันติภาพและปฏิบัติการจัดการความขัดแย้ง โดยสันติวิธี ซึ่งประกอบด้วยแนวคิด
และแนวปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่าง  ๆ เพ่ือให้
เกิดความรู้และความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและ
ความรุนแรง อีกทั้ง พัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสร้างความปรองดอง
ให้เกิดขึ้นในสังคม พหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการ ฟังและอยู่ร่วมกับ
ศาสนาและชาติพันธุ์ต่าง ๆอย่างสันติสุข 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๖๕ หลักธรรมาภิบาล  ๒(๒-๐-๔)  
 (Good Governance)  
 ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักธรร

๐๐๐ ๒๓๐ หลกัธรรมาภิบาล  ๓ (๓-๐-๖)  
 (Good Governance)  
 ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 
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มาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

๐๐๐ ๒๖๖ ภาวะผู้น า  ๒(๒-๐-๔) 
 (Leadership)  
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่น าการเปลี่ยนแปลง
และสร้างสรรค์งานในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและ
บทบาทของผู้น ากับการใช้การสื่อสารที่เอ้ืออาทร ผู้น ากับความเห็นที่
ถูกต้องดีงามและความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้น า วิสัยทัศน์ผู้น า ผู้น ากับการสร้างความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดย
อาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้น าในทาง
พระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะผู้น าของบุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่สามารถน าองค์กรไปสู่
ความส าเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและระดับ
โลก 

๐๐๐ ๒๒๙ ภาวะผู้น า  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Leadership)  
  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่น าการเปลี่ยนแปลงและ
สร้างสรรค์งานในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึง ศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้น า
กับการใช้การสื่อสารที่เอ้ืออาทร ผู้น ากับความเห็นที่ถูกต้องดีงามและ ความ
เปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น า วิสัยทัศน์ผู้น า ผู้น ากับ
การสร้างความสัมพันธ์แห่ง กรุณา โดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้น าตามทฤษฎี
ตะวันตกและภาวะผู้น าในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียน ภาวะผู้น าของ
บุคคล ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่
สามารถน าองค์กรไปสู่ ความส าเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งใน
ประเทศและระดับโลก 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๓๑ การรู้เท่าทันสื่อ  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Media Literacy)  
  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสื่อและสื่อปลอม อิทธิพลของสื่อปลอมที่มีต่อ
สังคม การตรวจสอบข่าว เทคนิคการรู้เท่าทันข่าวปลอม การรู้เท่าทันสื่อชวนเชื่อ
ต่างศาสนา อันได้แก่สื่อชวนเชื่อที่บิดเบือนหลักพุทธธรรม สื่อชวนเชื่อ ที่ใส่ร้าย
บุคคลหรือองค์กร โดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือจนสร้างความขัดแย้งในสังคม 

เพ่ิมเติมรายวิชา 

 ๐๐๐ ๒๓๒ ความรับผิดชอบต่อสังคม  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Social Responsibility)  
  ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต รู้หน้าที่ของ

เพ่ิมเติมรายวิชา 
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 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)  หมายเหตุ 
พลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต และ STRONG : จิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริต โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้น
ให้นักศึกษาเกิดความรู้ความ เข้าใจ ทักษะ เจตคติ  
ด้านการป้องกันการทุจริต 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชา 
หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หมายเหตุ 
ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๑๔ หน่วยกิต ก. วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๓๔ วรรณกรรมพระพุทธศาสนา  ๓ (๓-๐-๖)  
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์ ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๓๕ พระไตรปิฎกศึกษา  ๓ (๓-๐-๖)  
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาลี  ๓ (๓-๐-๖)  
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๓๗ ประวัติพระพุทธศาสนา   ๓ (๓-๐-๖)  
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก  ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๓๘ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  ๓ (๓-๐-๖)  
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก  ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๓๙ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  ๓ (๓-๐-๖)  
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก  ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๐ กรรมฐาน ๑  ๓ (๒-๒-๕)  
ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต ๐๐๐ ๒๔๑ กรรมฐาน ๒  ๓ (๒-๒-๕)  
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๓๔๒ กรรมฐาน ๓  ๓ (๒-๒-๕)  
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๔๔๓ กรรมฐาน ๔  ๓ (๒-๒-๕)  
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย  ๒(๒-๐-๔)   
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  ๒(๒-๐-๔)   
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒(๒-๐-๔)   
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 
 

  

ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต   
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑  (๒)(๑-๒-๔)   
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒  ๑(๑-๒-๔)   
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 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หมายเหตุ 
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒)(๑-๒-๔)   
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔  ๑(๑-๒-๔)   
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕  (๒)(๑-๒-๔)   
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖  ๑(๑-๒-๔)   
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗  ๑(๑-๒-๔)   
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๒) วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หมายเหตุ 
๑. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา ๑๔ หน่วยกิต  
๒. กลุม่วิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต  
๓. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธรุะ ๔ หน่วยกิต 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 
 

ปรับโครงสร้างเป็น ไม่
มีกลุ่มย่อย 

๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี  ๒ (๒-๐-๔)  
   (Pali Literature)  
  ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถ
กถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนาและปกรณ์วิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และ
คุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย 

๐๐๐ ๑๓๔ วรรณกรรมพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
  (Buddhist Literature)  
  ศึกษาประวัติและพัฒนาการของวรรณกรรมบาลีตั้งแต่อดีต
จนถึง ปัจจุบัน และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ศึกษาอยู่ใน
ประเทศไทย โดย วิเคราะห์วรรณกรรมท่ีน่าสนใจ เช่น วิมุตติมรรค วิ
สุทธิมรรค มหาวงศ์ ทีปวงศ์ ศาสนวงศ์ เตภูมิกถา มังคลัตถทีปนี 
กาพย์มหาชาติ สังคีติยวงศ์ มงคลวิเสสกถา แก่นพุทธศาสน์ กรรม
ทีปนี พุทธธรรม พุทธวิทยา และพระไตรปิฎกฉบับสากล: วิถีธรรม
จากพุทธปัญญา 
 

 
 
-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เปลี่ยนชื่อวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔)  
  (Research and Literary Works on Buddhism)  
  ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน 
ประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ 
น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของ พญาลิไท มังคลัตถทีปนีของพระสิริมังคลาจารย์ กาพย์ 
มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุ
พน พระมงคล วิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
แก่นพุทธศาสน์ของพุทธทาส กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) พุทธ
ธรรมของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยา ของอาจารย์พร รัตน 
สุวรรณ และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัย มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา  ๒ (๒-๐-๔)  
   (Tipitaka Studies)  
  ศึกษาก าเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก การจ าแนก

๐๐๐ ๑๓๕ พระไตรปิฎกศึกษา  ๓ (๓-๐-๖)  
   (Tipitaka Studies)  
  ศึกษาประวัติและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา 

- รวมรายวิชา 
พระไตรปิฎกศึกษา/  
พระวินัยปิฎก/ พระ
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หมายเหตุ 
โครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก ค าอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถาจารย์ 
การรักษาสื บทอดโดยมุ ขปาฐะและลายลั กษณ์ อักษร ล า ดั บคัมภี ร์ท าง 
พระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทย และประโยชน์ที่
ได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก 

ฎีกา อนุฎีกา โยชนา โครงสร้างและเนื้อหาส าคัญของพระไตรปิฎก 
เช่น มหาวิภังค์ ภิกขุณีวิภังค์ และมหาวัคค์ ในพระวินัยปิฎก พระสูตร
ส าคัญ เช่น พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพานสูตร มหาสติปัฏฐานสูตร 
จูฬกัมมวิภังคสูตร ในพระสุตตันตปิฎก ศึกษาสาระเบื้องต้นของ
ปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป นิพพานใน พระอภิธรรมปิฎก การ
สืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์ อักษร ความเป็นมา ของ
พระไตรปิฎกในประเทศไทย พระไตรปิฎกบาลีอักษรต่าง ๆ และ
ประโยชน์ ที่ได้จากการศึกษาพระไตรปิฎก 

สุตตันตปิฎก/ พระ
อภิธรรมปิฎก  
-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก  ๒ (๒-๐-๔)  

  (Vinaya Pitaka)  
 ศึกษาประวัติความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยปิฎก เลือก 
ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระ ที่ส าคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ภิกขุนีวิภังค์มหาวรรค จุล 
วรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ และประโยชน์ที่ได้รับจาก 
การศึกษาพระวินัยปิฎก 
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก  ๒ (๒-๐-๔)  
   (Suttanta Pitaka )  
  ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก เลือก
ศึกษาวิเคราะห์พระสูตร ที่ส าคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญ
สูตร รวมทั้งประเด็นส าคัญที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง ๕ นิกาย คือ ทีฆ นิกาย มัชฌิม
นิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย โดยอาศัย อรรถกถาและฎีกา
ประกอบ 
 ๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปิฎก  ๒ (๒-๐-๔)  
   (Abhidhamma Pitaka)  
  ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎก 
เนื้อหาสาระ ประเด็นที่น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง ๗ คัมภีร์ โดยเน้นให้ เข้าใจ
หลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน โดยอาศัยอรรถกถา และฏีกา
ประกอบ 
 ๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์  ๒ (๒-๐-๔)  ๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาล ี ๓ (๓-๐-๖)  -รวมรายวิชา บาลี
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หมายเหตุ 
   (Pali Grammar)  
  ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี ฐานกรณ์ การออกเสียงพยัญชนะ สังโยค 
การเชื่อมอักษรด้วยสนธิกิริโยปกรณ์ ประเภทและวิธีแจกค านาม สังขยา อัพยยศัพท์ 
กิริยาอาขยาต นามกิตก์ กิริยากิตก์ สมาสและตัทธิต 

   (Pali)  
 ศึกษาบาลีไวยากรณ์ ประกอบด้วย อักขรวิธี วจีวิภาค และ
หลักการ แต่ง-แปลบาลีเบื้องต้น 

ไวยากรณ์/  
แต่งแปลบาลี  
-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เปลี่ยนชื่อวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต  ๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี  ๒ (๒-๐-๔)  

   (Pali Composition and Translation) 
  ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้อง ตาม
หลักภาษา การแต่งและการแปลประโยคพิเศษและส านวนที่ควรทราบ การแปล 
บาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือที่ก าหนด 
 
 
 ๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔)  
   (History of Buddhism)  
  ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความส าคัญ 
และลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การ
ขยายตั วของพระพุทธศาสนาเข้ าไป ในนาน าประเทศ  และอิทธิพลของ 
พระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้น ๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและองค์การ 
ใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต 

๐๐๐ ๒๓๗ ประวัติพระพุทธศาสนา  ๓ (๓-๐-๖)  
  (History of Buddhism)  
  ศึ กษ าป ระวั ติ พ ระ พุ ท ธศ าส น าใน อิ น เดี ย  ก าร เผ ยแผ่
พระพุทธศาสนา จากประเทศอินเดียไปในประเทศต่าง ๆ ความส าคัญ 
ลั กษณ ะเด่น ของ พระ พุทธศาสนา ฐานะและบทบาทของ
พระพุทธศาสนาในนานาประเทศ พระพุทธศาสนากับสังคมวัฒนธรรม
ในนานาประเทศ ขบวนการและองค์กรทาง พระพุทธศาสนาใน
ปัจจุบันและทิศทางในอนาคต และบทบาทของคณะสงฆ์ไทย กับการ
สืบพระพุทธศาสนาตามพุทธปณิธานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 
 
ปรับรายวิชาประวัติ 
พระพุทธศาสนา/ การ
ปกครองคณะสงฆ์ ไทย 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนชื่อวิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต ๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย  ๒ (๒-๐-๔)  

   (Thai Sangha Administration)  
  ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้ งแต่สมัยสุโขทัยถึง
ปัจจุบัน ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่าง  ๆ กฎ 
ระเบียบ ค าสั่งและประกาศที่ส าคัญของคณะสงฆ์ การประยุกต์ การปกครองและ 
การบริหารในปัจจุบันส าหรับคณะสงฆ์ไทย 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๙๓ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หมายเหตุ 
 ๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธกีรรมพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔)  
  (Buddhist Festival and Traditions)  
  ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่า
ของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 

๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธกีรรมพระพุทธศาสนา  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Buddhist Festival and Traditions)  
  ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ในสมัย
พุทธกาล และสมัยหลังพุทธกาล ความส าคัญ คุณค่าทางจริยธรรม
ของเทศกาลและพิธีกรรม เทศกาลและพิธีกรรม  ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติในประเทศ ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆ ที่มีต่อสังคมไทย 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต  
-แก้ไขค าอธิบาย 
รายวิชา 

 ๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  ๒ (๒-๐-๔)  
   (Dhamma in English)  
  ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายใน ภาษาอังกฤษ 
และหนังสือที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ใน ภาษาอังกฤษ 

๐๐๐ ๒๓๙ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Dhamma in English)  
  ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายใน 
ภาษาอังกฤษ และหนังสือที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์
ได้รจนาไว้เป็นภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ธรรมภาค ภาษาอังกฤษ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต  
-แก้ไขค าอธิบาย 
รายวิชา 

 ๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ  ๒ (๒-๐-๔)  
   (Dhamma Communications)  
  ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ 
การพูดในที่ชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดง 
ปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย 

  ตัดออก 

๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบตัิ ๑  (๒) (๑-๒-๔)  
   (Buddhist Meditation I)  
  ศึกษาความเป็นมา ความหมาย หลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการ 
ปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐ วิปัสสนาภูมิ ๖ สติปัฏฐาน ๔ 
หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓ นิมิต ๓ สมาธิ ๓ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ วสี ๕ 
นิวรณ์ ๕ อุปกิเลส ๑๖ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและน าไปใช้ ฝึกปฏิบัติ

๐๐๐ ๑๔๐ กรรมฐาน ๑  ๓ (๒-๒-๕)  
   (Buddhist Meditation I)  
  ศึกษาความเป็นมา ความหมาย หลักการ ประโยชน์และวิธีการ
ปฏิบัติ กรรมฐาน อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐ วิปัสสนาภูมิ ๖ สติ
ปัฏฐาน ๔ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓ นิมิต ๓ สมาธิ ๓ รูป
ฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ วสี ๕ นิวรณ์ ๕ อุปกิเลส ๑๖ และฝึกปฏิบัติ

ปรับปรุงรายวิชา  
-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เปลี่ยนชื่อวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๙๔ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หมายเหตุ 
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งก าหนด ๑ ระยะ หรือ ๒ ระยะ วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน จงกรม นั่งก าหนด ส่งและสอบ

อารมณ ์
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบตัิ ๒  ๑ (๑-๒-๔)  
   (Buddhist Meditation II)  
  ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐาน 
สูตร และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะ 
และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญ
ลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งก าหนด ๒ 
ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

๐๐๐ ๒๔๑ กรรมฐาน ๒  ๓ (๒-๒-๕)  
   (Buddhist Meditation II)  
  ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนว 
 กายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปาน
สติสูตร วิธีการ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะ และ
วิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓ และ
สามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา กรรมฐานโดยการเดินจงกรม 
นั่งก าหนด ส่งและสอบอารมณ์ 

-ปรับปรุงรายวิชา 
 -เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เปลี่ยนชื่อวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบตัิ ๓  (๒) (๑-๒-๔)  
   (Buddhist Meditation III )  
  ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐาน สูตร 
วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ 
วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๓ ระยะ นั่งก าหนด ๓ 
ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

๐๐๐ ๓๔๒ กรรมฐาน ๓  ๓(๒-๒-๕)  
   (Buddhist Meditation III)  
  ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนว
เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ 
๕ หลักธรรม ที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ 
ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา กรรมฐานโดยการเดินจงกรม นั่งก าหนด ส่งและ
สอบอารมณ ์
 
 
 

-ปรับปรุงรายวิชา  
-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เปลี่ยนชื่อวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบตัิ ๔  ๑ (๑-๒-๔)  
   (Buddhist Meditation IV)  
  ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐาน สูตร 
กระบวน การเกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัสสนูปกิ

๐๐๐ ๔๔๓ กรรมฐาน ๔  ๓(๒-๒-๕)  
  (Buddhist Meditation IV)  
  ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวจิต
ตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏ

-รวมรายวิชา ธรรมะ
ภาคปฏิบัติ ๔/ ธรรมะ
ภาคปฏิบัติ ๕  
-เปลี่ยนรหัสวิชา  



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๙๕ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หมายเหตุ 
เลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๔ ระยะ 
นั่งก าหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ ์

ฐานสูตร กระบวนการเกิดของไตรสิกขาและ ไตรลักษณ์ หลักธรรมที่
ควรรู้ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดิน จงกรม นั่งก าหนด ส่งและสอบอารมณ์ 

-เปลี่ยนชื่อวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบตัิ ๕  (๒) (๑-๒-๔)  
   (Buddhist Meditation V)  
  ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวธัมมานุปัสส นา
สติปั ฏฐานในมหาสติปั ฏ ฐานสูตร กระบวนการเกิดดับของรูปนามตาม 
แนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติ 
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งก าหนด ๕ ระยะ ส่งและสอบ
อารมณ์ 
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบตัิ ๖  ๑ (๑-๒-๔)  
   (Buddhist Meditation VI)  
  ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในพระสูตรที่เชื่อมโยง กับ
มหาสติปัฏฐานสูตร เช่น อปัณณกสูตร สติสูตร อาการบรรลุมรรคผลและ คุณธรรม
ของพระอริยบุคคล ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่ง
ก าหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ ์
 

 ตัดออก 

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบตัิ ๗  ๑ (๑-๒-๔)  
   (Buddhist Meditation VII)  
  ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติฯ วิธีแก้ 
สภาวธรรมของส านักปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติปัฏฐาน
สูตร ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และนั่งก าหนด ส่งและสอบ
อารมณ ์

 ตัดออก 

 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๙๖ 

๓) หมวดวิชาเฉพาะดา้น 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ( ๓ หน่วยกิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (๓ หน่วยกิต) หมายเหตุ 
วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๓ หน่วยกิต วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๓ หน่วยกิต   

๑๐๑ ๓๐๖ หลักพุทธธรรม  ๓(๓-๐-๖)  
   (Principles of Buddhism)  
  ศึกษาหลักพุทธธรรมที่ส าคัญในพระไตรปิฎก เน้นอริยสัจ ปฏิจจสมุป
บาท เบญจขันธ์ ไตรลักษณ์ โพธิปักขิยธรรม กรรม สังสารวัฏและนิพพานโดย
ใช้คัมภีร์อรรถกถาและฎีกาประกอบ  

๑๐๑ ๓๑๑ หลักพุทธธรรม  ๓ (๓-๐-๖)  
   (Principles of Buddhism)  
  ศึกษาหลักพุทธธรรมที่ส าคัญในพระไตรปิฎก เน้นขันธ์ ๕ ปฏิจจสมุป
บาท อริยสัจ กรรม โพธิปักขิยธรรม นิพพาน โดยใช้คัมภีร์อรรถกถาและฎีกา
ประกอบ  

คงเดิม 
-ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 

 
๑๐๑ ๓๐๗ พุทธปรัชญาเถรวาท  ๓ (๓-๐-๖)  
   (Theravada Buddhist Philosophy)  
  ศึกษาอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท เปรียบเทียบกับปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก 

๑๐๑ ๓๑๒ พุทธปรัชญาเถรวาท  ๓ (๓-๐-๖) 
   (Theravada Buddhist Philosophy)  
  ศึกษาแนวคิดพุทธปรัชญาเถรวท ด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริย
ศาสตร์ สุนทรียศาสตร์  เปรียบเทียบกับปรัชญาตะวันตกและปรัชญา
ตะวันออก 

คงเดิม 
-ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 

 
๑๐๑ ๓๐๘ ธรรมบทศึกษา  ๓ (๓-๐-๖)  
   (Dhammapada Studies)  
  ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้าง หลักธรรมส าคัญของธรรมบท เน้น
หลักธรรมส าคัญ แนวคิดเชิงเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมอินเดีย อิทธิพลและ
คุณค่าของธรรมบทที่มีต่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย 

๑๐๑ ๓๑๓ ธรรมบทศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
   (Dhammapada Study)  
  ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้าง วิธีการ ศึกษาธรรมบท หลักการ
และแนวคิด ความส าคัญของธรรมบท เน้นเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมืองการปกครอง อิทธิพลและคุณค่าธรรมบทที่มีต่อวิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญาไทย 
 

 
คงเดิม 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 

๑๐๑ ๓๐๙ วิสุทธิมัคคศึกษา  ๓ (๓-๐-๖)  
   (Visuddhimagga Studies)  
  ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้างและหลักธรรมส าคัญของวิสุทธิ
มรรค และอิทธิพลของวิสุทธิมรรคที่มีต่อวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาและ

๑๐๑ ๓๑๔ วิสุทธิมรรคศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
   (Visuddhimagga Study)  
  ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้างและเนื้หาส าคัญของ วิสุทธิมรรค 
อิทธิพลและคุณค่าที่มีต่อวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาและสังคมไทยร่วม

 
คงเดิม 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๙๗ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ( ๓ หน่วยกิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (๓ หน่วยกิต) หมายเหตุ 
วิถีชีวิตไทย สมัย  -เปลี่ยนรหัสวิชา 
  ๑๐๑ ๔๑๕ ชาดกศึกษา  ๓ (๓-๐-๖)  

   (Jataka Study)  
  ศึกษาโครงสร้าง เนื้อหา และแนวคิดท่ีปรากฏในชาดก อิทธิพลของ
ชาดกท่ีมีต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ศิลปวัฒนธรรม 
วรรณกรรมท้องถิ่น วิถีชีวิต การเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ในสังคมไทยที่
หลากหลาย 

ย้ายมาจาก 
วิชาเฉพาะ

พระพุทธศาสนา 

๑๐๑ ๓๑๐ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก  ๓ (๓-๐-๖)  
   (Communication in Tipitaka)  
  ศึกษาความหมายและขอบข่ายของนิเทศศาสตร์ ค าสอนส าคัญท่ี
เกี่ยวกับหลักการ รูปแบบ วิธีการสื่อค าสอนของพระพุทธเจ้าและสาวก และ
จริยธรรมกับการสื่อสารในพระไตรปิฎก 

  
ย้ายไปวิชา 
เฉพาะด้าน

พระพุทธศาสนา 

๑๐๑ ๓๑๑ พระพุทธศาสนามหายาน  ๓ (๓-๐-๖)  
   (Mahayana Budhism)  
  ศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของมหายานในอินเดีย การเผยแผ่มหายาน
เข้าสู่ประเทศต่าง ๆ หลักธรรม พิธีกรรม และนิกายส าคัญของมหายาน  

๑๐๑ ๔๑๖ พระพุทธศาสนามหายาน  ๓ (๓-๐-๖)  
   (Mahayana Budhism)  
 ศึกษาประวัติ และพัฒนาการของมหายานในอินเดีย การเผยแผ่มหายาน
เข้าสู่ประเทศต่าง ๆ หลักธรรม พิธีกรรม และนิกายส าคัญของมหายาน  

 
-ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 

๑๐๑ ๔๑๓ พุทธศิลปะ  ๓(๓-๐-๖)  
  (Buddhist Arts)  
  ศึกษาพัฒนาการของพุทธศิลปะในอินเดีย และคลื่นพระพุทธศาสนาที่
เข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งสัมพันธ์กับสกุลศิลปะสมัยต่าง ๆ จนเกิดเป็นสกุลศิลปะ
ในประเทศไทย ทั้งด้านประติมากรรม จิตรกรรม และสถาปัตยกรรม ปรัชญา
ธรรมทางวัตถุและความงามจากพุทธศิลปะสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทยโดย
อาศัยพุทธลักษณะ  

๑๐๑ ๔๑๗ พุทธศิลปกรรม  ๓ (๓-๐-๖)  
   (Buddhis Arts)  
  ศึกษาประวัติ และพัฒนาการของพุทธศิลปกรรม ด้านสถาปัตยกรรม 
จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ ที่มีความสัมพันธ์กับ
พระพุทธศาสนาในยุคสมัยต่าง ๆ อิทธิพลคุณค่าพุทธศิลปกรรมต่อวิถีชีวิต 
ชุมชน สังคม และแนวทางการอนุรักษ์ศิลปกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ทางพระพุทธศาสนา 

-ปรับชื่อ 
รายวิชา 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 

๑๐๑ ๔๑๔ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖)  ๑๐๑ ๔๑๘ ภาษาอังกฤษส าหรับพระพุทธศาสนา  ๓ (๓-๐-๖)   



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๙๘ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ( ๓ หน่วยกิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (๓ หน่วยกิต) หมายเหตุ 
   (Dhamma in Advance English)  
  ศึกษาหนังสือธรรมะที่ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาได้รจนาไว้เป็น
ภาษาอังกฤษตามท่ีก าหนดให้ 
 

  (English for Buddhism) 
  ศึกษาค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในพระพุทธศาสนา เน้นการอ่าน
เอกสารทางพระพุทธศาสนาโดย เลือกหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น 
พระพุทธเจ้าสอนอะไร (ภาษาอังกฤษ) เป็นต้น  

-ปรับชื่อรายวิชา 
-ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 

๑๐๑ ๔๑๕ จิตวิทยาในพระไตรปิฎก  ๓ (๓-๐-๖)  
   (Psychology in Tipitaka)  
  ศึกษาค าสอนเรื่องจิตและเจตสิกในพระไตรปิฎก เปรียบเทียบกับเรื่อง
จิตวิทยาตะวันตกปัจจุบัน พฤติกรรม ของมนุษย์ตามแนวจริต ๖ และการ
พัฒนาจิตด้วยสมถะและวิปัสสนา 
 
 

  
-ย้ายไปวิชา 
เฉพาะด้าน

พระพุทธศาสนา 
 

  
 
๑๐๑ ๔๑๙ มังคลัตถทีปนีศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
    (Mangalatthadipani Study)  
  ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้างและเนื้อหาส าคัญของ อิทธิพล
ของมังคลัตถทีปนี ที่มีต่อวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา แนวคิด และการ
ประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

-ย้ายมาจากวิชาเลือก
เฉพาะสาขา

พระพุทธศาสนา 
-เพ่ิมค าอธิบายรายวิชา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 

๑๐๑ ๔๑๖ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Independent Study on Buddhism)  
  ศึกษาค้นคว้าวิจัยอิสระที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทาง
พระพุทธศาสนา โดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

๑๐๑ ๔๒๐ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Independent Study on Buddhism)  
  ศึกษาค้นคว้าวิจัยอิสระที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทาง
พระพุทธศาสนา โดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  

 
-คงเดิม 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 

๑๐๑ ๔๑๗ สัมมนาพระพุทธศาสนา  ๓ (๓-๐-๖)  
   (Seminar on Buddhism)  

๑๐๑ ๔๒๑ สัมมนาพระพุทธศาสนา  ๓ (๓-๐-๖)  
   (Seminar on Buddhism)  

 
-คงเดิม 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๙๙ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ( ๓ หน่วยกิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (๓ หน่วยกิต) หมายเหตุ 
  ศึกษาแนวคิด รูปแบบ วิธีการและด าเนินการสัมมนาปัญหาเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาในประเด็นต่าง ๆ โดยเสนอผลงานการค้นคว้าและรายงาน
ประกอบการสัมมนา  

  ศึกษาแนวคิด รูปแบบ วิธีการและด าเนินการสัมมนาปัญหาเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาในประเด็น ต่าง ๆ โดยเสนอผลงานการค้นคว้าและรายงาน
ประกอบการสัมมนา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 

วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา (๒ หน่วยกิต) 
จ านวน ๓๒ หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา (๓ หน่วยกิต) 
จ านวน ๓๐ หน่วยกิต  

หมายเหตุ 

๑๐๑ ๓๐๑ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์  ๒ (๒-๐-๔)  
   (Buddhism and Science)  
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่ายและวิธีการแสวงหาความจริงของ
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์  โดยสามารถศึกษาวิเคราะห์  ทฤษฎี
วิวัฒนาการ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ และทัศนะของ
นักวิทยาศาสตร์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา รวมทั้งเข้าใจถึงผลกระทบทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อโลกและพระพุทธศาสนา 

๑๐๑ ๑๐๑ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖)  
   (Buddhism and Science)  
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่ายและวิธีการแสวงหาความจริงของ
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ โดยสามารถศึกษาวิเคราะห์  ทฤษฎี
วิวัฒนาการ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ และทัศนะของ
นักวิทยาศาสตร์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา รวมทั้งเข้าใจถึงผลกระทบทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อโลกและพระพุทธศาสนา 

คงเดิม 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพ่ิมหน่วยกิต 

 
 

๑๐๑ ๓๐๒ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์  ๒ (๒-๐-๔)  
   (Buddhism and Social Works)  
  ศึกษาความหมาย และขอบข่ายของสังคมสงเคราะห์ หลักการ รูปแบบ 
และวิธีการสังคมสงเคราะห์ในพระไตรปิฎก เน้นพระจริยาของพระพุทธเจ้า 
บทบาทและความส าคัญของพระสงฆ์ในการสังคมสงเคราะห์ 

๑๐๑ ๑๐๒ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์  ๓ (๓-๐-๖)  
   (Buddhism and Social Works)  
  ศึกษาความหมาย และขอบข่ายของสังคมสงเคราะห์ หลักการ รูปแบบ 
และวิธีการสังคมสงเคราะห์ในพระไตรปิฎก เน้นพระจริยาของพระพุทธเจ้า 
บทบาทและความส าคัญของพระสงฆ์ในการสังคมสงเคราะห์ 

 
-คงเดิม 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพ่ิมหน่วยกิต 

 ๑๐๑ ๑๐๓ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก  ๓ (๓-๐-๖)  
   (Communication in Tipitaka)  
  ศึกษาความหมายและขอบข่ายของนิเทศศาสตร์ ค าสอนส าคัญท่ี
เกี่ยวกับหลักการ รูปแบบ วิธีการสื่อค าสอนของพระพุทธเจ้าและสาวก และ
จริยธรรมกับการสื่อสารในพระไตรปิฎก 

ย้ายมาจากวิชา
เฉพาะด้าน

พระพุทธศาสนา 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๐๐ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ( ๓ หน่วยกิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (๓ หน่วยกิต) หมายเหตุ 
๑๐๑ ๓๑๙ ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก  ๒ (๒-๐-๔)  
   (Education in Tipitaka)  
  ศึกษาความหมายและขอบข่ ายของศึกษาศาสตร์  ทฤษฎีทาง
ศึกษาศาสตร์ หลักธรรมส าคัญในพระไตรปิฎกท่ีเกี่ยวกับการศึกษา บูรณาการ
โดยเน้นเป้าหมายของการศึกษาตามไตรสิกขา กระบวนการจัดการศึกษาแบบ
กัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ วิธีสอนของพระพุทธเจ้า คุณธรรมแล
จริยธรรม ของคร ู
 

๑๐๑ ๑๐๔ ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก  ๓ (๓-๐-๖) 
  (Education in Tipitaka)  
  ศึกษาความหมายและขอบข่ายของศึกษาศาสตร์  ทฤษฎีทาง
ศึกษาศาสตร์ หลักธรรมส าคัญในพระไตรปิฎกท่ีเกี่ยวกับการศึกษา บูรณาการ
โดยเน้นเป้าหมายของการศึกษาตามไตรสิกขา กระบวนการจัดการศึกษา
แบบกัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ วิธีสอนของพระพุทธเจ้า คุณธรรมแล
จริยธรรมของครู 

 
-คงเดิม 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพ่ิมหน่วยกิต 

 

๑๐๑ ๓๒๑ ชาดกศึกษา  ๒ (๒-๐-๔) 
   (Jataka Studies)  
 ศึกษาโครงสร้าง เนื้อหา และแนวคิดที่ปรากฏในชาดก อิทธิพลของ
ชาดกท่ีมีต่อวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ศิลปะ และวิถีชีวิต 

 -ย้ายไปวิชาแกน
พระพุทธศาสนา 
-ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพ่ิมหน่วยกิต 

-ย้ายไปวิชาเลือก
เฉพาะสาขา

พระพุทธศาสนา 

๑๐๑ ๓๒๒ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย  ๒ (๒-๐-๔)  
   (Buddhism and Thai Thoughts)  
  ศึกษาภูมิปัญญาไทยที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาในด้านสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและศิลปวัฒนธรรม 

 

๑๐๑ ๓๒๓ พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน  ๒ (๒-๐-๔) 
   (Buddhism in Temporary World)  
  ศึกษาสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน ผลกระทบของ
ลัทธิการเมืองและศาสนาอื่น ๆต่อพระพุทธศาสนา อิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมโลก และบทบาทขององค์การพระพุทธศาสนา
ระดับนานาชาติ 

 -ย้ายไปวิชาเลือก
เฉพาะสาขา
พระพุทธศาสนา-
ปรับชื่อใหม่เป็น
พระพุทธศาสนากับ
สังคมวิทยา  

๑๐๑ ๓๒๔ ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔)   -ย้ายไปวิชาเลือก



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๐๑ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ( ๓ หน่วยกิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (๓ หน่วยกิต) หมายเหตุ 
   (Life and Works of Buddhist Scholars)  
  ศึกษาชีวประวัติและผลงานด้านการรจนาและแปลหนังสือ ต ารา และ
คัมภีร์พระพุทธศาสนาของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทและ
มหายาน 
 

เฉพาะสาขา
พระพุทธศาสนา 

๑๐๑ ๔๐๓ พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา  ๒ (๒-๐-๔)  
   (Buddhism and Ecology)  
  ศึกษาความหมายและขอบข่ายของนิเวศวิทยา หลักธรรมส าคัญใน
พระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับนิเวศวิทยา เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบ
นิเวศ มนุษย์กับธรรมชาติ แนวทางการอนุรักษ์และระบบนิเวศวิทยา 

๑๐๑ ๒๐๕ พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา  ๓ (๓-๐-๖)  
   (Buddhism and Ecology)  
  ศึกษาความหมาย ขอบข่ายของนิเวศวิทยา วิเคราะห์แนวคิดและ
ทฤษฎีหลักทางนิเวศวิทยา หลักธรรมส าคัญในพระไตรปิฎก ที่ เกี่ยวกับ
นิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศ มนุษย์กับธรรมชาติ 
วิกฤตการณ์ในระบบนิเวศ นโยบายของรัฐและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม แนว
ทางการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ด้วยหลักการทางพระพุทธศาสนา 
 

-คงเดิม 
-ปรับชื่อภาษาอังกฤษ 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพ่ิมหน่วยกิต 

 

 ๑๐๑ ๒๐๖ จิตวิทยาในพระไตรปิฎก  ๓ (๓-๐-๖) 
   (Psychology in Tipitaka)  
 ศึกษาค าสอนเรื่องจิตและเจตสิกในพระไตรปิฎก เปรียบเทียบกับเรื่อง
จิตวิทยาตะวันตกปัจจุบัน พฤติกรรม ของมนุษย์ตามแนวจริต ๖ และการ
พัฒนาจิตด้วยสมถะและวิปัสสนา 
 

ย้ายมาจากวิชาเลือก
เฉพาะสาขา

พระพุทธศาสนา 

๑๐๑ ๔๐๔ ธรรมประยุกต ์ ๒ (๒-๐-๔) 
   (Applied Dhamma)  
  ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้และบูรณาการ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ปัญหาชีวิตและสังคม 
 

 -รวมกับวิชา
พระพุทธศาสนา 
กับสังคมไทย 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๐๒ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ( ๓ หน่วยกิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (๓ หน่วยกิต) หมายเหตุ 
๑๐๑ ๔๐๕ พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์  ๒ (๒-๐-๔)  
   (Buddhism and Economics)  
  ศึกษาความหมายและขอบข่ายของเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์แนวคิดและ
ทฤษฎีหลักทางเศรษฐศาสตร์ จริยธรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคตามแนว
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์แนวพุทธศาสตร์กับ
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป รวมทั้งศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  
 

-ย้ายไปวิชาเลือก
เฉพาะสาขา

พระพุทธศาสนา 
 

๑๐๑ ๔๒๗ รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก  ๒ (๒-๐-๔)  
   (Political Science in Tipitaka)  
  ศึกษาความหมายและขอบข่ายของรัฐศาสตร์ วิเคราะห์แนวคิดและ
ทฤษฎีหลักทางรัฐศาสตร์ ในพระไตรปิฎก รูปแบบ วิธีการปกครองตามแนว
นิติรัฐ หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมของผู้บริหาร เปรียบเทียบ ประยุกต์และ
บูรณาการรัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์กับรัฐศาสตร์ทั่วไป 

๑๐๑ ๓๐๗ รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก  ๓ (๓-๐-๖)  
   (Political Science in Tipitaka)  
  ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎี ความเป็นมา อุดมการณ์ และความ
ขัดแย้งทางการเมือง รูปแบบการปกครอง การเลือกตั้ง สิทธิเสรีภาพและการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี รูปแบบการ
ปกครองในพระไตรปิฎก เปรียบเทียบหลักนิติรัฐและนิติธรรม ประยุกต์และ
บูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนากับหลักรัฐศาสตร์ 
 
 

-คงเดิม 
-ปรับค าอธิบายวิชา 

-เพ่ิมหน่วยกิต 

๑๐๑ ๔๓๐ พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน  ๒ (๒-๐-๔)  
   (Buddhism and Human Rights)  
  ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา โดย
เปรียบเทียบกับปฏิญญาสากลว่าสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนญูของไทยและ
พระราชบัญญัติของไทยว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ตลอดจนหลักสิทธิมนุษยชน
ของนานาอารยประเทศ 

๑๐๑ ๓๐๘ พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน  ๓ (๓-๐-๖)  
   (Buddhism and Human Rights)  
  ศึกษาแนวคิดพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพของพลเมอืง หลักค า
สอนทางพระพุทธศาสนา ที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน คุณลักษณะพลเมืองที่
เข้มแข็งของประเทศชาติและสงัคมโลก หลักปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนษุยชน 
กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไทย และประยุกต์ใช้หลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันอย่างสนัตสิุข 
 
 

-คงเดิม 
-เพ่ิมค าอธิบาย

รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพ่ิมหน่วยกิต 

 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๐๓ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ( ๓ หน่วยกิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (๓ หน่วยกิต) หมายเหตุ 
๑๐๑ ๔๓๑ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ย่ังยืน  ๒ (๒-๐-๔)  
   (Buddhism and Sustainable Development) 
  ศึกษาหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนา โดยเน้นหลักการ
พัฒนามนุษย์ สังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

๑๐๑ ๓๐๙ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ย่ังยืน  ๓ (๓-๐-๖) 
   (Buddhism and Sustainable Development) 
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักสากล 
(SDGs) หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพุทธ เพ่ือพัฒนามนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม 

-คงเดิม 
-ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพ่ิมหน่วยกิต 

 
 
๑๐๑ ๔๓๒ มังคลัตถทีปนีศึกษา  ๒ (๒-๐-๔)  
   (Mangalatthadipani Studies)  
  ศึกษาโครงสร้าง และเนื้อหาสาระของมังคลัตถทีปนี อิทธิพลของมังค
ลัตถทีปนีที่มีต่อวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตไทย 
 

 ย้ายไปหมวด 
วิชาแกน

พระพุทธศาสนา 

๑๐๑ ๔๓๗ พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข  ๒ (๒-๐-๔)  
  (Buddhism and Health Care )  
 ศึกษาความหมายและขอบข่ายสาธารณสุขศาสตร์ทั้งการแพทย์สมัยใหม่
และการแพทย์แผนไทย ค าสอนในพระไตรปิฎกและอรรถกถาที่เกี่ยวกับเรื่อง
โรค การบริโภคปัจจัย ๔ การบริหารร่างกาย การรักษาพยาบาล การพักผ่อน 
และและการดูแลสุขภาพจริยธรรมของผู้รักษาพยาบาล 

๑๐๑ ๓๑๐ พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข  ๓ (๓-๐-๖)  
   (Buddhism and Healthy Care )  
  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาธารณสุข ตามหลักการแพทย์แผน
ปัจจุบัน โรคและสมุฏฐานของโรค หลักการบริโภคปัจจัย ๔ เภสัชในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา วิธีรักษาโรค การส่งเสริม 
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม จริยธรรมในการรักษาพยาบาล โดยประยุกต์ใช้
กับการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันตามแนวพระพุทธศาสนา  
 

 
-ปรับชื่อวิชา 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพ่ิมหน่วยกิต 

๑๐๑ ๔๓๘ มิลินทปัญหาศึกษา ๒(๒-๐-๔) 
   (Milindapanha Studies)  
  ศึกษาความเป็นมาของมิลินทปัญหา เนื้อหาสาระ ส านวนภาษาวิธีการ
ตอบปัญหาและแนวคิดทางปรัชญา 

 -ย้ายไปรายวิชาเลือก
เฉพาะสาขา
พระพุทธศาสนา 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๐๔ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ( ๓ หน่วยกิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (๓ หน่วยกิต) หมายเหตุ 
 
วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา ๙ หน่วยกิต วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา ๑๒ หน่วยกิต  หมายเหตุ 
๑๐๑ ๓๑๘ เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน  ๓ ๓-๐-๖)  
   (Comparison between Theravada and Mahayana)  
  ศึกษาเปรียบเทียบสถานะและพระจริยาของพระพุทธเจ้า สถานะและ
บทบาทของพระโพธิสัตว์  ค าสอนเรื่องธรรมกาย ทศบารมี ไตรลักษณ์ 
ปฏิจจสมุปบาท นิพพาน และพิธีกรรมส าคัญของนิกายทั้งสอง 

๑๐๑ ๓๒๒ เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน  ๓ (๓-๐-๖)  
   (Comparison between Theravada and Mahayana)  
  ศึกษาเปรียบเทียบสถานะและพระจริยาของพระพุทธเจ้า สถานะ และ
บทบาทของพระโพธิสัตว์  ค าสอนเรื่องธรรมกาย ทศบารมี ไตรลักษณ์ 
ปฏิจจสมุปบาท นิพพาน และพิธีกรรมส าคัญของนิกายทั้งสอง 

คงเดิม 
 
 
 

๑๐๑ ๓๑๙ พุทธธรรมกับสังคมไทย  ๓ (๓-๐-๖)  
   (Buddhadhamma and Thai Society)  
 ศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย ความเข้าใจพุทธ
ธรรม การใช้พุทธธรรมแก้ปัญหาชีวิตและสังคม แนวโน้มความเชื่อและการ
ปฏิบัติของชาวพุทธในปัจจุบัน และการวิจารณ์พระพุทธศาสนาของนักคิดไทย
สมัยใหม่ 
 

๑๐๑ ๓๒๓ พุทธธรรมกับสังคมไทย  ๓ (๓-๐-๖)  
   (Buddhadhamma and Thai Society)  
  ศึกษาหลักพุทธธรรม เพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
สังคมไทย 

-คงเดิม 
-ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

๑๐๑ ๓๒๐ อักษรจารึกในพระไตรปิฎก ๓  (๓-๐-๖)  
   (Tipitaka Scripts)  
  ศึกษาอักษรต่าง ๆ ที่ใช้จารึกพระไตรปิฎก คือ อักษรเทวนาครี สิงหล 
ขอม พม่า มอญ อักษรธรรมล้านนา และอักษรโรมัน ให้สามารถอ่านออก 
 เขียนได ้

๑๐๑ ๓๒๔ อักษรจารึกในพระไตรปิฎก  ๓ (๓-๐-๖)  
   (Tipitaka Scripts)  
  ศึกษาอักษรต่าง ๆ ที่ใช้จารึกพระไตรปิฎก คือ อักษรเทวนาครี สิงหล 
ขอม พม่า มอญ อักษรธรรมล้านนา และอักษรโรมัน ให้สามารถอ่านออก 
เขียนได ้

 
คงเดิม 

 
 

๑๐๑ ๔๑๒ พระสูตรมหายาน  ๓(๓-๐-๖)  
  (Mahayana Sutras)  
  ศึกษาหลักธรรมส าคัญในพระสูตรมหายานโดย เลือกศึกษาพระสูตรที่
ส าคัญ เช่น ปรัชญาปารมิตาหฤทยสูตร ทศภูมิกสูตร สัทธรรมปุณฑริกสูตร 
สุขาวดีวยูหสูตร วิมลเกียรตินิเทศสูตร และลังกาวตารสูตร  

๑๐๑ ๓๒๕ พระสูตรมหายาน  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Mahayana Sutras)  
  ศึกษาหลักธรรมส าคัญในพระสูตรมหายานโดย เลือกศึกษาพระสูตรที่
ส าคัญ เช่น ปรัชญาปารมิตา หฤทยสูตร ทศภูมิกสูตร สัทธรรมปุณฑริกสูตร 
สุขาวดี วยูหสูตร วิมลเกียรตินิเทศสูตร และลังกาวตารสูตร 

 
คงเดิม 

 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๐๕ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ( ๓ หน่วยกิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (๓ หน่วยกิต) หมายเหตุ 
๑๐๑ ๔๒๙ พระพุทธศาสนากับสันติภาพ  ๓ (๓-๐-๖)  
    (Buddhism and Peace)  
 ศึกษาหลักค าสอนส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่ เกี่ยวกับสันติภาพ 
หลักการและวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งแนวพุทธ โดยเน้นรูปแบบและ
วิธีการสังฆสามัคคี และใช้แนวคิดเรื่องสันติภาพทางตะวันตกมาเทียบเคียง 

๑๐๑ ๓๒๖ พระพุทธศาสนากับสันติภาพ  ๓ (๓-๐-๖)  
     (Buddhism and Peace)  
  ศึกษาหลักค าสอนส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสันติภาพ 
หลักการและวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งแนวพุทธ โดยเน้นรูปแบบและ
วิธีการ สังฆสามัคคี และใช้แนวคิดเรื่องสันติภาพทางตะวันตกมาเทียบเคียง 
 
 

 
คงเดิม 

 

๑๐๑ ๔๓๓ พระพุทธศาสนากับสตรี  ๓ (๓-๐-๖) 
    (Buddhism and Women)  
 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและปัญหาเกี่ยวกับสตรีในพระพุทธศาสนา ด้าน
สถานภาพ บทบาทหน้าที่ ศักยภาพในการบรรลุธรรม การอุปถัมภ์และเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

๑๐๑ ๓๒๗ พระพุทธศาสนากับสถานภาพสตรี  ๓ (๓-๐-๖)  
     (Buddhism and Women) ปรับภาษาอังกฤษ 
 ศึกษาแนวคิด เกี่ยวกับสถานภาพ บทบาท สิทธิ และหน้าที่ของสตรีใน
ทัศนะของพระพุทธศาสนา ศักยภาพในการบรรลุธรรม การอุปถัมภ์และเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของสตรี ในสมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน 
 
 

-ปรับชื่อรายวิชา 
-ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

 ๑๐๑ ๓๒๘ พระพุทธศาสนากับสังคมวิทยา  ๓ (๓-๐-๖) 
   (Buddhism and sociology) 
  ศึกษาความหมายและขอบข่ายของสังคมวิทยา วิเคราะห์แนวคิดและ
ทฤษฎีหลักทางสังคมวิทยา พฤติกรรม บทบาทหน้าที่ขององค์กร หลักธรรม
ส าคัญที่เกี่ยวกับสังคม การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคม วิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย และในสังคมโลก 

-ย้ายมาจากวิชา
เฉพาะสาขา
พระพุทธศาสนา-
ปรับชื่อใหม่จากวิชา
พระพุทธศาสนากับ
โลกปัจจุบัน 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพ่ิมหน่วยกิต  
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๐๖ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ( ๓ หน่วยกิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (๓ หน่วยกิต) หมายเหตุ 
 ๑๐๑ ๓๒๙ พระพุทธศาสนากับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๓ (๓-๐-๖) 

   (Buddhism and Information Technology for 
Communication) 
  ศึกษาความหมาย ขอบข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หลักการ รูปแบบ วิธีการสื่อค าสอนของพระพุทธเจ้า จริยธรรม กฎหมายกับ
การสื่อสาร การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

 
-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 

-เพ่ิมหน่วยกิต  
 

 ๑๐๑ ๓๓๐ ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา  ๓ (๓-๐-๖)  
   (Life and Works of Buddhist Scholars) 
 ศึกษาชีวประวัติ ผลงานด้านการรจนาและการแปลหนังสือ ต ารา และคัมภีร์
พระพุทธศาสนาของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน 

-ย้ายมาจากวิชาเฉพาะ
ด้านพระพุทธศาสนา 

- -เพ่ิมหน่วยกิต 

 ๑๐๑ ๔๓๑ พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖)  
   (Buddhism and Modern Economy)  
  ศึกษาความหมาย ขอบเขต หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
จุลภาคและมหภาค วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน 
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจยุคดิจิทัล เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ จริยธรรมของ
ผู้ผลิตและผู้บริโภคตามแนวหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 

-ย้ายมาจากวิชาเฉพาะ
ด้านพระพุทธศาสนา 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

-เพ่ิมหน่วยกิต 

 ๑๐๑ ๔๓๒ พระพุทธศาสนากับศาสตร์พระราชา ๓ (๓-๐-๖)  
   (Buddhism and The King’s Philosophy)  
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักธรรมเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และ
กระบวนการพัฒนาเชิงพุทธบูรณาการที่สอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการ
พัฒนามนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
 

-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
-ค าอธิบายรายวิชาใหม่ 

-รหัสวิชาใหม ่
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๐๗ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ( ๓ หน่วยกิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (๓ หน่วยกิต) หมายเหตุ 
 ๑๐๑ ๔๓๓ มิลินทปัญหาศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 

   (Milindapanha Study)  
  ศึกษาความเป็นมา ความส าคัญ แนวคิดของมิลินทปัญหา ลักษณะการ
ใช้ส านวนภาษา บทสนทนา วิธีการคิดและการตอบปัญหา และแนวคิดทาง
ปรัชญาที่ปรากฏในมิลินทปัญหา 

-ย้ายมาจากวิชาเฉพาะ
ด้านพระพทุธศาสนา 

-เพิ่มค าอธิบายรายวชิา 
-เพิ่มหน่วยกิต 

 ๑๐๑ ๔๓๔ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ๓ (๓-๐-๖)  
   (History of Buddhism in Thailand) 
  ศึกษาประวัติความเป็นมา ของพระพุทธศาสนา สมัยสุโขทัย สมัย
ล้านนา สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย 

 
-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

-รหัสวิชาใหม ่
 

 ๑๐๑ ๔๓๕ เนตติปกรณศ์ึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
   (Nettipakarana Study) 
  ศึกษาประวัติ โครงสร้างและเนื้อหาสาระส าคัญของคัมภีร์เนตติปกรณ์ 
วิเคราะห์หลักการอธิบายธรรมโดยหาระ ๑๖ นัย ๕ สาสนปทัฏฐาน ที่ปรากฏ
ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา การประยุกต์ใช้หลักการอธิบายธรรม 
และแก้ปัญหาการเข้าใจธรรมตามแนวเนตติปกรณ์ 
 

-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
-รหัสวิชาใหม ่

 

 ๑๐๑ ๓๙๗ อารยธรรมสมัยสุโขทัยล้านนา  ๓ (๑-๒-๖)  
  (civilization of Sukhothai and Lanna period) 
  ศึกษาประวัติความเป็นมา ภาษา ขนบธรรมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
ความเชื่อหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของอารยธรรมสมัยสุโขทัยล้านนาที่มี
อิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชุมชนในจังหวัดแพร่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัด
พิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค์ 
 

 
-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
โซนส่วนงานเหนือ

ตอนล่าง 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๐๘ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ( ๓ หน่วยกิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (๓ หน่วยกิต) หมายเหตุ 
 ๑๐๑ ๔๖๙ พุทธศิลป์ในจังหวัดพิษณุโลก             ๓ (๑-๒-๖)  

   (Buddhist Arts in Phitsanulok Province) 
     ศึกษาเนื้อหา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพุทธศิลป์ ประวัติความเป็นมา
ของพุทธศิลป์ ในจังหวัดพิษณุ โลก          ด้ านประติมากรรม ด้ าน
สถาปัตยกรรม ด้านจิตรกรรม และพุทธศิลป์ในจังหวัดพิษณุโลก ด้านต่างๆที่
มีอิทธิพล  ถึงปัจจุบัน 

-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น

ส่วนงานวิทยา
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชิน

ราช 
-รหัสวิชาใหม ่

 ๑๐๑ ๔๗๐ พุทธธรรมกับสุขภาวะผู้สูงวัยในจังหวัดพิษณุโลก ๓ (๑-๒-๖)  
   ( Buddhism and the well-being of the elderly in 
Phitsanulok Province)  
     ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะและผู้สูงวัย การน า
หลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของผู้สูงวัยในด้านสุขภาวะ การใช้
สมุนไพร การนวด และกรณีศึกษาจากพ้ืนที่จริงในจังหวัดพิษณุโลก 

-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น

ส่วนงานวิทยา
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชิน

ราช 
-รหัสวิชาใหม ่

๔) หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต (๒ หน่วยกิต) ๔) หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต  หมายเหตุ 
  นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ต้องเลือก
ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ต้องเลือก
ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เป็นวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ปรับเป็น ๓ หน่วยกิต 
 
 

 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๐๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๑๐ 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๑๑ 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๑๒ 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๑๓ 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๑๔ 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๑๕ 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๑๖ 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๑๗ 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๑๘ 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๑๙ 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๒๐ 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๒๑ 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๒๒ 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๒๓ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การโอนและเทียบโอนผลการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๒๕ 

 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๒๗ 

 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๒๘ 

 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๒๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  

เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรบัสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๓๐ 

 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๓๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  
ข้อก าหนดมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๓๒ 

 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เรื่อง อนุมัตเิปดิสอนหลักสูตร 

พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๓๔ 

 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๓๕ 

 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ซ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชากลุม่พระพทุธศาสนา 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๓๗ 

 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๓๘ 

 
 
 
 

 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๓๙ 

 
 
 
 

 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๔๐ 

 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๔๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ  
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๔๒ 

 
๑. พระครูสมุณฑ์ธรรมธาดา (สายัน จนฺทว โส) บวบขม 

๑. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๒. สังกัด    วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การปกครองคณะสงฆ์ไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๒ พุทธปรัชญาเถรวาท วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๓ จริยศาสตร ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๔ พระสุตตันตปิฎก วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๕ พระสุตตันตปิฎก วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๖ พระพุทธศาสนามหายาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๗ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๘ ประวัติพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๔. ผลงานทางวิชาการ (ภายใน ๕ ปีย้อนหลัง) 
      

  ๔.๑ บทความวิจัย 
พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา, ผศ.ดร. “บูรณาการองค์ความรู้และวิถีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมใน

อาเซียน”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม - 
สิงหาคม ๒๕๖๓) : ๒๗ - ๔๐. 

พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา, ผศ.ดร. “การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชารัฐในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๘ “พระพุทธศาสนากับแนวโน้มโลกยุค
ใหม่ : วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
ล าพูน, ล าพูน. (๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕) : ๓๔๙ - ๓๖๓. 

๔.๒ บทความวิชาการ 
พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา, ผศ.ดร. “วัดปลอดเหล้า บุหรี่ การพนันและสร้างภูมิคุ้มกัน โควิด ๑๙ ด้วยหลักพุทธธรรม”. 

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ . ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน 
๒๕๖๕) : ๘๗ - ๙๖. 

  ๔.๓ หนังสือ/ต ารา 
พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา, ผศ.ดร., (๒๕๖๔). พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย. (๓๔๐ หน้า). 
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มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๔๓ 

 
๒. พระครูปิยกิจบัณฑิต (กรกิจ ปิยธมฺโม) หงษ์สุข 

 
๑. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
๒. สังกัด    วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๕ กรรมฐาน ๒ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๖ ประวัติพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๗ พระวินัยปิฎก วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๘ พระพุทธศาสนากับสันติภาพ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๙ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๑๐ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๑ พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๒ พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษย์ชน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๓ พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๔ ปรัชญาไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๕ กฎหมายทั่วไป วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ (ภายใน ๕ ปีย้อนหลัง) 
      ๔.๑ บทความวิจัย  
                    -  
              ๔.๒ บทความวิชาการ 
พระครูปิยกิจบัณฑิต. “หลักการและแนวคิดสาธารณสุขในพระพุทธศาสนา”. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ. 

ครั้งที่ ๒. เล่มที่ ๓. “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน” Thailand 
4.0. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระ
เกียรต ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, น่าน. (กันยายน ๒๕๖๑) : ๒๐๖ - ๒๑๗. 

 
      ๔.๓ หนังสือ 
พระมหาปณิธาน สุเมโธ (เป็งอ่ิน), พระครูปิยกิจบัณฑิต,ดร. (๒๕๖๒). รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก. พิษณุโลก : บริษัท 

โฟกัส พริ้นติ้ง. (๓๑๕ หน้า). 
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มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๔๔ 

 
๓. พระครูสังฆรักษ์เชษฐา ปิยสาสโน (เขียวสะอาด) 

      
๑. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
๒. สังกัด    วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗             วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๔ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์                              วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๕ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๖ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๗ ธรรมประยุกต์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๘ เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๙ พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๑๐ กรรมฐาน ๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ (ภายใน ๕ ปีย้อนหลัง) 
     

  ๔.๑ บทความวิจัย 
              - 

         ๔.๒ บทความวิชาการ 
พระครูใบฎีกาเชษฐา ปิยสาสโน. “ท่าทีพุทธศาสนาต่อมงคลตื่นข่าวบนฐานแห่งความจริงทางประสาทสัมผัสและ

คุณค่า” วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - เมษายน ๒๕๖๓) : ๔๒๓ - ๔๓๔. 

 
 

  ๔.๓ หนังสือ 
                -  
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มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๔๕ 

 
๔. พระมหาปณิธาน  สุเมโธ (เป็งอิ่น) 

     
๑. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
๒. สังกัด    วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชา มหาวิทยาลัย 
๑ บาลีไวยากรณ์ ๑, ๒   วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๒ บาลีไวยากรณ์                        วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๓ วรรณคดีบาลี                 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๔ ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา                               วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๕ หลักพุทธธรรม วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๖ จิตวิทยาในพระไตรปิฎก วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๗ พระอภิธรรมปิฎก วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๘ ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๙ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๑๐ พระไตรปิฎกศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๑ พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๒ บาลีไวยากรณ์ ๓, ๔ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๓ ภาษาบาลี วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๔ พุทธธรรมกับสังคมไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ (ภายใน ๕ ปีย้อนหลัง) 
   

      ๔.๑ บทความวิจัย 
  - 

          ๔.๒ บทความวิชาการ 
พระมหาปณิธาน สุเมโธ (เป็งอ่ิน). หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับพุทธญาณวิทยา. รายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ. ครั้งที่ ๒. เล่มที่ ๓. “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน” 
Thailand 4.0. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน, น่าน. (กันยายน ๒๕๖๑) : ๑๙๔ - ๒๐๕. 

 

  ๔.๓ หนังสือ/ต ารา 
พระมหาปณิธาน สุเมโธ (เป็งอ่ิน), พระครูปิยกิจบัณฑิต,ดร. (๒๕๖๒). รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก. พิษณุโลก : บริษัท 

โฟกัส พริ้นติ้ง. (๓๑๕ หน้า). 
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มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ๑๔๖ 

 
๕. นายเสถียร  สระทองให ้

      
๑. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
๒. สังกัด    วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ธรรมนิเทศ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๒ วิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา                       วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๓ ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก          วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๔ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา                             วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๕ สัมมนาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๖ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๗ พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๘ พุทธศิลปะ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ (ภายใน ๕ ปีย้อนหลัง) 
             ๔.๑ บทความวิจัย 
นายเสถียร  สระทองให้ “การเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของ เครือข่ายประชา

รัฐในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๘ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 
๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน, ล าพูน. (๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕) : 
๗๙๙ - ๘๑๔. 

              ๔.๒ บทความวิชาการ 
นายเสถียร  สระทองให้ “หลักการและแนวคิดสาธารณสุขในพระไตรปิฎก” รายงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติ 

ครั้งที่ ๒ เล่มที่ ๓ “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างย่ังยืน” Thailand 4.0. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน, น่าน. (กันยายน ๒๕๖๑) : ๒๐๖ - 
๒๑๗.   

 
              ๔.๓ หนังสือ 
นายเสถียร  สระทองให้ . (๒๕๖๒). สัมมนาพระพุทธศาสนา (Seminar on Buddhism). พิษณุโลก : บริษัท 

โฟกัสพริ้นติ้ง จ ากัด. (๒๑๙ หน้า) 
นายเสถียร  สระทองให้. (๒๕๖๒). ธรรมนิเทศ (Dhamma Communication). พิษณุโลก : บริษัท โฟกัสพริ้นติ้ง 

จ ากัด. (๒๓๕ หน้า) 
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