
๑ 

 
 

 

 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๒ 

 
 

รายละเอียดหลักสตูรพทุธศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
อนุมัติในการประชุมครัง้ที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

  
 



๓ 

 
 

ค าน า 
 
 

เอกสารหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
ฉบับบนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและหลักสูตร  
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา ได้ร่วมกันจัดท าขึ้น เพ่ือเปิดจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  

คณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ขอขอบคุณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ขอขอบคุณ
ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ ให้ค าแนะน าและแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรนี้จน
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  

 
 
 
 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา  
            วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                                                    
                               วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



๔ 

 
 

 
สารบัญ 

หมวด                           หน้า 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ๑ 
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ๖ 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างหลักสูตร ๘ 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ๒๐ 
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต ๓๘ 
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ๓๙ 
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๔๐ 
หมวดที่ ๘ การประเมินผล และการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ๔๔ 
 
ภาคผนวก 

  

 ก ค าอธิบายรายวิชา ๔๖ 
 ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร ๕๙ 
 ค ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๙๖ 

 ง ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอน 
ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

          ๑๑๑ 

 จ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปริญ ญาใน
สาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

         ๑๑๗ 

 ฉ ข้อก าหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดตั้ง
วิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๑๙ 

 ช ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติหลักสูตร
และเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๑๒๑ 
 

 ซ คณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา  

๑๒๓ 

 ฌ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ๑๒๖ 



๑ 

 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
------------------------------------------------------------ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก 

 
หมวดที ่๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร  
 รหัสหลักสูตร       :    

 ภาษาไทย :   หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Art Program in Religion and Philosophy 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ชื่อเต็ม (ไทย) :  พุทธศาสตรบัณฑิต (ศาสนาและปรัชญา) 
 ชื่อย่อ (ไทย) : พธ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Art (Religion and Philosophy) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   B.A. (Religion and Philosophy) 
๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
 - 
๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวน ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 ๕.๒ ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะปริญญาตรี) 
                   หลักสูตรประเภททางวิชาการ  
            ๕.๓ ภาษาที่ใช้  
  ภาษาไทย  
 ๕.๔ การรับเข้าศึกษา  
  รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 ๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 ๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
 
 
 

  



๒ 

 
 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรับปรุงจากหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา  

และสาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
๖.๒ ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
๖.๓ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕   

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
๖.๔ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรและอนุมัติให้เปิดสอนในคราว

ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ 

  

๘. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 

สามารถสนองงานคณะสงฆ์ ประกอบอาชีพอิสระและยังสามารถ 

 ๑) เป็นข้าราชการในสังกัด ก.พ. และอ่ืนๆ 

 ๒) เป็นข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๓) เป็นพนักงานในภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 

 ๔) เป็นนักวิชาการและอาจารย์ในสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓ 

 
 

        ๙. ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชนต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  

เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่งวิชาการ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 
ID: ๓–๖๕๐๘–
๐๐๔๕๖-xx-x 

อาจารย ์
 

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ จนฺทาโภ
(พานิช) 

พธ.ด. ปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ๒๕๖๔ 
พธ.ม. ปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ๒๕๕๖ 
พธ.บ. ศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ๒๕๔๔ 

ID: ๓–๖๖๐๔–
๐๐๖๖๒– xx-x 

รองศาสตราจารย ์
(ปรัชญา) 

 

ดร.ปัญญา  นามสง่า พธ.ด. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ๒๕๖๑ 
M.A. Philosophy University of Madras, India ๒๕๔๔ 
พธ.บ. ศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ๒๕๔๑ 

ID: ๓-๔๐๐๕-
๐๑๐๕๗- xx-x 

อาจารย ์ ดร.ภูวเดช สินทับศาล พธ.ด. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ๒๕๖๑ 
ศศ.ม. ปรัชญา มหาวิทยาลยัขอนแก่น ๒๕๕๒ 
พธ.บ. ศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ๒๕๔๗ 

ID: ๑-๖๖๐๑-
๐๐๐๒๒- xx-x 

อาจารย ์ พระสันต์ทัศน์ คมฺภรีปญฺโ  
(สินสมบตัิ) 

พธ.ม. วิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ๒๕๕๗ 
พธ.บ. ปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ๒๕๕๔ 

ID: ๓-๖๕๐๘-
๐๐๒๙๘- xx-x 

อาจารย ์ นายชัยรัตน์ ทองสุข พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ๒๕๕๐ 
พธ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ๒๕๔๐ 

  
 
 
 
          
 
 



๔ 

 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

           ที่ตั้ง : ๒๑๗ หมู่ที่ ๖ ต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –

๒๕๖๔) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๕ ที่กล่าวถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอกอย่างก้าวกระโดด ซึ่ งรวมถึงความก้าวหน้า  
อย่างรวดเร็วของสังคมยุคโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดทั้งความเปลี่ยนแปลง โอกาสและภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น การบริหารจัดการองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งจ าเป็น รวมถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางศาสนาและปรัชญาที่เหมาะสมที่จะผสมผสาน
กับ จุ ดแข็ ง ในสั งคม ไท ย เป้ าหม ายยุท ธศาสตร์ก ระทรวงศึ กษ าธิ ก าร  แผนกลยุ ท ธ์ มห าวิท ยาลั ย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ที่มุ่งเน้นไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง 

๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การวางแผนพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองทางสังคมและการเรียนรู้ทางศาสนาและปรัชญา ด ารง  

สืบสานพระราชปณิธาน และเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เข้ากับยุคการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 
การสื่อสารไร้พรมแดน เปิดเสรีทางความคิดและกระบวนการท างาน ท าให้เกิดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก
ป ระ เท ศ  ก ารผลิ ตบุ ค ล าก รที่ รู้ เท่ าทั น ก าร เป ลี่ ย น แป ลงขอ งสั งคม  ที่ มุ่ ง ไป สู่ สั งคมแห่ งค วาม รู้  
การแข่งขันกันด้วยทักษะทางปัญญา มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจ  
ในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้
เป็นไปในรูปแบบพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 
 

       
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี

ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของกระแสโลกาภิวัตน์ และรองรับการแข่งขันทางสังคม
เศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางศาสนาและปรัชญาที่มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง
ความเข้าใจในผลกระทบของบริบทของสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา 
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม 

๑๒.๒  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่

ความเป็นเลิศในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เพ่ือการจัดการศึกษาและวิจัยดี
อย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย่างมีคุณภาพ และบริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์เข้ากับ
ศาสตร์สาขาต่าง ๆ และศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม ใฝ่รู้ใฝ่คิดรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น



๕ 

 

พลเมืองที่มีความรับผิดชอบและเสียสละเพ่ือส่วนรวม พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและปรัชญาและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้คงไว้สืบไป 
 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

(๑) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 
(๒) หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 

๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
- 

๑๓.๓ การบริหารจัดการ  
การบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารและด าเนินงาน

เกี่ยวกับหลักสูตร ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีหน้าที่ปรับปรุง ติดตาม ประเมินผลและรายงาน การด าเนินงานของหลักสูตร/
สาขาวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร เพ่ือรักษามาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งมีการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ การบริหารหลักสูตร การ
ควบคุมมาตรฐานหลักสูตร พิจารณาและจัดแบ่งภาระงานสอนให้กับบุคลากรในหลักสูตร และพิจารณาและ
กลัน่กรองเกรดในรายวิชาที่หลักสูตรรับผิดชอบ โดยหลักสูตรจะมีการนัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน
ทุกสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือน เพ่ือหารือเกี่ยวกับการก าหนดตารางเรียน การพิจารณาประมวลรายวิชา ข้อสอบ 
และการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน รวมทั้งวางแผน ก ากับติดตามการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์
การประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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หมวดที ่๒ 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑.๑ ปรัชญา 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา มุ่งให้ความรู้และความเข้าใจหลักการ 
ทางศาสนาและปรัชญา สร้างบัณฑิตที่รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนอย่างมีเหตุผลและเข้าใจชีวิตที่ดีงาม 
ตามหลักศาสนา สามารถน าความรู้ทางศาสนาและปรัชญาไปประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ตนเองและสังคม 

๑.๒ ความส าคัญ 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา เป็นแหล่งสร้างบัณฑิตที่มีเหตุผล 

และด าเนินชีวิตที่ดีงามตามหลักศาสนา ยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ด ารงชีวิตอยู่ในพหุวัฒนธรรมได้  
อย่างมีความสุข ใช้ความรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม ตลอดทั้ง
สามารถใช้องค์ความรู้ทางศาสนาและปรัชญา ในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ วัตถุประสงค์ 
๑.๓.๑ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในศาสนาและปรัชญา สามารถวิเคราะห์ 

วิพากษ์ปัญหาทางสังคมได้อย่างแหลมคม และเข้าใจลึกซึ้ งในศาสนาทั้ งในด้านประวัติความเป็นมา  
และหลักค าสอน 

๑.๓.๒ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถน าหลักศาสนาและปรัชญาไปประยุกต์ใช้โดยบูรณาการ 
กับศาสตร์สมัยใหม่ในการพัฒนาชีวิตและสังคม 

๑.๓.๓ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น าสังคมด้านจิตใจและปัญญา  
 

๑.๔ ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
     ๑ . เพ่ื อผลิ ตบัณ ฑิ ตที่ มี ความรอบรู้ และ
เชี่ยวชาญในศาสนาและปรัชญา สามารถวิเคราะห์ 
วิพากษ์ปัญหาทางสังคมได้อย่างแหลมคม และ
เข้าใจลึกซึ้ งในศาสนาทั้ งในด้านประวัติความ
เป็นมาและหลักค าสอน 
 

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีทางศาสนา
และปรัชญา 
๑.๒ สามารถวิเคราะห์และวิพากษ์ปัญหาทางสังคมโดย
วิธีการทางปรัชญาได้ 
๑.๓ สามารถประยุกต์ความรู้  ทั กษะ และการใช้
เครื่องมือทางศาสนาและปรัชญา 

     ๒. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถน าหลักศาสนา
และปรัชญาไปประยุกต์ ใช้ โดยบูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ในการพัฒนาชีวิตและสังคม 
 

๒.๑ สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ 
๒.๒ สามารถสังเคราะห์ แปลความหมาย และสรุป
ประเด็นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  
๒.๓ สามารถบูรณาการความรู้ทางศาสนาและปรัชญา
เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์ 

     ๓. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ๓.๑ มีความซื่อสัตย์และสุจริต 



๗ 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
เป็นผู้น าสังคมด้านจิตใจและปัญญา 
 

๓.๒ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
๓.๓ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ ดีต่อสั งคม ชาติ  
และพระพุทธศาสนา 

 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบปีการศึกษา (๔ ปี) 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรศาสนาและ
ปรัชญาให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า
หรือตามท่ี สกอ. ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ศาสนาและปรัชญา 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
- มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
- มีการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับพันธกิจของคณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย การตอบสนอง
กิจการคณะสงฆ์ และความเป็น
เอกลักษณ์ด้านศาสนาและ
ปรัชญา 

- การพัฒนาและการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านศาสนาและปรัชญา
ประยุกต์กับศาสตร์ต่างๆ 
- ประยุกต์หลักพุทธธรรมในการ
พัฒนานิสิต คณะสงฆ์ และสังคม 

- โครงการและการจัดกิจกรรมด้าน
ศาสนาและปรัชญา 
- รายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจและ
การตอบสนองงานของคณะสงฆ์ 
- มีการจัดกิจกรรมด้านศาสนาและ
ปรัชญา สอดคล้องกับหลักสูตร 

- พัฒนาคณาจารย์/บุคลากรด้าน
การเรียนการสอนและบริการ
วิชาการท่ีมาจากความเข้าใจด้าน
ศาสนาและปรัชญา และบริบท
ทางสังคม  

- สนับสนุนคณาจารย์/บุคลากร
ด้านการเรียนการสอนให้ท างาน
บริการวิชาการแก่คณะสงฆ์ 
ชุมชน และองค์กรภายนอก 
- สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ
ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 
- ต าแหน่งทางวิชาการ 
- รูปแบบและเครือข่ายทางวิชาการ 
- มีอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ ๒๐  

- ส่งเสริมการปฏิบัติตามแนว
ศาสนาและปรัชญาทั้งในมิติของ
การวิจัย การพัฒนาบุคคล การ
บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

- ส่งเสริมการวิจัยทางด้านศาสนา
และปรัชญา 
- ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมบริการ
วิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

- โครงการวิจัยทางศาสนาและปรัชญา 
- โครงการพัฒนาบุคลากร  
- กิจกรรมบริการทางวิชาการ 
- กิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
- มีกิจกรรมบริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีงานวิจัย 

- ประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
สมัยใหม่ 

- พัฒนาระบบการประเมิน
หลักสูตร 
- ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- รายงานการประเมินหลักสูตร 
- รายงานการประคุณภาพการศึกษา 
- มีการประเมินหลักสูตรโดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 



๘ 

 

หมวดที ่๓ 

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑ ระบบ  
  ระบบการศึกษาใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑  ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น  
๒ ภาคการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ทั้งนี้ ข้อก าหนดต่างๆ ให้
เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาคการศึกษามีเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์  ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 
 ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
  ไม่มี 
 

๒. การด าเนินการหลักสูตร 
 ๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน (เวลาราชการของมหาวิทยาลัย)  
  ภาคการศึกษาที่ ๑  ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม  (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.) 
  ภาคการศึกษาที่ ๒  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม  (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.) 
                                    ภาคการศึกษาท่ี ๓   ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม  (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.) 
              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 นิสิตแรกเข้าและกลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 
ปัญหานิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา 

ปัญหาการปรับตัว ๑. จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
๒. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง  
๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตใหม่ 
๔. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษา โดยเปิดโอกาสให้นิสิต
เข้าขอรับการปรึกษาผ่านช่องทางที่มีความหลายหลาย ได้แก่ ชั่วโมง
นัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา (Home Room) ขอเข้าพบที่ห้องพักอาจารย์



๙ 

 

ปัญหานิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา 
ตามวัน-เวลาราชการ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรศัพท์ 

วิธีการเรียนรู้การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยและการก าหนดเป้าหมาย
ของนิสิต 

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษา 
เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าขอรับการปรึกษาผ่านช่องทางที่มีความ
หลากหลาย ได้แก่ ชั่วโมงนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา (Home Room) 
ขอเข้ าพบที่ ห้ องพักอาจารย์ตามวัน -เวลาราชการ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์หรือโทรศัพท์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ดูงานในสถาบัน
ศึกษาอ่ืน รวมทั้งศึกษาดูงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

ทักษะภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาก่อนเปิดภาคการศึกษาโดย
การอบรมทักษะภาษาอังกฤษ  

 
         ๒.๔ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
ปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
ปีที่ ๒ - ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
ปีที่ ๓ - - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
ปีที่ ๔   - - - ๒๕ ๒๕ 

จ านวนรวม ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - ๒๕ ๒๕ 

   
                  ๒.๕ งบประมาณตามแผน 
  ๒.๕.๑ 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 

   
  



๑๐ 

 

๒.๕.๒ 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 
 

 ๒.๖ ระบบการศึกษา  
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๒.๗ 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 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 
  ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต   
  รวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หน่วยกิต  
  ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร  
  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑.๑ วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 

 ๑.๒ วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔ หน่วยกิต 
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต 



๑๑ 

 

 ๒.๒ วิชาแกนศาสนาและปรัชญา ๓๓ หน่วยกิต 
 ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านศาสนาและปรัชญา ๓๒ หน่วยกิต 
 ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาศาสนาและปรัชญา ๙ หน่วยกิต 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
รวม ๑๔๐ หน่วยกิต 

 
๓.๑.๓ รายวิชา 
ค าอธิบายความหมายของรหัสวิชาและหน่วยกิตประจ าวิชา 
๑. รหัสประจ าวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 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
รายวิชานั้นๆ เช่น ๓ (๒-๒-๕) หมายถึง ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยบรรยาย ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง/
สัปดาห์ และการศึกษาด้วยตนเอง ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑.๑ วิชาบังคับ  ๑๘ หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 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) หน่วยกิต 
 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 
 ๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาไทยชั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๒๐ ภาษาจีนเบื้องต้น    ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๒๑ ภาษาจีนชั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 



๑๒ 

 

 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 

๒. 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. วิชาแกนศาสนาและปรัชญา  ๓๓ หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๓๐๑ อภิปรัชญา   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๓๐๒ ญาณวิทยา  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๓๐๓ จริยศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๓๐๔ สุนทรียศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๓๐๕ ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๓๐๖ ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๓๐๗ ศาสนาในจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๓๐๘ ศาสนาคริสต์   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๓๐๙ ศาสนาอิสลาม   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๓๑๐ ศาสนาพราหมณ์- ฮินดู   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๓๑๑ การเคลื่อนไหวใหม่ทางศาสนา   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านศาสนาและปรัชญา  ๓๒   หน่วยกิต 

 ๑๑๒ ๔๑๒ พุทธปรัชญา    ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 



๑๓ 

 

 ๑๑๒ ๔๑๓ ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์    ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๔๑๔ ปรัชญาวิเคราะห์   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๔๑๕ สัมมนาศาสนาและปรัชญา  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๔๑๖ ปรัชญาศาสนา   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๔๑๗ ศึกษาอิสระทางศาสนาและปรัชญา  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๔๑๘ ศาสนากับสันติภาพ    ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๔๑๙ ศาสนากับภาวะผู้น า   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๔๒๐ ศาสนากับสถานภาพของสตรี   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๔๒๑ ภาษาศาสนา   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๔๒๒ ศาสนาเปรียบเทียบ   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาศาสนาและปรัชญา  ๙   หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๓๒๓ ปรัชญาไทย   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๓๒๔ ปรัชญาเปรียบเทียบ   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๓๒๕ ปรัชญาหลังนวยุค   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๓๒๖ จริยศาสตร์ประยุกต์   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๓๒๗ ปรัชญาสังคมและการเมือง  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๓๒๘ ปรัชญาการศึกษา   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๔๒๘ ศาสตร์แห่งการตีความ    ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๔๒๙ ปรัชญาอัตถิภาวนิยม   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒  ๔๓๐ ปรัชญาประวัติศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๔๓๑ ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒  ๔๓๒ ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๔๓๓ ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๓๓๕ ศาสนาในอาเซียน   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๓๓๖ ศาสนากับวัฒนธรรม   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๓๓๗ ศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่น   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๓๓๘ จิตวิทยาศาสนา   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๓๓๙ สานเสวนาทางศาสนา   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๓๔๐ ศาสนากับการพัฒนาวิชาชีพ   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๔๔๑ ศาสนากับรัฐศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๔๔๒ ศิลปะทางศาสนา   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๔๔๓ ศาสนากับโลกปัจจุบัน   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๔๔๔ การใช้เหตุผลทางปรัชญา  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๔๔๕ การเผยแผ่ศาสนาในโลกปัจจุบัน  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๑๑๒ ๔๔๖ ศาสนากับประชาธิปไตย   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 
  



๑๔ 

 

๓) หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖  หน่วยกิต 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ต้องเลือกศึกษารายวิชา
ต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิชาเลือกเสรีจ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 

 ๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา  
  แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี 

ชั้นปีที่  ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรูด้้วย

ตนเอง 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบงัคับ)     

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม * ๓ ๓ ๐ ๖ 
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๓ ๓ ๐ ๖ 

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

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนศาสนาและปรัชญา)     
๑๑๒ ๓๑๐   ศาสนาพราหมณ์- ฮินดู ๓ ๓ ๐ ๖ 
๑๑๒ ๓๐๓   จริยศาสตร์ ๓ ๓ ๐ ๖ 
 รวม ๑๘    
          หมายเหตุ : * วิชาข้อสอบกลาง  
 

ชั้นปีที่  ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบงัคับ)     

๐๐๐ ๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๓ ๓ ๐ ๖ 
๐๐๐ ๒๐๖ คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)     
๐๐๐ ๑๓๔ วรรณกรรมพระพุทธศาสนา*   ๓ ๓ ๐ ๖ 
๐๐๐ ๒๓๙ ธรรมมะภาคภาษาอังกฤษ 

 
๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนศาสนาและปรัชญา)      
๑๑๒ ๓๑๑ การเคลื่อนไหวใหม่ทางศาสนา ๓ ๓ ๐ ๖ 
๑๑๒ ๓๐๔ สุนทรียศาสตร์ ๓ ๓ ๐ ๖ 

      
 รวม ๑๘    
          หมายเหตุ : * วิชาข้อสอบกลาง  
  



๑๕ 

 

 

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบงัคับ)     

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

xxx xxx xxx xxx ๓ ๓ ๐ ๖ 
xxx xxx xxx xxx ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)     
๐๐๐ ๑๓๕ พระไตรปิฏกศึกษา * ๓ ๓ ๐ ๖ 
๐๐๐ ๒๔๑ กรรมฐาน ๒ ๓ ๒ ๒ ๕ 

 หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาเฉพาะด้านศาสนาและปรชัญา) 

    

๑๑๒ ๔๑๒ พุทธปรัชญา   ๓ ๓ ๐ ๖ 
 รวม ๑๘    
          หมายเหตุ : * วิชาข้อสอบกลาง   
 

ชั้นปีที่  ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบังคับ)     

๐๐๐ ๒๐๕ ปรัชญาเบื้องต้น ๓ ๓ ๐ ๖ 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลอืก)     

xxx xxx xxx xxx ๓ ๓ ๐ ๖ 
xxx xxx xxx xxx ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)     
๐๐๐ ๒๓๗ ประวัติพระพุทธศาสนา * ๓ ๓ ๐ ๖ 
๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา * ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาเลือกเสรี     
xxx xxx xxx xxx ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๘    
 
          หมายเหตุ : * วิชาข้อสอบกลาง  
  



๑๖ 

 

 

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)     

๐๐๐ ๓๔๒ กรรมฐาน ๓ ๓ ๒ ๒ ๕ 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนศาสนาและปรัชญา)     

๑๑๒ ๓๐๑   อภิปรัชญา ๓ ๓ ๐ ๖ 

๑๑๒ ๓๐๒ ญาณวิทยา ๓ ๓ ๐ ๖ 

๑๑๒ ๓๐๗   ศาสนาในจีน เกาหลีและญี่ปุ่น ๓ ๓ ๐ ๖ 
๑๑๒ ๓๐๘ ศาสนาคริสต์ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาเฉพาะด้านศาสนาและปรชัญา) 

 
   

๑๑๒ ๔๒๑ ภาษาศาสนา ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม                       ๑๘     

          
ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนศาสนาและปรัชญา)     

๑๑๒ ๓๐๕ ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ  ๓ ๓ ๐ ๖ 

๑๑๒ ๓๐๖ ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ  ๓ ๓ ๐ ๖ 

๑๑๒ ๓๐๙ ศาสนาอิสลาม ๓ ๓ ๐ ๖ 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาเฉพาะด้านศาสนาและปรชัญา) 

 
   

๑๑๒ ๔๒๒ ศาสนาเปรียบเทียบ ๓ ๓ ๐ ๖ 
 วิชาเลือกเฉพาะสาขาศาสนาและปรัชญา     

xxx xxx  xxx xxx ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาเลือกเสรี       

xxx xxx  xxx xxx ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๘    

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

ชั้นปีที่  ๔ ภาคการศึกษาที่  ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)     

๐๐๐ ๔๔๓ กรรมฐาน ๔ ๓ ๒ ๒ ๕ 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาเฉพาะด้านศาสนาและปรชัญา) 

    

๑๑๒ ๔๑๗ ศึกษาอิสระทางศาสนาและปรัชญา   ๓ ๓ ๐ ๖ 

๑๑๒ ๔๑๔ ปรัชญาวิเคราะห์ ๓ ๓ ๐ ๖ 

๑๑๒ ๔๑๘ ศาสนากับสันติภาพ   ๓ ๓ ๐ ๖ 

๑๑๒ ๔๑๙ ศาสนากับภาวะผู้น า ๓ ๓ ๐ ๖ 

๑๑๒ ๔๒๐    ศาสนากับสถานภาพของสตรี ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๘    

 
ชั้นปีที่  ๔ ภาคการศึกษาที่  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 
 

หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาเฉพาะด้านศาสนาและปรัชญา) 

    

๑๑๒ ๔๑๓ ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์   ๓ ๓ ๐ ๖ 

๑๑๒ ๔๑๕ สัมมนาศาสนาและปรัชญา ๓ ๓ ๐ ๖ 

๑๑๒ ๔๑๖ ปรัชญาศาสนา ๓ ๓ ๐ ๖ 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาเลือกเฉพาะสาขาศาสนาและปรัชญา) 

    

xxx xxx xxx xxx ๓ ๓ ๐ ๖ 

xxx xxx xxx xxx ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๕    
 
   ๓.๑.๕ ค าอธิบายรายวิชา 
   ค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา  
(ตามเอกสารในภาคผนวก ก) 



๑๘ 

 

 ๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  ๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่งวิชาการ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 
ID: ๓–๖๕๐๘–
๐๐๔๕๖-xx-x 

อาจารย ์
 

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ จนฺทาโภ
(พานิช) 

พธ.ด. ปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ๒๕๖๔ 
พธ.ม. ปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ๒๕๕๖ 
พธ.บ. ศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ๒๕๔๔ 

ID: ๓–๖๖๐๔–
๐๐๖๖๒– xx-x 

รองศาสตราจารย ์
(ปรัชญา) 

 

ดร.ปัญญา  นามสง่า พธ.ด. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ๒๕๖๑ 
M.A. Philosophy University of Madras, India ๒๕๔๔ 
พธ.บ. ศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ๒๕๔๑ 

ID: ๓-๔๐๐๕-
๐๑๐๕๗- xx-x 

อาจารย ์ ดร.ภูวเดช สินทับศาล พธ.ด. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ๒๕๖๑ 
ศศ.ม. ปรัชญา มหาวิทยาลยัขอนแก่น ๒๕๕๒ 
พธ.บ. ศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ๒๕๔๗ 

ID: ๑-๖๖๐๑-
๐๐๐๒๒- xx-x 

อาจารย ์ พระสันต์ทัศน์ คมฺภรีปญฺโ  
(สินสมบตัิ) 

พธ.ม. วิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ๒๕๕๗ 
พธ.บ. ปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ๒๕๕๔ 

ID: ๓-๖๕๐๘-
๐๐๒๙๘- xx-x 

อาจารย ์ นายชัยรัตน์ ทองสุข พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ๒๕๕๐ 
พธ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ๒๕๔๐ 

 
  ๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ 
   เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร 



๑๙ 

 

   

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

ไม่มี 
๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนวิชาการศึกษาอิสระทางศาสนาและปรัชญา (๑๑๒ ๔๑๗) เป็นวิชาที่นิสิต
ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางศาสนาและปรัชญา ที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทางศาสนาและปรัชญา  โดยความ
เห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ  

ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางศาสนาและปรัชญา ที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทางศาสนาและปรัชญา   
โดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นิสิตสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการท าโครงงานหรือ

งานวิจัย และสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 

๕.๓ ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาที่ ๔ 

๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 
๓ หน่วยกิต 

๕.๕ การเตรียมการ  
มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

โครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ 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
คณะกรรมการหลักสูตร 
 
 

  



๒๐ 

 

หมวดที ่๔ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเรื่องการส ารวมในสมณภาวะ การครอง

จีวรหรือการแต่งกาย การเข้าสังคมและศาสนพิธี เทคนิค
การเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการ
วางตัวในการท างานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้องและใน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา 
- มีการก าหนดระเบียบส าหรับนิสิตพระภิกษุและนิสิต
คฤหัสถ์ท่ีแตกต่างกัน 
- มีการเสริมกิจกรรมการไหว้ครู การท าสามีจิกรรม 
- มีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัย
ในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องท างานเป็นกลุ่มและมี
การก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน 
ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงานเพ่ือ
เป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิก
กลุ่มท่ีดี 
- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือฝึกให้นิสิตมีความ
รับผิดชอบ 
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเองเช่นการเข้าเรียนตรง
เวลาเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

 - การเสริมสร้างการท างานเป็นทีม  
 - การสัมมนานิสิตประจ าปี 
- การทัศนศึกษา 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการจัดตั้งชมรมนิสิต 
-มีการให้ความรู้ถึงแก่นิสิตในการน าเอาความรู้ทางด้าน
ศาสนาและปรัชญาไปใช้ในการท างานที่จะท าให้นิสิตอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนและคนในสังคมได้ 
- มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
- มีการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

 
  



๒๑ 

 

๒. พัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

  ๒.๑ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ๒. การพัฒนาผลการเร ียนรู ้ในแต่ละด้าน  

๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

๑) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
(๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา  
(๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
(๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม ศรัทธา จิตสาธารณะและการเสียสละเพ่ือส่วนรวม ในการ

เรียนการสอน 
(๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
(๓)  เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านศีลธรรม เพ่ือให้ผู้ เรียนฝึกการ

แก้ปัญหา 
(๔) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(๑) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
(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 



๒๒ 

 

(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) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(๓) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(๑) มอบหมายงานกลุ่ม     
(๒) สอนจากสภาพจริงที่เกิดข้ึนในชุมชนและสังคม 
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
(๔) ศึกษาดูงาน 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างการเรียนการสอนและการท างาน 
ร่วมกับเพื่อน 

(๒) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
(๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 



๒๓ 

 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
(๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด  อ่าน และเขียน 
(๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) สอนโดยการฝึกปฏิบัติ 
(๒) มอบหมายงานค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
(๓) น าเสนองานโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) ทดสอบย่อย 
(๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
(๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
(๔) น าเสนอผลงาน 

๒.๒ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum 
Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ๑) ดา้นคุณธรรม 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 
  (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
  (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
  (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 



๒๔ 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ( Curriculum  Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 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                 
๐๐๐ ๒๒๕ ภาษาฮินดีชั้นสูง                



๒๕ 

 

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 
๐๐๐ ๒๒๖ วัฒนธรรมไทย                
๐๐๐ ๒๒๗ มนุษย์กับอารยธรรม                 
๐๐๐ ๒๒๘ สันติศึกษา                
๐๐๐ ๒๒๙ ภาวะผู้น า                
๐๐๐ ๒๓๐ หลักธรรมาภิบาล                
๐๐๐ ๒๓๑ การรู้เท่าทันสื่อ                
๐๐๐ ๒๓๒ ความรับผิดชอบต่อสังคม                 
๐๐๐ ๒๓๓ ศาสนาทั่วไป                



๒๖ 

 

๒.๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
    (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
    (๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม ศรัทธาจิตสาธารณะและการเสียสละเพ่ือส่วนรวมในการเรียนการสอน 
 (๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
 (๓) เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางดา้นศีลธรรม เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา 

(๔) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (๑) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 (๒) อภิปราย รายงาน การน าเสนอและการตอบค าถาม 
 (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
 (๔) นิสิตประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
  ๒) ด้านความรู้ 
  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (๑) มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎี และเนื้อหา 
     (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 
 
 



๒๗ 

 

  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 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างการเรียนการสอนและการท างานร่วมกับเพ่ือน 
 (๒) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
 (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
  ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
 (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  
สารสนเทศ 
 (๑) สอนโดยการฝึกปฏิบัติ 
 (๒) มอบหมายงานค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
 (๓) น าเสนองานโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
 (๑) ทดสอบย่อย 
 (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 



๒๘ 

 

 (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
 (๔) น าเสนอผลงาน 
๒.๔ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum 
Mapping) ของวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
 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) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
  (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
  (๓) ใช้เทคโนโลยีสาสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 



๒๙ 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา ทักษะความสัมพันธ์ฯ 

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                

 
     
 
 

 
 
 



๓๐ 

 

 ๒.๕ หมวดว ิชาเฉพาะด้านศาสนาและปรัชญา 

๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(๑) มีความซื่อสัตย์และสุจริต 
(๒) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(๓) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม ชาติ และพระพุทธศาสนา 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(๑) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน 
(๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
(๓) เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ผู้เรียน 

ฝึกการแก้ปัญหาการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(๑) ประเมินโดยผู้สอนและเพ่ือน สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
(๒) ประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
(๓) ประเมินคุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาโดยหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 

๒) ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(๑) มีความรู้และความเข้าใจหลักการและทฤษฎีทางศาสนาและปรัชญา 
(๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมโดยวิธีการทางศาสนาและปรัชญา 
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือทางศาสนาและปรัชญา  

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ 
(๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
(๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
(๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
(๕) ศึกษาดูงาน 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(๑) การทดสอบย่อย 
(๒) การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
(๓) ประเมินจากรายงาน  หรืองานที่มอบหมาย 
(๔) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 

  



๓๑ 

 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(๑) สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
(๒) สามารถสังเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปประเด็นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
(๓) สามารถบูรณาการความรู้ทางศาสนาและปรัชญาเพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

ทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(๑) เรียนรู้กรณีศึกษาและร่วมกันอภิปรายกลุ่ม 
(๒) รายวิชาปฏิบัติ ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
(๓) มีการศึกษาค้นคว้าในรูปรายงาน โครงงาน และน าเสนอ 
(๔) ศึกษาดูงาน  เรียนรู้จากสภาพจริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(๑) การทดสอบย่อย 
(๒) การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
(๓) ประเมินจากรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
(๔) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(๑) มีภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
(๒) สามารถปรับตัวในสังคมท่ีมีความหลากหลาย  
(๓) สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทสังคม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ 
ความรับผิดชอบ 

(๑) มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่มเพ่ือเรียนรู้ความรับผิดชอบ และ 
การเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 

(๒) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ระหว่างผู้เรียน 
กับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน 

(๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์  
การจัดการอารมณ์  การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลอ่ืน 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ 
ความรับผิดชอบ 

(๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน  และ
การท างานร่วมกับเพื่อน 

(๒) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่น าเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย 



๓๒ 

 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาความรู้และการน าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 

(๒) มีตรรกะทางความคิด สามารถในการประเมินผลอย่างมีวิจารณญาณและน าแนวคิด
เชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม 

(๓) มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอน  และบุคคลอื่นในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

(๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ 

(๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล  และ 
การสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) ประเมินจากความสามารถในการน าเสนอต่อชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตร์ 

(๒) ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร การอธิบาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ  
(๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนมอบหมาย 

 
๒.๖ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะด้านศาสนาและปรัชญา แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาใน
หลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง 

๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(๑) มีความซื่อสัตย์และสุจริต 
(๒) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(๓) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม ชาติ และพระพุทธศาสนา 

  



๓๓ 

 

๒) ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(๑) มีความรู้และความเข้าใจหลักการและทฤษฎีทางศาสนาและปรัชญา 
(๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมโดยวิธีการทางศาสนาและปรัชญา 
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือทางศาสนาและปรัชญา  

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(๑) สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
(๒) สามารถสังเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปประเด็นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
(๓) สามารถบูรณาการความรู้ทางศาสนาและปรัชญาเพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

ทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์ 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(๑) มีภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
(๒) สามารถปรับตัวในสังคมท่ีมีความหลากหลาย  
(๓) สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทสังคม 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาความรู้และการน าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 

(๒) มีตรรกะทางความคิด สามารถในการประเมินผลอย่างมีวิจารณญาณและน าแนวคิด
เชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม 

(๓) มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๓๔ 

 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum mapping)  หมวดวิชาเฉพาะด้านศาสนาและปรัชญา 

 ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง   
 

รหัสวิชา รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้ ๓. ทักษะทางปัญญา ๔. ทักษะความสัมพันธ์ฯ ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขฯ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒.๒ วิชาแกนศาสนาและปรัชญา                

๑๑๒ ๓๐๑   อภิปรัชญา                 

๑๑๒ ๓๐๒ ญาณวิทยา                 

๑๑๒ ๓๐๓ จริยศาสตร์                 

๑๑๒ ๓๐๔ สุนทรียศาสตร์                 

๑๑๒ ๓๐๕ ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ                 

๑๑๒ ๓๐๖ ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ                 

๑๑๒ ๓๐๗ ศาสนาในจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี                 

๑๑๒ ๓๐๘    ศาสนาคริสต์                 

๑๑๒  ๓๐๙    ศาสนาอิสลาม                 

๑๑๒ ๓๑๐ ศาสนาพราหมณ์- ฮินดู                 

๑๑๒ ๓๑๑   การเคลื่อนไหวใหม่ทางศาสนา                 

๒.๓ วิชาเฉพาะด้านศาสนาและปรัชญา                

๑๑๒ ๔๑๒   พุทธปรัชญา                    

๑๑๒ ๔๑๓ ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์                  

๑๑๒ ๔๑๔ ปรัชญาวิเคราะห์                 

๑๑๒ ๔๑๕ สัมมนาศาสนาและปรัชญา                 

๑๑๒ ๔๑๖ ปรัชญาศาสนา                 

๑๑๒ ๔๑๗ ศึกษาอิสระทางศาสนาและปรัชญา                 

๑๑๒ ๔๑๘ ศาสนากับสันติภาพ                  

๑๑๒ ๔๑๙    ศาสนากับภาวะผู้น า                 

๑๑๒  ๔๒๐    ศาสนากับสถานภาพของสตรี                 



๓๕ 

 

รหัสวิชา รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้ ๓. ทักษะทางปัญญา ๔. ทักษะความสัมพันธ์ฯ ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขฯ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑๑๒ ๔๒๑    ภาษาศาสนา                 

๑๑๒  ๔๒๒    ศาสนาเปรียบเทียบ                 

๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาศาสนาและปรัชญา                

๑๑๒ ๓๒๓   ปรัชญาไทย                 

๑๑๒ ๓๒๔ ปรัชญาเปรียบเทียบ                 

๑๑๒ ๓๒๕ ปรัชญาหลังนวยุค                 

๑๑๒ ๓๒๖ จริยศาสตร์ประยุกต์                 

๑๑๒ ๓๒๗ ปรัชญาสังคมและการเมือง                 

๑๑๒ ๓๒๘ ปรัชญาการศึกษา                  

๑๑๒ ๔๒๘ ศาสตร์แห่งการตีความ                 

๑๑๒ ๔๒๙    ปรัชญาอัตถิภาวนิยม                

๑๑๒  ๔๓๐    ปรัชญาประวัติศาสตร์                  

๑๑๒ ๔๓๑    ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย                 

๑๑๒  ๔๓๒    ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง                 

๑๑๒ ๔๓๓   ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่                 

๑๑๒ ๓๓๕ ศาสนาในอาเซียน                 

๑๑๒ ๓๓๖ ศาสนากับวัฒนธรรม                 

๑๑๒ ๓๓๗ ศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่น                 

๑๑๒ ๓๓๘ จิตวิทยาศาสนา                 

๑๑๒ ๓๓๙ สานเสวนาทางศาสนา                 

๑๑๒ ๓๔๐ ศาสนากับการพัฒนาวิชาชีพ                 

๑๑๒ ๔๔๑    ศาสนากับรัฐศาสตร์                 

๑๑๒  ๔๔๒    ศิลปะทางศาสนา                 

๑๑๒ ๔๔๓    ศาสนากับโลกปัจจุบัน                 

๑๑๒  ๔๔๔    การใช้เหตุผลทางปรัชญา                 

๑๑๒ ๔๔๕  การเผยแผ่ศาสนาในโลกปัจจุบัน                



๓๖ 

 

รหัสวิชา รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้ ๓. ทักษะทางปัญญา ๔. ทักษะความสัมพันธ์ฯ ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขฯ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑๑๒ ๔๔๖ ศาสนากับประชาธิปไตย                 



๓๗ 

 

๔. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
เมื่อจบการศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
นิสิตมีความรู้พื้นฐานพระพุทธศาสนา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นิสิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสารได้ นิสิตมีทักษะพ้ืนฐานการอ่านงานศาสนาและปรัชญา นิสิตมีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 

เมื่อจบการศึกษาชั้นปีที่ ๒ 
นิสิตมีความรู้พระพุทธศาสนา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่จะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ

วิเคราะห์ปัญหาทางปรัชญา นิสิตมีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี นิสิตมีทักษะเบื้องต้นในการ
ค้นคว้าประเดน็ศาสนาและปรัชญา นิสิตรู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 เมื่อจบการศึกษาชั้นปีที่ ๓ 

นิสิตรู้เนื้อหาวิชาพุทธปรัชญา ปรัชญาตะวันตก ปรัชญาตะวันออก และศาสนา นิสิตมีทักษะในการ
วิเคราะห์ปัญหาศาสนาและปรัชญาอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  

เมื่อจบการศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
นิสิตรู้เนื้อหาวิชาศาสนาและปรัชญาที่ส าคัญครบถ้วนและประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา นิสิตมี

ทักษะในการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นศาสนาและปรัชญา และยอมรับความแตกต่างทางความคิดและการปฏิบัติ
ทางศาสนา นิสิตประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม ชาติ และพระพุทธศาสนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๓๘ 

 

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 และการประเมินผลให้เป็นไปตาม
แผนการสอน  

    ๒) จัดท าข้อสอบมาตรฐานส าหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีที่มีผู้สอนหลายคน 

   ๓) เปรียบเทียบการให้คะแนนในแต่ละรายวิชาที่มีผู้สอนมากกว่า ๑ คนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดเพ่ือให้ผู้สอนมีมาตรฐานการให้คะแนนเดียวกัน 

   ๔) การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน    
เพ่ือด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงานผล  
  ๑.๒) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนิสิตส าเร็จการศึกษา   
   ๑) การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต หลังส าเร็จการศึกษา 
เน้นการท าวิจัยเชิงสัมฤทธิ์การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลการวิจัยมาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน   
   ๒) หลักสูตรก าหนดแนวทางการทวนสอบด้วยวิธีการสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน 
การสัมภาษณ์ เพ่ือพิสูจน์ว่าการจัดการศึกษา บรรลุวัตถุประสงค์ ส าหรับกลยุทธ์การทวนสอบที่ใช้ ได้แก่ การ
ตรวจสอบการให้คะแนนจาก กระดาษค าตอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยคณาจารย์ 
นิสิต ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประเมินภายนอก การรายงานเกี่ยวกับทักษะของผู้ใช้บัณฑิต  

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 ๑)  สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่าของเวลาการศึกษา
ตามหลักสูตรและมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
 ๒) ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการฝึกภาค
วิปัสสนากัมมัฏฐาน การปฏิบัติศาสนกิจ หรือการปฏิบัติงานบริการสังคม  
 ๓) ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ทักษะด้านภาษาอังกฤษและทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 ๔) ไม่มีพันธะใดหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
 

  
 
 
 
 



๓๙ 

 

 
หมวดที่ ๖ 

การพัฒนาคณาจารย์ 
 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

๑.๑ มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

๑.๒ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวศาสนาและปรัชญาเป็นอันดับแรก การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(๑) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่ งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในศาสนาและปรัชญาเป็นอันดับแรก การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(๒) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

(๑) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(๒) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 
(๓) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง 
(๔) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
(๕) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ  
(๖) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



๔๐ 

 

หมวดที่ ๗ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
๑. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
 การบริหารหลักสูตรด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ ท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารหลักสูตรในภาพรวมผ่านทาง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีการจัดประชุมเป็นประจ า ทุกสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน 
 

๒. บัณฑิต 

๒.๑ หลักสูตรติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่ค าดหวัง 
ของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานท าของบัณฑิต นอกจากนั้นยังติดตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี และ
แจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทราบเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรก าหนดว่า ผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕ 
(จากระดับ ๕) 
 

๓. นิสิต 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานิสิต และผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นกับนิสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๓.๑ หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนิสิตที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ศาสนาและปรัชญา จะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

ทั้งนี้ จะมีการสอบคัดเลือกด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐานและสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความพร้อม 
ทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 ๓.๒ หลักสูตรส่งเสริมการพัฒนานิสิต  
  ๑) ก าหนดให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และ 
พัฒนาศักยภาพที่จ าเปน็ให้กับนิสิต โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๒) มีระบบสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่
นิสิตทุกรูป/คน อาจารย์จะแจ้งวัน เวลา ที่นิสิตจะขอรับค าปรึกษาไว้หรือผ่านช่องทางอ่ืนๆ ที่เหมาะสมเพ่ือให้
นิสิตที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอื่นๆ สามารถขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ 
  ๓) มีระบบการอุทธรณ์ของนิสิต นิสิตที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่องทั่วไปหรือ  
ผลการประเมิน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ท าหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ  
ได ้
 ๓.๓ หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นกับนิสิต ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนิสิต  
อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 

 

๔. อาจารย ์
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์

โดยให้ความส าคัญกับคุณสมบัติความรู้  ความเชี่ยวชาญทางด้าน ศาสนาและปรัชญา และความมุ่ งมั่น 



๔๑ 

 

ในการผลิตผลงานทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 

มหาวิทยาลัยคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาศาสนาและปรัชญาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ โดย
จะต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ทั้งนี้ การรับอาจารย์ใหม่จะต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังที่เหมาะสมกับจ านวนนิสิตที่รับเข้ามา
ศึกษาในหลักสูตร 

๔.๒ การบริหารอาจารย์ 
หลักสูตรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่าง

ชัดเจน โดยมอบหมายภาระงานตามความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ 
ส่งเสริมจูงใจสนับสนุนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีระบบยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ท าให้อัตราการคงอยู่ของอาจารย์อยู่ในระดับสูง และมีคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์มากกว่า ๓.๕ (จาก
ระดับ ๕) 

ทั ้งนี ้ อาจารย ์ผู ้ร ับผ ิดชอบหลักส ูตรประช ุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเร ียนการสอน 
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดตามหลักสูตร และ
ได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

๔.๓ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
หล ักส ูตรสน ับสน ุนให ้อาจารย ์ทั ้งหมดได ้ร ับการพัฒนาด ้านวิชาการหร ือวิชาช ีพส ่งเสร ิมให้

อาจารย ์พัฒนาตนเองในการสร ้างผลงานทางวิชาการอย ่างต ่อเนื่องโดยอาจารย ์ท ุกท ่านจะต ้องผล ิตผลงานทาง
ว ิชาการให้ได้ดังนี ้

๑) ผลงานวิจัย จ านวน ๑ เรื่อง ในรอบ ๒ ปี หรือ 
๒) บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI จ านวน ๑ เรื่องต่อปี หรือ 
๓) เอกสารประกอบการสอน / หนังสือ /ต ารา /งานแปล ประเภทใดประเภทหนึ่ ง  

จ านวน ๑ เรื่องต่อปี 
ทั้งนี้วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชจะต้องพัฒนาระบบและกลไกภายในที่เอ้ือต่อการพัฒนาผลงานทาง

วิชาการดังกล่าวข้างต้น ในขณะเดียวกันในด้านประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์จะต้องได้รับผลการประเมิน 
ความพึงพอใจจากนิสิตมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕) 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การออกแบบ
หลักสูตรมีการควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้ สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ในแต่ละรายวิชามีการประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  



๔๒ 

 

๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรจัดการเรียนการสอนให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดใน
รายวิชาและหลักสูตร โดยใช้กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นเครื่องในการก ากับให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.๒ 

๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรจัดผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ตามความรู้ความสามารถและความช านาญใน
เนื้อหา ทั้งนี้ค านึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ท างาน และผลงานทางวิชาการของผู้สอน โดยมีการก ากับให้อาจารย์
ทุกท่านจะต้องมีการท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ. ๓) ทุกรายวิชา และมีการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน (มคอ.๕) ทุกรายวิชา รวมทั้งมีการประเมินหลักสูตร (มคอ.๗) อย่างครบถ้วน  

ส่งเสริมให้อาจารย์จัดกิจกรรมที่เป็นกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับพันธกิจ
ด้านการวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างครบถ้วน 

๕.๓ การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง โดยมีเครื่องมือการ
ประเมินที่หลากหลาย ทั้งข้อสอบแบบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตุ
พฤติกรรม การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรโดยการสนับสนุนของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จัดเตรียมความพร้อมทางกายภาพทั้ง ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการศึกษา 
ประกอบด้วย ห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้น
ให้เพียงพอและทันสมัย มีการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพียงพอและทั่วถึงตามความต้องการของนิสิต โดย
มีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยตลอดเวลาโดยอาศัยผลการประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มากกว่า ๓.๕ คะแนน (จากระดับ ๕) 
 
๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑–๕ และอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
เกณฑ์การประเมิน 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ ปีท่ี ๕ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

(๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ  หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 



๔๓ 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ ปีท่ี ๕ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ 
มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(๕ ) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  
ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.๓ และ มคอ. ๔ (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X X X 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

(๙) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

X X X X X 

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน 
๕.๐ 

   X X 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    X 

รวมตัวบ่งชี้ท่ีต้องด าเนินการข้อ ๑-๕ ในแต่ละป ี ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี ๙ ๑๐ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

 
  



๔๔ 

 

หมวดที ่๘ 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน : ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอน
หรือระดับภาควิชา และ/หรือ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการ
สอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนิสิตและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิตด้านกระบวนการ
น าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง และก าหนดประธาน
หลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน : การประเมินทักษะดังกล่าว
สามารถท าโดยการประเมินโดยนิสิตในแต่ละวิชา การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนใน
หลักสูตรเดียวกัน 

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

กระบวนการและวิธีการประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
๑) จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

 ๒) วางแผนการประเมินหลักสูตร ออกแบบและเตรียมการในส่วนของเครื่องมือที่จะใช้เก็บข้อมูล ก าหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะส ารวจโดยการแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มประกอบด้วย 

(๑) กลุ่มบัณฑิต 
(๒) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 
(๓) กลุ่มคณาจารย์สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 
(๔) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ๓) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 ๔) ประมวลข้อมูลด าเนินการวิเคราะห์ 
 ๕) น าผลที่ได้และข้อเสนอแนะมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ  
ความต้องการของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 ๖) จัดท าหลักสูตรปรับปรุงโดยการน าข้อมูลแนวทางการปรับปรุงมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในเล่ม
หลักสูตรที่ก าลังด าเนินการปรับปรุง 
 ๗) น าหลักสูตรปรับปรุงส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะ 
 ๘) จัดท าเล่มหลักสูตรฉบับสมบูรณ์เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
รับรอง 
 ๙) จัดส่ง ส านักงานคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับรอง
มาตรฐาน  
 ๑๐) น าหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการจัดการศึกษาและบริหารหลักสูตร 
 ๑๑) เมื่อครบ ๑ ปี หลังจากน าหลักสูตรไปใช้ เปิดโอกาสให้มีเวทีส าหรับการให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจาก
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงย่อยในหลักสูตร 
  



๔๕ 

 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

จากการรวบรวมข้อมูลในข้อที่ ๒ ทั้งโดยภาพรวมและรายวิชาและการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้นโดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะท าให้ทราบปัญหาการบริหารหลักสูตร กรณีที่พบปัญหาสามารถด าเนินการ
ปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีในลักษณะของการปรับปรุงย่อย ส าหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะปรับปรุงทุก ๕ 
ปีเพื่อให้หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
ค าอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



๔๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต   

๑.๑ วิชาบังคับ    จ านวน  ๑๘  หน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม (Man and Society ) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทาง

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม กระบวนการ
ทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสังคมแบบสันติวิธี ความเป็นพลเมือง และการสื่อสารทางสังคม         
ยุค New Normal 

 

๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายทั่วไป (General  Law) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ที่มา

ของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย 
กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล ครอบครัว มรดก พินัยกรรม สัญญาประเภทต่างๆ    
ที่จ าเป็น ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ความรับผิดในทางอาญา     
เหตุยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษ เหตุลดโทษ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
กระท าความผิด กระบวนการยุติธรรมของไทย 

 

๐๐๐ ๑๐๓   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 

(ComputerandDigitalTechnology) 
๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ 
แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ความปลอดภัย กฎหมาย จริยธรรมในสังคมดิจิทัล 
และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต ฝึกทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต 
การสื่อสารยุคดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดท าเอกสาร ตารางค านวณ 
และการน าเสนอข้อมูลได้ 

 

๐๐๐ ๒๐๔   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communications) ๓ (๓-๐-๖) 
 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟังและการพูด การอ่านและการเขียน

เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การทักทาย การแนะน าตัว การแสดงออก
ทางความรู้สึกและความคิดเห็นการแสดงบทบาทสมมติ ศึกษาโครงสร้างและ
การใช้ไวยากรณ์ เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

๐๐๐ ๒๐๕   ปรัชญาเบื้องต้น (Introduction to Philosophy) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความหมาย ขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา สาขา

ปรัชญา สาระจ าเป็นของปรัชญาสาขาต่าง ๆ พัฒนาการของปรัชญา
ตะวันออกและปรัชญาตะวันตก หลักการและวิธีให้เหตุผลทางปรัชญา 

 

๐๐๐ ๒๐๖   คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย  
(The Mathematic and Statistic for Research) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ เชต การให้เหตุผล ระบบ
และคุณสมบัติของจ านวนจริง สมการและอสมการ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น   

 



๔๘ 

 

เมทริกซ์ หลักพ้ืนฐานทางสถิติ การรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ และ
การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง สถิติแบบบรรยาย สถิติทดสอบ การทดสอบ
สมมติฐาน รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป การเขียนโครงร่างการวิจัย และ      
การเขียนรายงานผลการวิจัย 

 

๑.๒  วิชาเลือก  จ านวน  ๑๒  หน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  
(Introduction to Politics and Government) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมือง 
การปกครอง สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมืองและการปกครอง 
การจัดระเบียบการปกครอง ปัญหาและอุปสรรคทางการเมือง และแนวคิด
พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง 

 

๐๐๐ ๑๐๘ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Economics) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน 

การก าหนดราคาดุลยภาพ พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบ
เศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ การเงิน วัฏจักรเศรษฐกิจ ดุลการค้าและ
ดุลการช าระเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น   
ในสังคมปัจจุบัน และเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจบทบาท
ของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ ปัญหา
เศรษฐกิจของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข และศึกษาเศรษฐศาสตร์       
ตามแนวพุทธ 
 

 

๐๐๐ ๑๐๙  จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน (Psychology for Self-Development) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาและประยุกต์ ใช้ อ งค์ความรู้ท างจิตวิทยาและหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน สามารถวิเคราะห์
ตนเองและผู้อ่ืน มีทักษะในการสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพและท างานเป็นทีม 
 

 

๐๐๐ ๑๑๐ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Linguistics) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย ความจ าเป็น แนวคิดและทฤษฎีทางวิชา

ภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของภาษา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และวิเคราะห์
ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ 
 

 

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

เพ่ือการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล การสืบค้นข้อมูลท้องถิ่น และข้อมูล
สารสนเทศจากสื่อทุกประเภท การใช้ห้องสมุด วิธีการแสวงหาความรู้การ
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการ
ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาในการสรุปความ ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์และ

 



๔๙ 

 

สังเคราะห์ น าเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร วาจา และสื่อประสม 
๐๐๐ ๑๑๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Modern Science and 

Technology) 
๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์  
ในยุคต่าง ๆ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์หลักพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยี กระบวนการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เทคโนโลยีการเกษตร 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พระพุทธศาสนากับเทคโนโลยี 

 

๐๐๐ ๑๑๓ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Logic) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษานิมิต ค าที่ เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติ

ประพจน์ในแบบต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม 
การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและ
วิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือ     
ในสูตรอ่ืน ๆ บทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท 
วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่าง
ตรรกศาสตร์ตะวันตกกับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการ          
เชิงตรรกในคัมภีร์ 
 

 

๐๐๐ ๑๑๔ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (Man and Environment) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม 
หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาทของ
พระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
 

 

๐๐๐ ๑๑๕ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน (Current World Affairs) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาเหตุการณ์จ าเป็นที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมือง ความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับ
เหตุการณ์จ าเป็นของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลกบทบาท       
ของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น (Basic Sanskrit) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การ

เปลี่ยนแปลงอักษรและเสียงการเขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบของ  
นามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนามนิยม
สรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของ
กริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจก      
รูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

 

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง (Advanced Sanskrit) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยา  



๕๐ 

 

ศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาต กรรตุวาจกจากธาตุ 
กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การ
สลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคค าถาม ประโยค
ปฏิเสธ แปลและแต่งประโยคสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

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

ระบบไวยากรณ์ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย ฟังค าสั่ง ค าบรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ฟังพูด ทักทาย ขอบคุณ      
ขอโทษ ขออนุญ าต แนะน าตัว เอง แนะน าผู้ อ่ืน  บอกชื่อสิ่ งของที่ ใช้               
ในชีวิตประจ าวัน สนทนาได้ท้ังค าที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม 

 

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาไทยชั้นสูง (Advanced Thai) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 

หน่วยค า ระบบไวยากรณ์ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟังข่าวจาก
วิทยุ โทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การอ่านหนังสือพิมพ์และต าราวิชาการ การ
เขียนบทความ 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 เน้นการสนทนาโดยอาศัย

ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

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

ประโยค ฝึกการอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๒๒๓ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง (Advanced Japanese) ๓ (๓-๐-๖) 
 

 
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัย
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๒๒๔ ภาษาฮินดีเบื้องต้น (Basic Hindi) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบ

ประโยค ฝึกการฟัง อ่านเขียนสนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ์พ้ืนฐาน
ที่นิยมใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

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

ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

๐๐๐ ๒๒๖ วัฒนธรรมไทย (Thai Culture) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย 

ประเภทของวัฒนธรรมพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การ
 



๕๑ 

 

เผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา 
ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 

๐๐๐ ๒๒๗ มนุษย์กับอารยธรรม (Man and Civilization) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

จนถึงสมัยปัจจุบันความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของ  
อารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก              
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยน
กันระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรม      
ทั้งสองที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๒๒๘ สันติศึกษา (Peace Education) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและ

ปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนว
ปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ความรู้และความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและ
ความรุนแรง อีกทั้ ง พัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสร้างความ
ปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและ      
อยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆ อย่างสันติสุข 

 

๐๐๐ ๒๒๙ ภาวะผู้น า (Leadership) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่น าการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์

งานในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงศึกษาคุณลักษณะและบทบาทของผู้น ากับการใช้
การสื่อสารที่เอ้ืออาทร ผู้น ากับความเห็นที่ถูกต้องดีงามและความเปลี่ยนแปลง
ที่สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น า วิสัยทัศน์ผู้น า ผู้น ากับการสร้าง
ความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตก
และภาวะผู้น าในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะผู้น าของบุคคล
จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่สามารถ
น าองค์กรไปสู่ความส าเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศ
และระดับโลก 

 

๐๐๐ ๒๓๐ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความจ าเป็นของหลักธรรมาภิบาล ๖ 

ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

 

๐๐๐ ๒๓๑ การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสื่อและสื่อปลอม อิทธิพลของสื่อปลอมที่มีต่อสังคม การ

ตรวจสอบข่าว เทคนิคการรู้เท่าทันข่าวปลอม การรู้เท่าทันสื่อชวนเชื่อต่าง
ศาสนา อันได้แก่สื่อชวนเชื่อที่บิดเบือนหลักพุทธธรรม สื่อชวนเชื่อที่ใส่ร้าย
บุคคลหรือองค์กร โดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือจนสร้างความขัดแย้งในสังคม 

 

๐๐๐ ๒๓๒ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์  



๕๒ 

 

ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและ
รับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต และ STRONG : จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้
นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต 

๐๐๐ ๒๓๓  ศาสนาทั่วไป (General Religions) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความจ าเป็น คุณค่าของศาสนา ประวัติ 

พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมาย
ของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนา
ปัจจุบันอิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือ
ระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 

 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต 

๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๓๔ วรรณกรรมพระพุทธศาสนา (Buddhist Literature) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาประวัติและพัฒนาการของวรรณกรรมบาลีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย โดยวิเคราะห์
วรรณกรรมที่น่ าสนใจ เช่น วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรคมหาวงศ์ ทีปวงศ์        
ศาสนวงศ์ เตภูมิกถา มังคลัตถทีปนี กาพย์มหาชาติ สังคีติยวงศ์ มงคล -           
วิเสสกถา แก่นพุทธศาสน์ กรรมทีปนี พุทธธรรม พุทธวิทยา และพระไตรปิฎก
ฉบับสากล : วิถีธรรมจากพุทธปัญญา 

 

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

โยชนา โครงสร้างและเนื้อหาจ าเป็นของพระไตรปิฎก เช่น มหาวิภังค์ ภิกขุณี
วิภังค์ และมหาวัคค์ในพระวินัยปิฎก พระสูตรจ าเป็น เช่น พรหมชาลสูตร   
มหาปรินิพพานสูตร มหาสติปัฏฐานสูตร จูฬกัมมวิภั งคสูตรในพระ
สุตตันตปิฎก ศึกษาสาระเบื้องต้นของปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป 
นิพพานในพระอภิธรรมปิฎก การสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร 
ความเป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทย พระไตรปิฎกบาลีอักษรต่างๆ 
และประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาพระไตรปิฎก 

 

๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาลี (Pali) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาบาลีไวยากรณ์ ประกอบด้วย อักขรวิธี วจีวิภาค และหลักการแต่ง-แปล

บาลีเบื้องต้น 
 

๐๐๐ ๒๓๗ ประวัติพระพุทธศาสนา (History of Buddhism) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาในอินเดีย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจาก

ประเทศอิน เดี ย ไป ในประเทศต่ างๆ ความจ าเป็ น  ลั กษณ ะเด่นของ
พระพุทธศาสนา ฐานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ 
พระพุทธศาสนากับสังคมวัฒนธรรมในนานาประเทศ ขบวนการและองค์กร
ทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต และบทบาทของคณะ
สงฆ์ไทยกับการสืบทอดพระพุทธศาสนาตามพุทธปณิธานตั้งแต่อดีตจนถึง

 



๕๓ 

 

ปัจจุบัน 
๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  

(Buddhist Festival and Traditions) 
๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่จ าเป็นทางพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลและ
สมัยหลังพุทธกาลความจ าเป็น คุณค่าทางจริยธรรมของเทศกาลและพิธีกรรม 
เทศกาลและพิธีกรรมจ าเป็นทางพระพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติในประเทศไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมนั้นๆ ที่มีต่อ
สังคมไทย 

 

๐๐๐ ๒๓๙ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ (Dhamma in English) ๓ (๓-๐-๖) 
 
 

 

ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ 
และหนังสือที่จ าเป็นทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ ได้รจนาไว้เป็น
ภาษาอังกฤษ ฝึ กทั กษะด้ านการฟั ง พูด อ่าน และเขียนธรรมะภาค
ภาษาอังกฤษ 

 

๐๐๐ ๑๔๐ กรรมฐาน ๑ (Buddhist Meditation I) ๓ (๒-๒-๕) 
 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย หลักการ ประโยชน์และวิธีการปฏิบัติ

กรรมฐาน อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐ วิปัสสนาภูมิ ๖ สติปัฏฐาน ๔ 
หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓ นิมิต ๓ สมาธิ ๓ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ 
วสี ๕ นิวรณ์ ๕ อุปกิเลส ๑๖ และฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม นั่งก าหนด ส่งและสอบอารมณ์ 

 

๐๐๐ ๒๔๑ กรรมฐาน ๒ (Buddhist Meditation II) ๓ (๒-๒-๕) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวกายานุปัสสนา

สติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะหลักธรรมที่ควรรู้ 
ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม นั่งก าหนด ส่งและสอบอารมณ์ 

 

๐๐๐ ๓๔๒ กรรมฐาน ๓ (Buddhist Meditation III) ๓ (๒-๒-๕) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวเวทนานุปัสสนา

สติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควรรู้
ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม นั่งก าหนด ส่งและสอบอารมณ์ 

 

๐๐๐ ๔๔๓ กรรมฐาน ๔ (Buddhist Meditation IV) ๓ (๒-๒-๕) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวจิตตานุปัสสนา

สติปัฏฐานและธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวนการ
เกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ 
วิปัสสนาญาณ ๑๖ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม นั่งก าหนด 
ส่งและสอบอารมณ์ 

 

 

  



๕๔ 

 

๓. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๗๔  หน่วยกิต 

๓.๑ วิชาแกนศาสนาและปรัชญา  ๓๓  หน่วยกิต 

๑๑๒ ๓๐๑ อภิปรัชญา (Metaphysics)  ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความหมายและขอบข่ายของอภิปรัชญาในบริบททางอภิปรัชญาของนัก

ปรัชญาตะวันตกและตะวันออก 
 

๑๑๒ ๓๐๒ ญาณวิทยา (Epistemology)   ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีญาณวิทยา ธรรมชาติ บ่อเกิด ขอบเขตของความรู้ 

วิธีการแสวงหาความรู้ และหลักเกณฑ์ตัดสินความรู้ของนักปรัชญาตะวันตก
และตะวันออก 

 

๑๑๒ ๓๐๓ จริยศาสตร์ (Ethics) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีส าคัญทางจริยศาสตร์ เกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสินความดี 

คุณธรรม คุณค่าของชีวิตและการประยุกต์จริยศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 

๑๑๒ ๓๐๔ สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)  ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ประวัติ พัฒนาการสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีพ้ืนฐาน 

และการตัดสินคุณค่าทางศิลปะจากยุคโบราณจนถึงปัจจุบันทั้งตะวันตกและ
ตะวันออก 

 

๑๑๒ ๓๐๕ ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ (Ancient Indian Philosophy) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวคิดทางปรัชญาของคัมภีร์พระเวท อุปนิษัท และภควัทคีตา ปรัชญา

นาสติกะ และปรัชญาอาสติกะ 
 

๑๑๒ ๓๐๖ ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ (Ancient Western Philosophy) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาประวัติและพัฒนาการแนวคิดทางปรัชญาตะวันตกยุคโบราณของนัก

ปรัชญากรีกยุคเริ่มแรก ยุครุ่งเรือง และยุคเสื่อม 
 

๑๑๒ ๓๐๗ ศาสนาในจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี (Religion in China, Japan and Korea)  ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาศาสนาในประเทศจีน เกาหลีและญี่ปุ่น โดยเฉพาะศาสนาพุทธ ศาสนา

เต๋า ศาสนาขงจื้อ ศาสนาชินโต และอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลต่อสังคม 
 

๑๑๒ ๓๐๘    ศาสนาคริสต์ (Christianity)           ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาก าเนิด พัฒนาการ โครงสร้าง เนื้อหาสาระ ประเด็นส าคัญของคัมภีร์

พันธสัญญาเดิม คัมภีร์พันธสัญญาใหม่ พิธีกรรม การเผยแผ่ และโครงสร้าง
การบริหารของนิกายต่างๆ ในศาสนาคริสต์ 

 

๑๑๒ ๓๐๙ ศาสนาอิสลาม (Islam) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาก าเนิด พัฒนาการ โครงสร้าง เนื้อหาสาระ ประเด็นส าคัญของคัมภีร์อัล

กุรอาน พิธีกรรม การเผยแผ่ และโครงสร้างการบริหารของนิกายต่างๆ ใน
ศาสนาอิสลาม 

 

๑๑๒ ๓๑๐ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู (Brahmanism-Hinduism) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาก าเนิด พัฒนาการ โครงสร้าง เนื้อหาสาระ ประเด็นส าคัญของคัมภีร์

คัมภีร์พระเวท คัมภีร์อุปนิษัท ภควัทคีตา พิธีกรรม การเผยแผ่ และโครงสร้าง
การบริหารของนิกายต่างๆ ในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 
 

 



๕๕ 

 

๑๑๒ ๓๑๑ การเคลื่อนไหวใหม่ทางศาสนา (New Religious Movements) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษารูปแบบทางศาสนาในการเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านวัฒนธรรม องค์กร

และชาติพันธุ์ และการเคลื่อนไหวใหม่ทางศาสนาที่มีอิทธิพลต่อโลกปัจจุบัน 
 

 

๓.๒ วิชาเฉพาะด้านศาสนาและปรัชญา  ๓๒  หน่วยกิต 

๑๑๒ ๔๑๒ พุทธปรัชญา  (Buddhist Philosophy)  ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาวิเคราะห์มโนทัศน์ส าคัญในพุทธปรัชญา ด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา 

จริยศาสตร์ ตลอดจนวิเคราะห์อิทธิพลของมโนทัศน์เหล่านี้ต่อแนวคิดส าคัญๆ 
ในทางปรัชญา 

 

๑๑๒ ๔๑๓ ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์  (Symbolic Logic)  ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความหมายลักษณะ และสัญลักษณ์ที่ใช้ในตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์

และความแตกต่างจากตรรกศาสตร์แบบเดิม ญัตติ ข้ออ้างเหตุผล ค่าความจริง  
ความจริงเชิงตรรกะ ความสมเหตุสมผล การใช้สัญลักษณ์และวิธีทดสอบความ
สมเหตุสมผลแบบต่างๆ ตารางความจริง และข้ออ้างเหตุผลในตรรกศาสตร์
ของญัตติ และตรรกศาสตร์ภาคนิเทศ 

 

๑๑๒ ๔๑๔ ปรัชญาวิเคราะห์ (Analytic Philosophy) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาประวัติ พัฒนาการของปรัชญาวิเคราะห์ และศึกษาวิเคราะห์ผลงานของ

นักปรัชญาวิเคราะห์ 
 

๑๑๒ ๔๑๕ สัมมนาศาสนาและปรัชญา (Seminar in Philosophy and Religions) ๓ (๓-๐-๖) 
 สัมมนาทางวิชาการในประเด็นปัญหาด้านศาสนาและปรัชญา ด้วยวิธีการ

อภิปราย เสวนาแลกเปลี่ยนทัศนะในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน 
 

๑๑๒ ๔๑๖ ปรัชญาศาสนา (Philosophy of Religion) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาลักษณะ และขอบเขตของปรัชญาศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา

กับศาสนา มนุษย์กับศาสนา ภาษาศาสนา ประสบการณ์ทางศาสนา ความมี
อยู่ของความชั่ว สิ่งสูงสุด ความมีอยู่ของพระเจ้า 

 

๑๑๒ ๔๑๗ ศึกษาอิสระทางศาสนาและปรัชญา 
(Independent  Study  in  Philosophy and Religions) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางศาสนาและปรัชญา ที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทาง
ศาสนาและปรัชญา  โดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

๑๑๒ ๔๑๘    ศาสนากับสันติภาพ  (Religion and  Peace) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวคิด หลักค าสอนทางศาสนาที่เกี่ยวกับสันติภาพ บทบาทของศาสนา

ในการส่งเสริมสร้างสรรค์สันติภาพการประยุกต์หลักค าสอนทางศาสนาในการ
สร้างสันติภาพ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา 

 

๑๑๒ ๔๑๙   ศาสนากับภาวะผู้น า (Religion and  Leadership) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาทฤษฎีภาวะผู้น าทั่วไป ภาวะผู้น าตามแนวคิดของศาสนา ค าสอนทาง

ศาสนาที่สามารถน าไประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้น า บทบาทของศาสนาที่มีต่อ
การพัฒนาภาวะผู้น า และอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อพฤติกรรมของผู้น า  

 

๑๑๒ ๔๒๐    ศาสนากับสถานภาพของสตรี (Religion and Women’s Status) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพ ศักยภาพและบทบาทของสตรีในคัมภีร์ทางศาสนา  



๕๖ 

 

แนวคิดสิทธิสตรีในศาสนา และวิเคราะห์บทบาทสตรีในการเข้าร่วม ส่งเสริม 
สนับสนุน กิจกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนาและการธ ารงรักษาศาสนา 

๑๑๒ ๔๒๑    ภาษาศาสนา (Language of  Religion) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาบทบาทและความหมายของภาษาที่ใช้ในศาสนา วิเคราะห์ปัญหาทาง

ภาษาและการตีความที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมส าคัญทางศาสนาในทัศนะ
ของนักคิดคนส าคัญ  

 

๑๑๒ ๔๒๒    ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative  Religion) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของศาสนาในประเด็นส าคัญ 

เช่น การก าเนิด ศาสดา นิกาย พิธีกรรม หลักค าสอน การเผยแผ่  ลักษณะ
เด่นของศาสนา เป้าหมายสูงสุดของศาสนาเทวนิยมกับอเทวนิยม 

 

๓.๓ วิชาเลือกเฉพาะสาขาศาสนาและปรัชญา ๙ หน่วยกิต 
๑๑๒ ๓๒๓ ปรัชญาไทย (Thai Philosophy) ๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดภูมิปัญญาไทยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยในแต่ละยุค แนวคิดของนักปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน  

 

๑๑๒ ๓๒๔ ปรัชญาเปรียบเทียบ (Comparative Philosophy) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดทางปรัชญาด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา  

และจริยศาสตร์ ในแง่ความเหมือนและความต่างของนักปรัชญา 
และแนวคิดในปรัชญาตะวันตกและตะวันออก 

 

๑๑๒ ๓๒๕ ปรัชญาหลังนวยุค (Postmodern Philosophy) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษากระบวนทัศน์ทางปรัชญาหลังนวยุคและวิเคราะห์วรรณกรรม 

หลังนวยุค 
 

๑๑๒ ๓๒๖ จริยศาสตร์ประยุกต์ (Applied Ethics) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิตในสังคม

ปัจจุบัน ทั้งในระดับบุคคลและสังคม การตัดสินใจเชิงจริยธรรมโดยการ
ประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางจริยศาสตร์ 

 

๑๑๒ ๓๒๗ ปรัชญาสังคมและการเมือง (Social and Political Philosophy)  ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความหมายและขอบข่ายของปรัชญาสังคมและการเมือง ทฤษฎีทาง

สังคมและการเมืองในทางปรัชญาทั้งตะวันตกและตะวันออก ก าเนิดและ
พัฒนาการของสังคม การก าเนิดรัฐ ทฤษฎีสัญญาประชาคม ระบบการเมือง 
และการบริหารรัฐ แนวคิดเกี่ยวสิทธิ เสรีภาพ  ความเสมอภาค ความยุติธรรม 
และแนวคิดเกี่ยวกับสังคมและการเมืองในพระพุทธศาสนา 

 

๑๑๒ ๓๒๘ ปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education)  ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาประวัติ และแนวคิดทางการศึกษาของปรัชญาส านักต่าง ๆ และปรัชญา

การศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย 
 

๑๑๒ ๔๒๘ ศาสตร์แห่งการตีความ (Hermeneutics) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาการตีความแบบตะวันตกและตะวันออก โดยเน้นคัมภีร์ทางศาสนาและ

อิทธิพลแนวคิดปรัชญาที่น าไปสู่รูปแบบการตีความค าสอนทางศาสนาที่
เหมาะสมกับยุคสมัย 

 



๕๗ 

 

๑๑๒ ๔๒๙ ปรัชญาอัตถิภาวนิยม (Philosophy of Existentialism) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางปรัชญาที่ส าคัญของนักคิดกลุ่มอัตถิภาวนิยม เช่น 

ภาวะมนุษย์ เสรีภาพ กาละ ในปรัชญาของเซอเรน เกียร์เกการ์ด, เฟดริก นิตส์
เช, อันแบร กามูส์และฌอง-ปอล ซาตร์  

 

๑๑๒ ๔๓๐ ปรัชญาประวัติศาสตร์  (Philosophy  of  History) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาขอบข่ายและเนื้อหาปรัชญาประวัติศาสตร์  วิเคราะห์ความจริง และ

ข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ ศึกษาปรัชญาประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ 
ของนักปรัชญา 

 

๑๑๒ ๔๓๑    ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย (Contemporary Indian philosophy) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาปรัชญาอินเดียร่วมสมัยของสวามี รามกฤษณะ สวามี วิเวกานันทะ  

รพินทระนาถฐากูร์ ศรีอรพินโท มหาตมคานธี ราธกฤษณัน กฤษณจันทะ 
ภัฏฏาจารย์ และอัมเบดการ์ 

 

๑๑๒ ๔๓๒        ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง (MedievalWestern Philosophy) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาปรัชญาตะวันตกสมัยกลางของเซนต์ออกัสตินเซนต์แอนเซล์มปีเตอร์ 

อเบลาร์ดเซนต์ โทมัส อไควนัสดุนส์ สโคตุส และวิลเลียม แห่งออคคัม 
 

๑๑๒ ๔๓๓ ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ (Modern Western   Philosophy)   ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ของเรอเน เดการ์ตส์ สปีโนซา ไลบ์นิซ  

ฟรานซิส เบคอน โทมัส ฮอบส์  จอห์น ล็อก เบิร์กลีย์  เดวิด ฮูม ค้านท์  
โซเปนเฮาร์เออร์ 
 

 

๑๑๒ ๓๓๕   ศาสนาในอาเซียน (Religions in Asean) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาหลักค าสอนและวิถีปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาในประชาคม

อาเซียนที่มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนและประชาชนในประชาคมอาเซียน 
 

๑๑๒ ๓๓๖   ศาสนากับวัฒนธรรม (Religion and Culture) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับวัฒนธรรม บ่อเกิดของศาสนาในฐานะ

เป็นวัฒนธรรม ศาสนากับวัฒนธรรมในฐานะเป็นปรากฏการณ์ร่วมทางสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา  ตลอดถึงอิทธิพลของศาสนาในฐานะเป็นบ่อเกิดของ
วัฒนธรรมด้านต่างๆ 

 

๑๑๒ ๓๓๗   ศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่น (Religion and Local Wisdom) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาหลักค าสอนของแต่ละศาสนาที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และสอดคล้องกับ

ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
 

๑๑๒ ๓๓๘ จิตวิทยาศาสนา (Psychology of  Religion) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวคิดจิตวิทยาในศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดและทฤษฎี

จิตวิทยากับหลักค าสอนในศาสนา ค าสอนเกี่ยวกับกาย จิตและพฤติกรรมทาง
ศาสนา อิทธิพลของค าสอนในศาสนาที่มีต่อวิธีคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ 

 

๑๑๒ ๓๓๙   สานเสวนาทางศาสนา (Religious  Dialogue) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาทฤษฎี กระบวนการสานเสวนาในศาสนา และปฏิบัติการสานเสวนา

ระหว่างศาสนา 
 

 



๕๘ 

 

๑๑๒ ๓๔๐   ศาสนากับการพัฒนาวิชาชีพ 
(Religions and ProfessionalDevelopment) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาหลักค าสอนของศาสนาที่เก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพ ความสัมพันธ์
ระหว่างศาสนาและวิชาชีพและบทบาทขององค์กรศาสนาที่มีต่อการสร้างและ
ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์และสังคม 

 

๑๑๒ ๔๔๑    ศาสนากับรัฐศาสตร์ (Religion and Political  Science) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวคิดและหลักค าสอนของศาสนาที่สัมพันธ์กับแนวคิดหรือทฤษฎีทาง

รัฐศาสตร์ บทบาท หน้าที่และอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อการเมืองการปกครอง 
ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการเมืองการปกครอง และการน าหลักค าสอน
ทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการเมืองการปกครอง 

 

๑๑๒ ๔๔๒   ศิลปะทางศาสนา (Religious  Arts) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาศรัทธาในศาสนาในฐานะที่เป็นแรงบันดาลใจของศิลปิน ปรัชญาธรรมที่

แสดงออกในทางวรรณศิลป์ ศิลปวัตถุต่างๆ เชิงสัญญะ เช่น ประติมากรรม 
จิตรกรรม และสถาปัตยกรรม อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อผลงานของศิลปินที่มี
ชื่อเสียงในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

๑๑๒ ๔๔๓   ศาสนากับโลกปัจจุบัน (Religion  and  Current  World) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาบทบาทของศาสนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา อาชีพ 

ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่มีต่อสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน 
 

๑๑๒ ๔๔๔   การใช้เหตุผลทางปรัชญา (Philosophical Reasoning) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษารูปแบบการใช้เหตุผล การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบต่างๆ 

หลักการและวิธีการให้เหตุผลในพระพุทธศาสนา 
 

๑๑๒ ๔๔๕ การเผยแผ่ศาสนาในโลกปัจจุบัน  
(Propagation of Religionsin Current World) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาหลักการ รูปแบบ และวิธีการเผยแผ่ของพระพุทธศาสนาเถรวาทและ
มหายาน ศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์ และลัทธิความเชื่อใน
สมัยปัจจุบัน 

 

๑๑๒ ๔๔๖   ศาสนากับประชาธิปไตย (Religion  and  Democracy) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวคิดประชาธิปไตยในศาสนา และหลักค าสอนของศาสนาที่ส่งเสริม

และสอดคล้องกับรูปแบบการปฏิบัติตามหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 

 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
_______________________________________________ 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หมายเหตุ 

รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร : 

๒๕๓๘๑๘๕๑๑๐๐๘๒๘ 
ภาษาไทย : พุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปรัชญา 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of 

Arts Program in  
Philosophy 

รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสและสูตร: 

๒๕๓๘๑๘๕๑๑๐๐๘๑๗ 
ภาษาไทย :  พุทธศาสตร

บัณฑิตสาขาวิชาศาสนา   
ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  

Arts  Program in  
Religion 

รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร :  
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
ภาษาไทย:  พุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศาสนาและ
ปรัชญา 

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of 
Arts Program in 
Religion and 
Philosophy  

รวม ๒ 
หลักสูตรเป็น ๑ 

หลักสูตร 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย) : พุทธศาสตร

บัณฑิต (ปรัชญา) 
ชื่อย่อ (ไทย) : พธ.บ. (ปรัชญา) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor 

of Arts (Philosophy) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ : B.A. 

(Philosophy) 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย) :  พุทธศาสตร

บัณฑิต (ศาสนา) 
ชื่อย่อ (ไทย)  : 

พธ.บ.(ศาสนา) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  

Bachelor of Arts 
(Religion) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   B.A. 
(Religion)   

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย) : พุทธศาสตร

บัณฑิต (ศาสนาและ
ปรัชญา)  

ชื่อย่อ (ไทย) :  พธ.บ. (ศาสนา
และปรัชญา) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor 
of Arts (Religion and 
Philosophy)  

ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  B.A.   
(Religion and 
Philosophy) 

รวม ๒ 
หลักสูตรเป็น ๑ 

หลักสูตร 

 

ปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตรและวัตถุประสงค์ หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา มุ่งให้ความรู้
และความเข้าใจทฤษฎี ของ
ปรัชญา สร้างบัณฑิตที่รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ อ่ืนอย่างมี
เหตุผล สามารถน าความรู้ทาง
ป รั ชญ าไป ประยุ กต์ ใช้ เ พ่ื อ
ประโยชน์ตนเองและสังคม 

ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศาสนามุ่งสืบสาน
และศึกษาความส าคัญของ
ศ าสน าและป รั ชญ าขอ ง
ศาสนาต่างๆ เชิงบูรณาการ
กั บ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
และประเทศต่อไป 

ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา มุ่ง
ให้ ค ว าม รู้ แ ล ะค ว าม เข้ า ใจ
หลักการทางศาสนาและปรัชญา 
ส ร้ า งบั ณ ฑิ ต ที่ รั บ ฟั งค ว าม
คิดเห็นของผู้ อ่ืนอย่างมีเหตุผล
และเข้าใจชีวิตที่ดีงามตามหลัก
ศาสนา สามารถน าความรู้ทาง

ปรับปรุงและ 
แก้ไข 



๖๑ 

 

 
 

ศ า ส น า แ ล ะ ป รั ช ญ า ไ ป
ประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ตนเอง
และสังคม 

ความส าคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา เป็นแหล่ง
สร้างบัณฑิตที่มีจิตใจกว้างขวาง 
ยอมรับความ เห็ น ของผู้ อ่ื น 
ด ารงชีวิตอยู่ในพหุวัฒนธรรมได้
อย่ามีความสุข ใช้ความรู้เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับตนเองและผู้อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม ตลอดทั้งสามารถใช้
องค์ความรู้ทางปรัชญา ในการ
ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาทาง
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ความส าคัญของหลักสูตร 
คุณค่าและความส าคัญ ใน
การศึกษาศาสนา มุ่ งเน้ น
การศึกษาศาสนาให้ เข้ าใจ
อย่างถ่องแท้ลึกซ้ึงรวมถึงการ
ป ฏิ บั ติ ก า ร จ ริ งด้ ว ย ก า ร
ประยุกต์ผ่านกิจกรรมและ
การวิจัยทั้งในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน โดยเน้นเนื้อหา
ของชีวิตในมิติศาสนา สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับศาสนาต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหา
สังคมซึ่งอาจเกิดจากความ
เข้าใจผิดหรือการรับรู้ข้อมูล
ผิดๆ เกี่ยวกับศาสนาอ่ืนๆ 
จน เป็ น เห ตุ ให้ เกิ ด ค ว าม
ขัดแย้ งรุนแรง สาขาวิช า
ศาสนามีเป้าหมายเพ่ือแก้ไข
ปัญหาส าคัญดั งกล่ าว  จึ ง
จ าเป็นต้องเสนอการปรับปรุง
ห ลั ก สู ต ร เ พ่ื อ เรี ย น รู้ ทุ ก
ศาสนาอย่างปราศจากอคติ 
(Blas) 

ความส าคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณ ฑิต 
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 
เป็นแหล่งสร้างบัณฑิตที่มีเหตุผล
และด าเนินชีวิตที่ดีงามตามหลัก
ศาสนา ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้ อ่ื น  ด า ร ง ชี วิ ต อ ยู่ ใ น พ หุ
วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข ใช้
ความรู้ เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและ
ผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม ตลอดทั้ง
ส าม ารถ ใช้ อ งค์ ค วาม รู้ ท า ง
ศาสนาและปรัชญ า  ในการ
ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาทาง
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงและ 
แก้ไข 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
(๑) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความ
รอบรู้และเชี่ยวชาญในปรัชญา
สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์และ
วิจัยวิชาการด้านปรัชญาทั้ ง
ตะวันออกและตะวันตกได้อย่าง
แตกฉาน  
(๒ ) เ พ่ื อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต   ให้
ส า ม า ร ถ น า ป รั ช ญ า ไ ป
ประยุกต์ ใช้ ให้สอดคล้องกับ
ศาสตร์สมัยใหม่  ในการพัฒนา
ชีวิตและสังคม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 (๑ ) เพ่ื อผลิตบัณ ฑิ ตให้ มี
ความรอบรู้และเชี่ยวชาญ
ในทางศ าสนา  ส ามารถ
วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์ 
และวิจัยวิชาการด้านศาสนา
ต่ างๆ   ได้ อย่ า งแตกฉาน
ชัดเจน 
(๒ ) เพ่ื อผลิ ตบัณ ฑิ ต ให้ มี
คุณธรรมและจริยธรรม เป็น
ผู้ น าสั งคมด้ านจิต ใจและ
สติปัญญา 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 (๑) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความ
รอบรู้และเชี่ยวชาญในศาสนา
และปรัชญา สามารถวิเคราะห์ 
วิพากษ์งานวิชาการด้านปรัชญา
ได้อย่างแหลมคม และเข้าใจ
ลึกซึ้งในศาสนาทั้งในด้านประวัติ
ความเป็นมาและหลักค าสอน 
(๒) เพ่ือผลิตบัณฑิต  ให้สามารถ
น าหลักศาสนาและปรัชญาไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชีวิต
และสังคม 

ปรับปรุงและ
แก้ไข 

 



๖๒ 

 

(๓ ) เ พ่ื อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี
คุณธรรมและจริยธรรม เป็น
ผู้น าสังคมด้านจิตใจและปัญญา 
 

(๓ ) เ พ่ื อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้
สามารถพัฒ นาชี วิต  และ
สร้างเสริมสันติภาพแก่สังคม
ทุ ก ร ะ ดั บ แ ล ะ น า ไ ป 
ป ระยุ ก ต์ ใช้ ใน ก ารแก้ ไข
ปัญ ห าความขั ดแย้ งและ
พัฒนาประเทศ ตามหลักค า
สอนของพระพุทธเจ้า 
 

(๓ ) เ พ่ื อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี
คุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น า
สังคมด้านจิตใจและปัญญา 
 

 

 

             โครงสร้างหลักสูตร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม ๒(๒-๐-๔) 
(Man and Society) 
ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์
กับสังคมตามหลักการทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบัน
สังคม ประชาสังคม กระบวนการทางสังคมและ
วัฒนธรรม การวิ เคราะห์ปัญหาสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม [๓(๓-๐-๖)] 
(Man and Society) 
ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับ
ม นุ ษ ย์ กั บ สั ง ค ม  ต า ม ห ลั ก ก า ร ท า ง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤติกรรม
มนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชา
สังคม กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม 
การวิเคราะห์ปัญหาสังคมและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาสังคมแบบสันติวิธี ความเป็น
พลเมือง และการสื่อสารทางสังคมยุค New 
Normal 

- เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 
- ปรับแก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
(General Law) 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มา
ของระบบกฎหมาย ลักษณะทั่วไปและประเภท
ของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน ที่
เกี่ยวกับพระสงฆ์กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้ เป็น
การเฉพาะ และกฎหมายศาสนาอื่น 

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป [๓(๓-๐-๖)] 
(General Law) 
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมาย
และลักษณะของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย 
ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย การ
ยกเลิกกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล 
ครอบครัว มรดก พินัยกรรม สัญญาประเภท
ต่างๆ ที่ จ า เป็ น  ความรู้ พ้ื นฐานเกี่ ยวกับ
กฎหมายอาญา ความรับผิดในทางอาญา เหตุ
ยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษ เหตุลด
โทษ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิด 
กระบวนการยุติธรรมของไทย 
 

- เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 
- ปรับแก้ไข 
ค าอธิบาย
รายวิชา 



๖๓ 

 

๐๐๐ ๑๐๗ เทคนคิการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(๒)(๒-๐-๔) 
(Technique of Higher Learning) 
ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การเขียนรายงานและ
ภาคนิพนธ์ 

๐๐๐ ๑๑๑ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
เรียนรู้  [๓//(๓-๐-๖)](Language Skills 
for Learning) 
ความรู้ เกี่ยวกับภาษาและทักษะภาษาที่
จ าเป็นต่อการสื่อสาร หลักการใช้ภาษาเพ่ือ
การเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล การสืบค้นข้อมูล
ท้องถิ่น และข้อมูลสารสนเทศจากสื่อทุก
ประเภท การใช้ห้องสมุด วิธีการแสวงหา
ความรู้ การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ และ
ก า ร พั ฒ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่  โ ด ย ใช้
กระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษาในการ
สรุปความ ตีความวิเคราะห์  วิจารณ์และ
สังเคราะห์ น าเสนอเป็นลายลักษณ์ อักษร 
วาจา และสื่อประสม 

-รวมรายวิชา
เทคนิค
การศึกษา 
ระดับอุดมศึกษ
าและภาษากับ
การ 
สื่อสาร 
-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 
-ย้ายเป็นวิชา
เลือก 

๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔) 
(Language and Communication) 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร 
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารผ่านทักษะการเรียนรู้
ภาษา ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขี ยนภาษาไทย เพ่ื อการสื่ อสารในชี วิ ต 
ประจ าวัน และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ 
 ๐๐๐ ๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         

[๓/(๓-๐-๖)] (English for 
Communications) 
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟัง
และ    การพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือ
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การทักทาย การ
แนะน าตัว การแสดงออกทางความรู้สึกและ
ความคิดเห็นการแสดงบทบาทสมมติ ศึกษา
โครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์  เพ่ือการ
สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 

-รวมรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
เบื้องต้นและ 
ภาษาอังกฤษ
ชั้นสูง 
-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 

๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
(Introduction to Philosophy) 
ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญ า 
ความสัม พันธ์ ระหว่ างปรัชญ า ศาสนาและ
วิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระจ าเป็นของ
ปรัชญ าสาขาต่ างๆ พัฒ นาการของปรัชญ า
ตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 

๐๐๐ ๒๐๕ ปรัชญาเบื้องต้น [๓(๓-๐-๖)] 
(Introduction to Philosophy) 
ศึกษาความหมาย ขอบเขตของปรัชญา 
ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา สาขาปรัชญา 
ส าระจ า เป็ น ข อ งป รั ช ญ าส าข าต่ า ง  ๆ 
พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญา
ตะวันตก หลักการและวิธี ให้ เหตุผลทาง
ปรัชญา 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย 
รายวิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเ์บื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
(Introduction to Logic) 
ศึกษานิมิต ค าที่ เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การ
นิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบ ต่าง ๆ 
การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติ

๐๐๐ ๑๑๓ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น [๓(๓-๐-
๖)] 
(Introduction to Logic) 
ศึกษานิมิต ค าที่ เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค 
การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบ 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 
-ย้ายเป็นวิชา



๖๔ 

 

ผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาที
แบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและวิธีการให้เหตุผล
จากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณ
สูตรหรือในสูตรอ่ืน ๆ บทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ 
ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของ
นาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง
ระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตก กับตรรกศาสตร์
ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการ  เชิงตรรกในคัมภีร์ 

ต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่ง
ญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมาน
และปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการ
และวิธีการให้ เหตุผลจากบทสนทนาของ
พระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตร
อ่ืน ๆ บทสนทนาในคัมภีร์       กถาวัตถุ 
ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาที
ของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความต่างระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตกกับ
ตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการ
เชิงตรรกในคัมภีร์ 

เลือก 

๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒(๒-๐-๔) 
(General Religions) 
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความจ าเป็น คุณค่า
ของศาสนา ประวัติ พัฒนาการหลักในการศึกษา
ศาสนา หลักคาสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของ
ศาสนาต่าง ๆ วิ เคราะห์ลักษณะที่ เป็นสากล
ร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพล
ของศาสนาต่อสังคมโลกวิธีการเผยแผ่ศาสนา 
ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนา
ต่าง ๆ ในประเทศไทย 

๐๐๐ ๒๓๓ ศาสนาทั่วไป [๓(๓-๐-๖)] 
(General Religions) 
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความจ าเป็น 
คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการหลักใน
การศึกษาศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและ
จุดมุ่ งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิ เคราะห์
ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของ
ศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อสังคม
โลกวิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมื อ
ระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ 
ในประเทศไทย 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 
-ย้ายเป็นวิชา
เลือก 

๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  
๒(๒-๐-๔)(Introduction to Linguistics) 
ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ 
สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของ
ภ า ษ า  ค ว าม รู้ ทั่ ว ไป เกี่ ย ว กั บ สั ท ศ าส ต ร์ 
(Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษร
สากล สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะห์ภาษาไทย
ตามแนวภาษาศาสตร์ 

๐๐๐ ๑๑๐ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น [๓(๓-๐-
๖)] 
(Introduction to Linguistics) 
ศึกษาความเป็นมา ความหมาย ความจ าเป็น 
แนวคิดและทฤษฎีทางวิชาภาษาศาสตร์ 
ลั ก ษ ณ ะ ทั่ ว ไป ข อ งภ า ษ า  ส า ข า วิ ช า
ภาษาศาสตร์ ศึกษาและวิเคราะห์ภาษาตาม
แนวภาษาศาสตร์ 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย 
รายวิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 
-ย้ายเป็นวิชา
เลือก 



๖๕ 

 

๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
(Basic Mathematics) 
ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ข้อความ 
ประโยคเปิด ประพจน์ ตัวบ่งชี้ปริมาณ ค่าความ
จริง ตัวเชื่อมข้อความ และนิเสธ การหาค่าความ
จริง การสมมูลกันการให้เหตุผล เซต ความหมาย
เซต ประเภทเซต เซตย่อย การเท่ากันของเซต 
การด าเนินการของเซต พีชคณิตของเซต และการ
ประยุกต์ เซต จ านวนจริง ระบบจ านวนจริง
คุณสมบัติของจ านวนจริง สมการ อสมการ ค่า
สัมบูรณ์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น ฟังชั่นเชิงซ้อน  
แมตริกซ์ การด าเนินการแมตริกซ์การเท่ากัน การ
บ ว ก  ก า ร คู ณ  ดี เท อ ร์ มิ เน น ท์ อิ น เว อ ร์ ส  
แมตริกซ ์

๐๐๐ ๒๐๖ คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการ
วิจัย  [๓ (๓ -๐ -๖)]/(Mathematics and 
Statistics for Research) 
ศึกษาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ตัวบ่งชี้ เชิง
ปริมาณ  เชต การให้ เหตุผล  ระบบและ
คุณ สมบั ติ ของจ าน วนจริ ง สมการและ
อสมการ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น เมทริกซ์ 
หลักพ้ืนฐานทางสถิติ การรวบ รวมข้อมูล 
การแจกแจงความถี่ และการหาค่าแนวโน้ม
เข้าสู่ส่วนกลางสถิติแบบบรรยาย สถิติทดสอบ 
การทดสอบสมมติฐาน รูปแบบการวิจัย การ
ออกแบบการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป การ
เขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงาน
ผลการวิจัย 

-รวมรายวิชา 
คณิตศาสตร์ 
เบื้องต้น และ 
สถิติเบื้องต้น 
และการวิจัย 
-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 

๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย  
๒(๒-๐-๔)(Basic Statistics and Research) 
ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางสถิติ การจัดเก็บข้อมูล การ
รวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ การหาค่า
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายปกติ และ
ความเบ้ ส่วนเบี่ยงเบนความแปรปรวน ความ
น่าจะเป็น ค่าสถิติ Z T และ F ประชากรและการ
สุ่มตัวอย่ างการทดสอบสมมุติ ฐาน การวิจัย
ลักษณะและประเภทการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัยและ
การเขียนรายงานผลการวิจัย 

วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต  
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย  
๒(๒-๐-๔)  
(Thai Politics and Government) 
ศึกษาความรู้ทั่ วไปเกี่ยวกับการเมืองและการ
ปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย 
สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย 
กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบ
การปกครองของไทยและพระพุทธ ศาสนากับ
การเมืองการ 

๐๐๐ ๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครอง [๓ (๓-๐-๖)] 
(Introduction to Politics and 
Government) 
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการ
ปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครอง 
สถาบันทางการเมือง กระบวนการทาง
การเมืองและการปกครอง การจัดระเบียบ
การปกครอง ปัญหาและอุปสรรคทางการ
เมื อ ง และแนวคิ ดพระพุ ทธศาสนากั บ
การเมืองการปกครอง 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 
-ปรับแก้ไข 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      
๒(๒-๐-๔) (Economics in Daily Life) 

๐๐๐ ๑๐๘ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  
[๓(๓-๐-๖)] 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 



๖๖ 

 

ศึกษ าหลั กการ เบื้ อ งต้ นท างเศรษฐศาสตร์ 
ปรากฏการณ์ ทางเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้น ในชีวิต 
ประจ าวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ การ
ทางานของกลไกราคาในตลาดบทบาทของภาครัฐ
และภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินตราและ
สถาบันการเงิน เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันในเรื่องที่ เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบ
การศึกษาและศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

(Introduction to Economics) 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 
ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทานการก าหนด
ราคาดุลยภาพ พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการ
ผ ลิ ต  ต ล าด ใน ระบ บ เศ รษ ฐกิ จ ร าย ได้
ป ระชาชาติ  การเงิน  วัฏ จั กรเศรษฐกิ จ 
ดุลการค้าและดุลการ ช าระเงิน การพัฒนา
เศรษฐกิจ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันและเทคโนโลยีใน
รูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ บทบาท
ของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ
โครงสร้างเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและแนวทางแก้ไข และศึกษา
เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

-ปรับเปลี่ยนชื่อ
รายวิชา 
- เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 
- ปรับแก้ไข 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
๒(๒-๐-๔)(Man and Environment) 
ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้ เกิดประโยชน์  การแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อม หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาทของพระสงฆ์ต่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย 

๐๐๐ ๑๑๔ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
[๓(๓-๐-๖)] 
(Man and Environment) 
ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เก่ียวกับมนุษย์ แนวคิด
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักค าสอนทางพระ
พุทธ ศาสนาที่ เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม และ
บทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเตมิหน่วย
กิต 

๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณโ์ลกปัจจุบัน  
๒(๒-๐-๔)(Current World Affairs) 
ศึกษาเหตุการณ์จ าเป็นที่ เกิดขึ้นในโลกทั้ งมิติ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองความ
ร่วมมือและความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นในสังคมโลก 
ประเทศไทยกับเหตุการณ์จ าเป็นของโลก ความ
ร่วมมือของชาวพุทธในเวที โลก บทบาทของ
พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ในโลกปัจจุบัน 

๐๐๐ ๑๑๕ เหตุการณโ์ลกปัจจุบัน  
[๓(๓-๐-๖)] 
(Current World Affairs) 
ศึกษาเหตุการณ์จ าเป็นที่เกิดข้ึนในโลก ทั้งมิติ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความ
ร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก 
ประเทศไทยกับเหตุการณ์จ าเป็นของโลก 
ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาท
ของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งในโลกปัจจุบันศึกษาเหตุการณ์จ าเป็น
ที่เกิดขึ้น   ในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งที่เกิดข้ึนในสังคมโลก ประเทศไทยกับ
เหตุการณ์จ าเป็นของโลก ความร่วมมือของ
ชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของ

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 



๖๗ 

 

พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
๒(๒-๐-๔)(Basic English) 
ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
การใช้ ค าน าหน้ าน าม  (Article) ก ารใช้ ก าล 
(Tense)การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุ
รพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึก
ทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่านและเขียนใน
ลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความ
เข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและค าศัพท์
ต่างๆ 
 
 

 -รวมเป็น
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร 
-ย้ายเป็นวิชา
บังคับ 

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
(Advanced English) 
ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และ
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการอ่าน 
การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ 
ซึ่งมีค าศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับ
เอกสารที่ใช้ศึกษา 

 -รวมเป็น
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 
-ย้ายเป็นวิชา
บังคับ 

๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น  
๒(๒-๐-๔)(Basic Sanskrit ) 
ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่อง 
หมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและ
เสียง การเขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบ 
ของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ 
สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉา
สรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วน 
ประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็น
อาขยาต กรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา 
แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่ เหมาะสมกับ
ไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น  
[๓(๓-๐-๖)] 
(Basic Sanskrit ) 
ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร 
เครื่อง หมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลง
อักษรและเสียง การเขียน การอ่านค าศัพท์ 
ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนาม
ศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม 
นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธ
สรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยา
อาขยาต การประกอบรูปเป็นอาขยาต กรรตุ
วาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่ง
ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่
ได้ศึกษา 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
(Advanced Sanskrit) 
ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะ
การันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ 

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง  
[๓(๓-๐-๖)] 
(Advanced Sanskrit) 
ศึ กษาน ามศัพท์  ก ารแจกรูปน ามศั พท์ 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 



๖๘ 

 

กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุ
วาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก 
ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การสลับ
เปลี่ ยนประโยคกรรตุ วาจกเป็ นกรรมวาจก 
ประโยคค าถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและแต่ง
ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้
ศึกษา 

พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ 
อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็น
อาขยาต กรรตุวาจกจากธาตุ กริยา อาขยาต
กรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิ
ชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยนประโยค
กรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคค าถาม 
ประโยคปฏิ เสธ แปลและแต่ งประโยค
สันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์        ที่ได้
ศึกษา 

๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
(Basic Thai) 
ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วย
เสี ย งวรรณ ยุ กต์  หน่ วยค าระบบ ไวยากรณ์ 
ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียนภาษาไทยฟังค าสั่ง ค าบรรยาย จด
บันทึกเรื่องที่ฟัง พูด ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ขอ
อนุญาต แนะน าตัวเอง แนะน าผู้ อ่ืน บอกชื่อ
สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สนทนาได้ทั้งคาที่
แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม 

๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาไทยเบื้องต้น [๓(๓-๐-๖)] 
(Basic Thai) 
ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ 
หน่ วย เสี ย งวรรณ ยุ กต์  หน่ วยค าระบบ
ไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยฟังค าสั่ง ค า
บรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ ฟัง พูด ทักทาย 
ขอบคุณ ขอโทษ ขออนุญาต แนะน าตัวเอง 
แ น ะ น า ผู้ อ่ื น  บ อ ก ชื่ อ สิ่ ง ข อ ง ที่ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน  สนทนาได้ทั้ งค าที่ แสดง
ความหมายรูปธรรมและนามธรรม 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 

๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
(Advanced Thai) 
ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียง
สระ หน่ วยเสี ยงวรรณยุกต์หน่ วยค า ระบบ
ไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการ
ฟังข่าวจากวิทยุโทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การ
อ่านหนังสือพิมพ์และตาราวิชาการ การเขียน
บทความและฝึกแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ใน
ภาษาไทย 

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาไทยชั้นสูง [๓(๓-๐-๖)] 
(Advanced Thai) 
ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วย
เสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์หน่วยค า 
ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึก
ทักษะการฟังข่าวจากวิทยุโทรทัศน์ การพูด
วาทศิลป์  การอ่านหนังสือพิมพ์และตารา
วิชาการ การเขียนบทความและฝึกแต่งกาพย์ 
กลอน โคลง ฉันท์     ในภาษาไทย 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 

๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
(Basic Chinese) 
ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง 
ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่านการเขียน
ภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

๐๐๐ ๒๒๐ ภาษาจีนเบื้องต้น [๓(๓-๐-๖)] 
(Basic Chinese) 
ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบ
เสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการ
อ่านการเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนา
โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 

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

๐๐๐ ๒๒๑ ภาษาจีนชั้นสูง [๓(๓-๐-๖)] 
(Advanced Chinese) 
ฝึกทักษะในการฟั ง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 



๖๙ 

 

ปัจจุบัน สถานการณ์ปัจจุบัน 
๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
(Basic Japanese) 
ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบ
เสียง ระบบค า และระบบประโยคฝึกการอ่าน 
เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน 

๐๐๐ ๒๒๒ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  
[๓(๓-๐-๖)] 
(Basic Japanese) 
ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบ
เสียง ระบบค า และระบบประโยคฝึกการอ่าน 
เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัย
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 

๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
(Advanced Japanese) 
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น 
เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน 

๐๐๐ ๒๒๓ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง [๓(๓-๐-๖)] 
(Advanced Japanese) 
ฝึกทักษะในการฟั ง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 

๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
(Basic Hindi) 
ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง 
ระบบค า และระบบประโยคฝึกการฟัง-อ่าน -
เขียน-สนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ์
พ้ืนฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๐๐๐ ๒๒๔ ภาษาฮินดีเบื้องต้น [๓(๓-๐-๖)] 
(Basic Hindi) 
ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบ
เสียง ระบบค า และระบบประโยคฝึกการฟัง-
อ่าน-เขียน-สนทนาภาษาฮินดี และระบบ
ไวยากรณ์พ้ืนฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจ าวัน 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 

๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
(Advanced Hindi) 
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฮินดี 
เน้นการสนทนา โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน 

๐๐๐ ๒๒๕ ภาษาฮินดีชั้นสูง [๓(๓-๐-๖)] 
(Advanced Hindi) 
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษา
ฮินดี เน้นการสนทนา โดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 

๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒(๒-๐-๔) 
(Thai Culture) 
ศึกษาความหมายและเนื้ อหาของวัฒนธรรม 
พัฒ นาการของวัฒนธรรมไทยประเภทของ
วัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 
วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของ
วัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 

๐๐๐ ๒๒๖ วัฒนธรรมไทย [๓(๓-๐-๖)] 
(Thai Culture) 
ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม 
พัฒนาการของวัฒนธรรมไทยประเภทของ
วัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์  การเผยแพร่และสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา 
ผลกระท บ ของวัฒ น ธรรม ต่ างช าติ ต่ อ
วัฒนธรรมไทย 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 

๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม  
๒(๒-๐-๔)(Man and Civilization) 
ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ 
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน 
ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการ

๐๐๐ ๒๒๗ มนุษย์กับอารยธรรม  
[๓(๓-๐-๖)] 
(Man and Civilization) 
ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ 
ตั้ งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัย

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 



๗๐ 

 

ของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ 
ความสั ม พันธ์ ระหว่ างโครงสร้ างทางสั งคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและ
ตะวันตก ที่ก่อให้ เกิดผลกระทบและความคิด
สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกัน
ระหว่าง อารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และ
อิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ปัจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิด
และพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและ
ตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
ของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบ
ต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่าง อารยธรรม
ตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารย
ธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

๐๐๐ ๒๐๑ ชีวิตกับจิตวิทยา ๒(๒-๐-๔) 
(Life and Psychology) 
ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต 
ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการด ารงชีวิต 
วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ ผลของ
สุขภาพจิตที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์และการ
ด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อม 

๐๐๐ ๑๐๙ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน  
[๓(๓-๐-๖)] (Psychology for Self-
Development) 
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางจิตวิทยาและหลัก 
ธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
ผู้ เรี ยน เกิดความ เข้ าใจตน เองและผู้ อ่ื น 
สามารถวิเคราะห์ตนเองและผู้อ่ืน มีทักษะใน
การสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพและท างานเป็น
ทีม 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-ปรับเปลี่ยนชื่อ
รายวิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 
-ปรับแก้ไข 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
และประยุกตวิทยา ๒(๒-๐-๔)  
(Physical Science and Technology) 
ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและ
ผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยต่ างๆ 
ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ ระบบสุริยะ เทคโนโลยี 
เทคโนโลยีทางการเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การขนส่ง 
การสื่อสารเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ าวันพระพุทธ-
ศาสนากับวิทยาศาสตร์ 

๐๐๐ ๑๑๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ [๓(๓-๐-๖)]  
(Modern Science and Technology) 
ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติ
และผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุคต่าง ๆ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
กับชีวิตประจ าวัน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ หลักพ้ืนฐาน
ทางเทคโนโลยี กระบวนการใช้เทคโนโลยี
อย่ างสร้างสรรค์  เทคโน โลยีการเกษตร 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น พระพุทธศาสนา
กับเทคโนโลยี 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-ปรับเปลี่ยนชื่อ
รายวิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 
- ปรับแก้ไข 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔) (Introduction to 
Computer and Information Technology) 
ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  ระบบดิจิทั ล 
ภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ 

๐๐๐ ๑๐๓ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ดิจิทัล [๓(๓-๐-๖)]  
(Computer and Digital Technology) 
มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
เท ค โน โลยี ดิ จิ ทั ล  อ งค์ ป ระกอบ ระบ บ
คอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ความ
ปลอดภัย กฎหมาย และจริยธรรมในสังคม

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-ปรับเปลี่ยนชื่อ
รายวิชา 
- เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 
- ปรับแก้ไข 
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แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ระบบการประมวลผล 
การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและ
การบริหารข้อมูล  เครือข่ายและการสื่ อสาร 
อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ภัยคุกคามและ
ความมั่นคงของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ 

ดิจิทัล มีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต สื่อ และ
การสื่อสารยุคดิจิทัล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการจัดทาเอกสาร ตารางค านวณ การ
น าเสนอข้อมูลได้ และรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ดิจิทัลในอนาคต 

ค าอธิบาย
รายวิชา 
-ย้ายเป็นวิชา
บังคับ 

๐๐๐ ๒๖๔ สันติศึกษา ๒(๒-๐-๔) 
(Peace Education) 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง 
ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและ
แนวปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตก
และศาสนาต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรู้และความ
เข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความ
ขัดแย้งและความรุนแรง อีกทั้งพัฒนาทักษะใน
กระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้
เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมใน
การฟังและอยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆ
อย่างสันติสุข 

๐๐๐ ๒๒๘ สันติศึกษา [๓(๓-๐-๖)] 
(Peace Education) 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง 
ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการ
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งประกอบด้วย
แนวคิดและแนวปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้ ง
ตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่างๆ เพ่ือให้
เกิดความรู้และความเข้าใจในการป้องกัน
แก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความ
รุนแรง อีกทั้งพัฒนาทักษะในกระบวนการ
การเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นใน
สังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟัง
และอยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆ
อย่างสันติสุข 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 

๐๐๐ ๒๖๕ หลักธรรมาภิบาล ๒(๒-๐-๔) 
(Good Governance) 
ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความจ าเป็นของ
หลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือหลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 

๐๐๐ ๒๓๐ หลักธรรมาภิบาล [๓(๓-๐-๖)] 
(Good Governance) 
ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความจ าเป็น
ของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลัก
ความมีส่วน ร่วม หลักความรับผิดชอบและ
หลักความคุ้มค่า 
 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 

๐๐๐ ๒๖๖ ภาวะผู้น า ๒(๒-๐-๔) 
(Leadership) 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่น าการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานในศตวรรษที่ ๒๑ 
รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้น ากับ
การใช้การสื่อสารที่เอ้ืออาทร ผู้น ากับความเห็นที่
ถูกต้องดีงามและความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น า วิสัยทัศน์ผู้น า 
ผู้น ากับการสร้างความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดย
อาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตก
และภาวะผู้ น าในทางพระพุทธศาสนา ถอด
บทเรียนภาวะผู้น าของบุคคลจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับ

๐๐๐ ๒๒๙ ภาวะผู้น า [๓(๓-๐-๖)] 
(Leadership) 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่น า
การเปลี่ ยนแปลงและสร้างสรรค์ งานใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและ
บทบาทของผู้น ากับ การใช้การสื่อสารที่เอ้ือ
อาทร ผู้น ากับความเห็น ที่ถูกต้องดีงามและ
ความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์คุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้น า วิสัยทัศน์ผู้น า ผู้น ากับการ
สร้างความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์
ความรู้ภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตกและ
ภาวะผู้ น าในทางพระพุทธศาสนา ถอด

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 



๗๒ 

 

การพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่
สามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จและเกิดสันติสุข
แก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและระดับโลก 

บท เรียนภาวะผู้ น าของบุ คคลจ า เป็ นที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศ
และระดับ โลกที่ ส ามารถน าองค์กรไปสู่
ความส าเร็จและเกิด  สันติสุขแก่สังคมและ
ชุมชนทั้งในประเทศและระดับโลก 

 ๐๐๐ ๒๓๑ การรู้เท่าทันสื่อ [๓(๓-๐-๖)] 
(Media Literacy) 
ศึกษาแนวคิด เกี่ ยวกับสื่ อและสื่ อปลอม 
อิทธิพลของสื่ อปลอมที่ มี ต่ อสั งคม การ
ตรวจสอบข่าว เทคนิคการรู้เท่าทันข่าวปลอม 
การรู้เท่าทันสื่อชวนเชื่อต่างศาสนา อันได้แก่
สื่อชวนเชื่อ ที่บิดเบือนหลักพุทธธรรม สื่อชวน
เชื่อ ที่ใส่ร้ายบุคคลหรือองค์กร โดยใช้ศาสนา
เป็นเครื่องมือจนสร้างความขัดแย้งในสังคม 

-เพ่ิมเติม
รายวิชา 

 ๐๐๐ ๒๓๒ ความรับผิดชอบต่อสังคม  
[๓(๓-๐-๖)] (Social Responsibility) 
ศึ ก ษ า เกี่ ย ว กั บ ก าร แ ย ก แ ย ะ ระห ว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ความละอาย และความไม่ทนต่อการทุจริต รู้
หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมใน
การต่อต้านการทุจริต และ STRONG : จิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริต โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้
นักศึกษาเกิดความรู้ความ เข้าใจ ทักษะ เจต
คติ ด้านการป้องกันการทุจริต 

-เพ่ิมเติม
รายวิชา 

กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  

๑. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา  
      จ านวน ๑๔ หน่วยกิต 
๒. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป  
      จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
๓. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ จ านวน ๔ หน่วยกิต 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จ านวน ๓๐ 
หน่วยกิต 
 

- ปรับ
โครงสร้างเป็น
ไม่มีกลุ่มย่อย 

๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี ๒ (๒-๐-๔) 
(Pali Literature) 
ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒนาการ
ของคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 
โยชนาและปกรณ์ วิ เสส วรรณกรรมบาลี ใน
ประเทศไทยและคุณค่าของวรรณกรรมบาลี ต่อ
สังคมไทย 

๐๐๐ ๑๓๔ วรรณกรรมพระพุทธศาสนา  
[๓(๓-๐-๖)] (Buddhist Literature) 
ศึกษาประวัติและพัฒนาการของวรรณกรรม
บาลีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และวรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่ศึกษาอยู่ ในประเทศ
ไทย โดยวิเคราะห์วรรณกรรมที่น่าสนใจ เช่น 
วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค มหาวงศ์ ทีปวงศ์ศา

- รวมรายวิชา 
วรรณคดีบาลี/ 
งานวิจัยและ 
วรรณกรรมทาง 
พระพุทธ 
ศาสนา 
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๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
(Research and Literary Works on 
Buddhism) 
ศึ กษ างาน วิ จั ย ท างพ ระ พุ ท ธศาส น า  แล ะ
วรรณกรรม ทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของ 
พญาลิไท มังคลัตถทีปนีของพระสิริมังคลาจารย์ 
กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์
ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน พระ
มงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม
พระยาวชิรญาณวโรรส แก่นพุทธศาสน์  ของ    
พุทธทาส กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาส 
ญาณวโร)พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของอาจารย์พร รัตน
สุ วรรณ  และงานวิ จั ยและวรรณ กรรมทาง
พระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

สนวงศ์  เตภูมิกถา มังคลัตถทีปนี  กาพย์
มหาชาติ สังคีติยวงศ์ มงคล  วิเสสกถา แก่น
พุทธศาสน์ กรรมทีปนี พุทธธรรม พุทธวิทยา 
และพระไตรปิฎกฉบับสากล: วิถีธรรมจาก
พุทธปัญญา 
 

๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา  
๒ (๒-๐-๔)(Tipitaka Studies) 
ศึกษาก าเนิด ความเป็นมาและพัฒนาการของ
คัมภีร์พระไตรปิฎก การจ าแนกโครงสร้างและ
เนื้อหาสาระพระไตรปิฎก ค าอธิบายโดยย่อของ
พระอรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุข
ปาฐะและลายลักษณ์อักษร ล าดับคัมภีร์ทางพระ
พุทธ-ศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎกใน
ประเทศไทย และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
พระไตรปิฎก 

๐๐๐ ๑๓๕ พระไตรปิฎกศึกษา [๓(๓-๐-๖)] 
(Tipitaka Studies) 
ศึกษาประวัติและพัฒ นาการของคัมภี ร์
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกาอนุฎีกา โยชนา 
โครงสร้างและเนื้อหาส าคัญของพระไตรปิฎก 
เช่น มหาวิภังค์ภิกขุณีวิภังค์ และมหาวัคค์ใน
พระวินัยปิฎก พระสูตรส าคัญ เช่น พรหมชาล
สูตรมหาปรินิพพานสูตร มหาสติปัฏฐานสูตร 
จูฬกัมมวิภังคสูตรในพระสุตตันตปิฎกศึกษา
สาระเบื้ องต้นของปรมัตถธรรม คือ  จิต 
เจตสิก รูป นิพพาน  ในพระอภิธรรมปิฎก 
การสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์
อักษร ความเป็นมาของพระไตรปิฎกใน
ประเทศไทย พระไตรปิฎกบาลีอักษรต่างๆ 
และประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาพระไตรปิฎก 

- รวมรายวิชา 
พระไตรปิฎก
ศึกษา/ 
พระวินัยปิฎก/ 
พระ
สุตตันตปิฎก/
พระอภิธรรม
ปิฎก 
-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 

๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก ๒ (๒-๐-๔) 
(Vinaya Pitaka) 
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้าง
ของพระวินัยปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา
สาระที่ส าคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ 
มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถ
กถาและฎีกาประกอบ และประโยชน์ที่ได้รับจาก 
การศึกษาพระวินัยปิฎก 
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๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก ๒ (๒-๐-๔) 
(Suttanta Pitaka ) 
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้าง
ของพระสุตตันตปิฎกเลือกศึกษาวิเคราะห์พระสูตร
ที่ส าคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพาน
สูตรอัคคัญญสูตร รวมทั้งประเด็นส าคัญที่น่าสนใจ 
จากนิกายทั้ง ๕ นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย 
สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย 
โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ 
๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปิฎก ๒ (๒-๐-๔)
(Abhidhamma Pitaka) 
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้าง
ของพระอภิธรรมปิฎกเนื้อหาสาระ ประเด็นที่
น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง ๗ คัมภีร์ โดยเน้น
ให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป และ
นิพพาน โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ 
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์ ๒ (๒-๐-๔) 
(Pali Grammar) 
ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี ฐานกรณ์ การ
ออกเสียงพยัญชนะสังโยค การเชื่อมอักษรด้วย
สนธิกิริโยปกรณ์  ประเภทและวิธีแจกค านาม 
สังขยาอัพยยศัพท์  กิ ริยาอาขยาต นามกิตก์    
กิริยากิตก์ สมาสและตัทธิต 

๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาลี [๓(๓-๐-๖)] 
(Pali) 
ศึกษาบาลีไวยากรณ์ ประกอบด้วย อักขรวิธี       
วจีวิภาค และหลักการแต่ง-แปลบาลีเบื้องต้น 

-รวมรายวิชา 
บาลีไวยากรณ์/ 
แต่งแปลบาลี 
-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เปลี่ยนชื่อวิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต ๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี ๒ (๒-๐-๔) 

(Pali Composition and Translation) 
ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและ
โดยพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา การแต่ง
และการแปลประโยคพิเศษและสานวนที่ควรทราบ 
การแปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจาก
หนังสือที่ก าหนด 
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
(History of Buddhism) 
ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ความส าคัญและลักษณะเด่นของ
พระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา 
การขยายตัวของพระพุทธ-ศาสนาเข้าไปในนานา
ประเทศ และอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อ
วัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการ
และองค์การใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุค

๐๐๐ ๑๓๗ ประวัติพระพุทธศาสนา  
[๓(๓-๐-๖)] (History of Buddhism) 
ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาในอินเดีย การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียไปใน
ประเทศต่างๆ ความส าคัญ ลักษณะเด่นของ
พระพุ ทธศาสนา ฐานะและบทบาทของ
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ใน น า น า ป ร ะ เท ศ
พระพุทธศาสนากับสังคมวัฒนธรรมในนานา
ประเทศ ขบวนการและองค์กรทางพระพุทธ-

-ปรับรายวิชา
ประวัติ 
พระพุทธ 
ศาสนา/ 
การปกครอง
คณะสงฆ์ไทย 
-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เปลี่ยนชื่อวิชา 
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ปัจจุบันและอนาคต ศาสนาในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต และ
บทบาทของคณะสงฆ์ไทยกับการสืบพระ
พุทธ-ศาสนาตามพุทธปณิธานตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต ๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย  

๒ (๒-๐-๔) 
(ThaiSangha Administration) 
ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์
ไทย ตั้ งแต่สมัยสุ โขทัยถึงปัจจุบัน ศึกษาและ
วิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ
ต่างๆ กฎระเบียบ ค าสั่งและประกาศที่ส าคัญของ
คณะสงฆ์ การประยุกต์ การปกครองและการ
บริหารในปัจจุบันส าหรับคณะสงฆ์ไทย 
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธกีรรม-
พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
(Buddhist Festival and Traditions) 
ศึ ก ษ า เท ศ ก าล แ ล ะ พิ ธี ก รรม ที่ ส าคั ญ ท า ง
พระพุทธศาสนา ความหมายคุณค่าของเทศกาล
และพิธีกรรมนั้น ๆ ให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 

๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธกีรรม-
พระพุทธศาสนา [๓(๓-๐-๖)] 
(Buddhist Festival and Traditions) 
ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทางพระ
พุทธ-ศาสนาในสมัยพุทธกาลและสมัย หลัง
พุทธกาล ความส าคัญ คุณค่าทางจริยธรรม
ของเทศกาลและพิธีกรรม เทศกาลและ
พิธีกรรมส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่ถือ
ปฏิบัติในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมนั้นๆ ที่มีต่อ
สังคมไทย 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 
-แก้ไข
ค าอธิบาย 
รายวิชา 

๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  
๒ (๒-๐-๔) (Dhamma in English) 
ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กัน
แพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่ส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ใน
ภาษาอังกฤษ 

๐๐๐ ๒๓๙ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  
[๓(๓-๐-๖)] (Dhamma in English) 
ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยม
ใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือ
ที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้
รจนาไว้เป็นภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะด้านการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียนธรรมะภาค
ภาษาอังกฤษ 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒ (๒-๐-๔) 
(Dhamma Communications) 
ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ศิลปะการเขียนบทความการพูดในที่ชุมชน การ
พัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การ
แสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อ
ประกอบการบรรยาย 

 -ตัดออก 

๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบตัิ ๑  
(๒) (๑-๒-๔)(Buddhist Meditation I) 
ศึกษาความเป็นมา ความหมาย หลักการ วิธีการ 

๐๐๐ ๑๔๐ กรรมฐาน ๑//[๓(๒-๒-๕)] 
(Buddhist Meditation I) 
ศึกษาความเป็นมา ความหมาย หลักการ 

-ปรับปรุง
รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัส



๗๖ 

 

และประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน 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 ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
และนาไปใช้ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการ
เดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งก าหนด ๑ ระยะ หรือ๒ 
ระยะ 

ประโยชน์และวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์
ของสมถกรรมฐาน ๔๐ วิปัสสนาภูมิ ๖  สติ
ปัฏฐาน ๔ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓ 
นิมิต ๓ สมาธิ ๓ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ วสี 
๕ นิวรณ์  ๕ อุปกิเลส ๑๖ และฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม นั่ง
ก าหนด ส่งและสอบอารมณ์ 

วิชา 
-เปลี่ยนชื่อวิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 

๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบตัิ ๒   
๑ (๑-๒-๔)(Buddhist Meditation II) 
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติ
ปั ฏ ฐ า น ใ น ม ห า ส ติ ปั ฏ ฐ า น สู ต ร  แ ล ะ 
อานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ทั้ งแบ บ ส มถย านิ ก ะและวิปั ส สน าย านิ ก ะ 
หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓ และ
สามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งก าหนด ๒ ระยะ 
ส่งและสอบอารมณ ์

๐๐๐ ๒๔๑ กรรมฐาน ๒//[๓(๒-๒-๕)] 
(Buddhist Meditation II) 
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน ตามแนวกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ในมหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร 
วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถ
ยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควร
รู้  ได้แก่  สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญ
ลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม นั่ งก าหนด ส่ งและสอบ
อารมณ ์

-ปรับปรุง
รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เปลี่ยนชื่อวิชา 

  -เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 

๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบตัิ ๓  
(๒) (๑-๒-๔) 
(Buddhist Meditation III ) 
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏ
ฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ 
หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิ
สุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๓ ระยะ นั่งก าหนด ๓ ระยะ ส่ง
และสอบอารมณ ์

๐๐๐ ๓๔๒ กรรมฐาน ๓//[๓(๒-๒-๕)] 
(Buddhist Meditation III) 
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน ตามแนวเวทนานุปัสสนาสติปัฏ
ฐานในมหาสติ -ปัฏฐานสูตร วิธีการปรับ
อินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ 
อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน โดยการเดินจงกรม นั่ง
ก าหนด ส่งและสอบอารมณ์ 

-ปรับปรุง
รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เปลี่ยนชื่อวิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 

๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔  
๑ (๑-๒-๔)(Buddhist Meditation IV) 
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏ
ฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวนการเกิดของ
ไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๔ ระยะ นั่ง
ก าหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

๐๐๐ ๔๔๓ กรรมฐาน ๔//[๓(๒-๒-๕)] 
(Buddhist Meditation IV) 
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน ตามแนวจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
และธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏ
ฐานสูตรกระบวน การเกิดของไตรสิกขาและ
ไต รลั ก ษ ณ์  ห ลั ก ธ ร ร ม ที่ ค ว ร รู้  ได้ แ ก่ 
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ฝึก
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม 
นั่งก าหนด ส่งและสอบอารมณ์ 

-รวมรายวิชา 
ธรรมะ
ภาคปฏิบัติ ๕/
ธรรมะ
ภาคปฏิบัติ ๖ 
-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เปลี่ยนชื่อวิชา 

-เพ่ิมเติมหน่วย
กิต 

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบตัิ ๕  
(๒) (๑-๒-๔)(Buddhist Meditation V) 
ศึกษาหลั กการและวิธี ก ารปฏิ บั ติ วิ ปั สสน า



๗๗ 

 

กรรมฐาน ตามแนวธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานใน
มหาสติปัฏฐานสูตร กระบวนการเกิดดับของรูป
นามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ 
ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งก าหนด 
๕ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบตัิ ๖  
๑ (๑-๒-๔)(Buddhist Meditation VI) 
ศึกษาหลั กการและวิธี ก ารปฏิ บั ติ วิ ปั สสน า
กรรมฐานในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับมหาสติปัฏฐาน
สูตร เช่น อปัณณกสูตร สติสูตร อาการบรรลุมรรค
ผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๖ระยะ นั่ง
ก าหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

 -ตัดออก 

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบตัิ ๗  
๑ (๑-๒-๔)(Buddhist Meditation VII) 
ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับ
ในขณะ ปฏิบัติฯ วิธีแก้สภาวธรรมของส านัก
ปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหา
สติปัฏฐานสูตรฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม และนั่ งก าหนด ส่งและสอบ
อารมณ ์

 -ตัดออก 

 
 

วิชาแกนศาสนาและปรัชญา ๓๓ หน่วยกิต 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หมายเหตุ 

๑๐๔๓๐๘ อภิปรัชญา  ๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒๓๐๑ อภิปรัชญา ๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 (Metaphysics)   (Metaphysics)  
ศึกษาความหมาย และขอบข่ายของอภิปรัชญา
เน้น ทฤษฎีจิตนิยม วัตถุนิยม และธรรม
ชาตินิยม ทั้งตะวัน ออกและตะวันตก 

ศึกษาความหมายและขอบข่ายของอภิปรัชญา
ในบริบททางอภิ ป รัชญ าของนั กปรัชญ า
ตะวันตกและตะวันออก 

๑๐๔๓๒๗ ญาณวิทยา  ๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒๓๐๒ ญาณวิทยา ๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 (Epistemology)        (Epistemology) 
ศึกษาความหมายและขอบข่ายของญาณวิทยา
ความสัมพันธ์ระหว่างญาณวิทยากับอภิปรัชญา   
แนวคิดทางญาณวิทยานับจากอดีตถึงปัจจุบัน
เน้นประสบการณ์นิยมเหตุผลนิยมวิมัตินิยมและ
ปฏิบัตินิยม 

ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีญาณวิทยา ธรรมชาติ บ่อ
เกิด ขอบเขตของความรู้ วิธีการแสวงหาความรู้ 
และหลักเกณฑ์ตัดสินความรู้ของนักปรัชญา
ตะวันตกและตะวันออก 



๗๘ 

 

๑๐๔ ๓๒๖ จริยศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๓๐๓ จริยศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 (Ethics)   (Ethics)  
ศึกษาแนวคิดทางจริยศาสตร์นับจากสมัย
โบราณ ถึงปั จจุบั น เน้นแนว ความคิดของ
อริสโตเติล,คานต์ มิลล์ 
ส านักสุขนิยม และอสุขนิยมแบบต่างๆ 

ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีส าคัญทางจริยศาสตร์ 
เกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสินความดี คุณธรรม 
คุณค่าของชีวิตและการประยุกต์จริยศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑๐๔ ๓๒๘ สุนทรียศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๓๐๔ สุนทรียศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 (Aesthetics)   (Aesthetics)  
ศึกษาแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ที่ส าคัญสอง
แขนงคือทฤษฏีศิลปะและทฤษฏีความงาม
นับตั้ งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบันทั้ ง
ตะวันออกและตะวันตก 
 
 

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ประวัติ พัฒนาการ
สุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีพ้ืนฐาน และการตัดสิน
คุณค่าทางศิลปะจากยุคโบราณจนถึงปัจจุบันทั้ง
ตะวันตกและตะวันออก 

๑๐๔ ๓๐๙ ปรัชญาอินเดียสมัย
โบราณ   

๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๓๐๕ ปรัชญาอินเดีย
สมัยโบราณ 

๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 (Ancient Indian Philosophy)  (Ancient Indian Philosophy) 
ศึกษาแนวคิดทางปรัชญาของคัมภีร์พระเวท 
อุปนิษัทและภควัทคีตา ประวัติ และหลัก
ปรัชญานาสติกะ ๓ ส านัก และอาสติกะ ๖ 
ส านัก 

ศึกษาแนวคิดทางปรัชญาของคัมภีร์พระเวท 
อุปนิษัท และภควัทคีตา ปรัชญานาสติกะ และ
ปรัชญาอาสติกะ 

๑๐๔ ๔๑๑ ปรัชญาตะวันตก
สมัยโบราณ  

๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๓๐๖ ปรัชญาตะวันตก
สมัยโบราณ 

๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 (AncientWestern 
Philosophy) 

 (Ancient Western 
Philosophy) 

ศึกษาความหมายของค าว่า ปรัชญา และ 
philosophy ประวัติแนวคิดของนักปรัชญา
กรีก สมั ย โบ ราณ  ได้ แ ก่  ธ า เล ส  (Thales)  
อ า นั ก ซิ ม า น เ ด อ ร์  ( Anaximander)  
อานั ก ซิ เม เน ส  (Anaximenes) พิ ธ ากอรั ส 
(Pythagoras) เ ฮ ร า ค ลิ ตุ ส  ( Heraclitus)  
ปาร์มีนิ เดส (Parmenides) เซโนแห่งเอเลีย
( Zeno of Elea) เ อ ม เ ป โ ด เ ค ล ส 
(Empedocles) อานักซากอรัส (Anaxagoras) 
เด ม อค ริ ตุ ส  (Democritus) โป รแท ก อ รั ส 
(Protagoras) โสคราดีส  (Socrates) พลาโต้ 
(Plato) อาริส โตเติล (Aristotle) ลัทธิ ไซนิก 
(Cynicism) ลัทธิเอปิคิวเรียน (Epicurianism) 
ลั ท ธิ ส โ ต อิ ก (Stoicism) ลั ท ธิ วิ ม ติ นิ ย ม 
(Scepticism) และลัทธินีโอพลาโตนิสม์ (Neo-

ศึกษาประวัติและพัฒนาการแนวคิดทาง
ปรัชญาตะวันตกยุคโบราณของนักปรัชญากรีก
ยุคเริ่มแรก ยุครุ่งเรือง และยุคเสื่อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 

Platonism) 
๑๐๔ ๓๐๑ พุทธจริยศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)    ตัดออก 
 (Buddhist Ethics)   
ศึกษาแนวคิดทางจริยศาสตร์ในระดับต้น 
ร ะ ดั บ ก ล า ง  แ ล ะ ร ะ ดั บ สู ง สุ ด  ข อ ง
พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับคุณค่าแห่งพฤติกรรม 
เกณฑ์การตัดสินความดี-ชั่ว จุดหมายสูงสุด เพ่ือ
เป็นพ้ืนฐานในการอธิบายตอบปัญหาทางจริย
ศาสตร์และปัญหาศีลธรรมในสังคม 

 

๑๐๔ ๔๑๐ ศาสนาในจีนเกาหลี 
และญี่ปุ่น 

๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๓๐๗ ศาสนาในจีน 
ญี่ปุ่นและเกาหล ี

๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เปลี่ยน
รายชื่อวิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 (Philosophy in China, Korea 
and Japan 

 (Religion in China,Japan and 
Korea)  

ศึกษาประวัติและแนวคิดทางปรัชญาของจีน
,เกาหลี และญี่ ปุ่น ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึง
ปัจจุบันเน้นความคิดของของเล่าจี๊อ , ขงจื๊อ, 
เม่งจื๊อ, ซุ่นจื๊อ,มอจื๊อ,อ่ันเฟอยจื้อ ,เหมาเซตุง 
พระพุทธศาสนานิกายเซ็น 

ศึกษาศาสนาในประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี 
โดยเฉพาะศาสนาพุทธศาสนาเต๋าศาสนาขงจื้อ
ศาสนาชินโต และอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลต่อสังคม 

๑๐๓ ๓๐๖   พระพุทธศาสนาเถร
วาท 

๓ (๓-๐-๖)    ตัดออก 
 

 (Theravada  Buddhism)                                        
 
 

ศึกษาประวัติ พัฒนาการ และหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนาเถรวาท ตั้ งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 
๑๐๓ ๓๐๗   พระพุทธศาสนา

มหายาน  
๓ (๓-๐-๖) 

 (Mahayana  
Buddhism) 

 

ศึกษาประวัติ พัฒนาการ และหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนามหายาน ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 
๑๐๓ ๓๐๘ ศาสนาคริสต์    ๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๓๐๘ ศาสนาคริสต์     ๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยนรหัส

วิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

 (Christianity)   (Christianity)  
ศึกษาความหมาย และขอบข่ายของอภิปรัชญา
เน้น ทฤษฎีจิตนิยม วัตถุนิยม และธรรม
ชาตินิยม ทั้งตะวัน ออกและตะวันตก 

ศึกษาก าเนิด พัฒนาการ โครงสร้าง เนื้อหา
สาระ ประเด็นส าคัญของคัมภีร์พันธสัญญาเดิม 
คัมภีร์พันธสัญญาใหม่ พิธีกรรม การเผยแผ่ 
และโครงสร้างการบริหารของนิกายต่างๆ ใน
ศาสนาคริสต์ 
 
 



๘๐ 

 

๑๐๓ ๔๐๙ ศาสนาอิสลาม   ๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๓๐๙ ศาสนาอิสลาม ๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เปลี่ยนชื่อ
ภาษาอังกฤ
ษ 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 (Islamism)   (Islam)  
ศึกษาก าเนิด พัฒนาการ โครงสร้าง เนื้อสาระ 
จากคัมภีร์ทางศาสนา รวมถึงพิธีกรรมและวัน
ส าคัญ ประเด็นส าคัญของคัมภีร์อัลกุรอาน 
พิธีกรรม เช่น พิธีซะกาต การถือศีลอด ฮัจญ์ 
พิธีศพ และการบริหา 

ศึกษาก าเนิด พัฒนาการ โครงสร้าง เนื้อหา
สาระ ประเด็นส าคัญของคัมภีร์ อัลกุรอาน 
พิธีกรรม การเผยแผ่ และโครงสร้างการบริหาร
ของนิกายต่างๆ ในศาสนาอิสลาม 

๑๐๓ ๔๑๐ ศาสนาพราหมณ์-
ฮินดู 

๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๓๑๐ ศาสนาพราหมณ์-
ฮินดู 

๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

 (Brahmanism-Hinduism)  (Brahmanism-Hinduism) 
ศึกษาก าเนิด พัฒนาการ โครงสร้าง เนื้อหา
สาระจากคัมภีร์ทางศาสนา รวมถึงพิธีกรรมและ
วันส าคัญ ประเด็นส าคัญของคัมภีร์พระเวทสังหิ
ตา  คัมภีร์ พราหมณะ อารัณยกะ อุปนิษัท 
ภควัทคีตา พิธีกรรม วันส าคัญและการบริหาร 

ศึกษาก าเนิด พัฒนาการ โครงสร้าง เนื้อหา
สาระ ประเด็นส าคัญของคัมภีร์คัมภีร์พระเวท 
คัมภีร์อุปนิษัท ภควัทคีตา พิธีกรรม การเผยแผ่ 
และโครงสร้างการบริหารของนิกายต่างๆ ใน
ศาสนาพราหมณ-์ฮินดู 

๑๐๓ ๔๑๑ แนวคิดใหม่ทาง
ศาสนา 

๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๓๑๑ การเคลื่อนไหว
ใหม่ทางศาสนา 

๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เปลี่ยนชื่อ
วิชา
ภาษาไทย 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 (New Religion Movement)  (New Religious Movement) 
ศึกษาแนวคิดใหม่ของศาสนาต่างๆ ทั้ง
ตะวันออกและตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลก
ปัจจุบัน 

ศึกษารูปแบบทางศาสนาในการเคลื่อนไหวทาง
สังคมผ่านวัฒนธรรม องค์กรและชาติพันธุ์ และ
การเคลื่อนไหวใหม่ทางศาสนาที่มีอิทธิพลต่อ
โลกปัจจุบัน 

๑๐๓ ๓๑๓ ศาสนาเต๋ากับ
ศาสนาขงจื๊อ 

๓ (๓-๐-๖)    ตัดออก 

 (Tao and Confucianism)   
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมทาง
ศาสนาเต๋ากับหลักธรรมทางศาสนาขงจื๊อที่มี
อิทธิพลต่อการด ารงชีวิตในสังคม 

 

๑๐๓ ๔๑๕ ศาสนาโบราณ ๓ (๓-๐-๖)    ตัดออก 
 (Primitive Religions)   
ศึกษาความหมาย ก าเนิด และการพัฒนาการ
ของศาสนายุคแรกของมนุษย์  การนับถือ
ธรรมชาติความเชื่ออ านาจลึกลับ มายาศาสตร์ 
ข้อห้าม พิธีกรรม การนับถือผี การบูชาสัตว์ 
บูชาบรรพบุรุษ เครื่องรางและศึกษาศาสนาของ
กลุ่มเมโสโปเตเมีย ศาสนาของชาวอียิปต์ และ
ศาสนากรีก-โรมัน 

 



๘๑ 

 

 
วิชาเฉพาะด้านศาสนาและปรัชญา ๓๓ หน่วยกิต 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หมายเหตุ 
๑๐๔ ๓๐๖ ปรัชญาพุทธ 

เถรวาท 
๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๔๑๒ พุทธปรัชญา   ๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยนชื่อ

วิชาโดยรวม
รายวิชา 
ปรัชญาพุทธ 
เถรวาท/
ปรัชญาพุทธ
มหายาน 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัส
วิชา 

 (TheravadaBuddhist 
Philosophy) 

 (Buddhist Philosophy) 

ศึกษาประวัติ ทรรศนะและการพัฒนาปรัชญา
พุทธเถรวาทในเรื่องอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริย
ศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ สังคม การเมือง และ
ลัทธิปรัชญาร่วมสมัยของพระพุทธเจ้า 
 

ศึกษาวิเคราะห์มโนทัศน์ส าคัญในพุทธปรัชญา 
ด้ านอภิ ปรัชญ า ญ าณ วิทยา จริยศาสตร์ 
ตลอดจนวิเคราะห์อิทธิพลของมโนทัศน์เหล่านี้
ต่อแนวคิดส าคัญๆ ในทางปรัชญา 

๑๐๔ ๓๐๗ ปรัชญาพุทธ
มหายาน 

๓ (๓-๐-๖) 

 (Mahayana Buddhist 
Philosophy) 

ศึกษาประวัติพัฒนาการและหลักปรัชญาพุทธ
มหายาน ส านักต่าง ๆ ที่มีก าเนิดในอินเดีย 
ทิเบต จีน และญี่ปุ่น 
๑๐๔ ๔๑๘ ตรรกศาสตร์

สัญลักษณ ์
๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๔๑๒ ตรรกศาสตร์

สัญลักษณ ์
๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยนรหัส

วิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 (Symbolic Logic)  (Symbolic Logic) 
ศึกษาความหมายและลักษณะของตรรกศาสตร์
สัญลักษณ์ความสัมพันธ์และความแตกต่างจาก
ตรรกศาสตร์แบบเดิม ญัตติ ข้ออ้างเหตุผล ค่า
ความจริงความจริงเชิงตรรก ความสมเหตุสมผล 
การใช้ สั ญ ลั กษ ณ์  แล ะวิ ธี ท ดสอบ ความ
สมเหตุสมผลแบบต่างๆ เช่นตารางความจริง 
ของญั ตติ เชิ งซ้ อน  และข้ อ อ้ างเหตุ ผล ใน
ตรรกศาสตร์ของญัตติ และตรรกศาสตร์ภาค
นิเทศ 

ศึกษาความหมายลักษณะ และสัญลักษณ์ที่ใช้
ในตรรกศาสตร์  ความสัม พันธ์และความ
แตกต่ างจากตรรกศาสตร์แบบ เดิม ญั ตติ 
ข้ออ้างเหตุผล ค่าความจริง  ความจริงเชิง
ตรรกะ ความสมเหตุสมผล การใช้สัญลักษณ์
และวิธีทดสอบความสมเหตุสมผลแบบต่างๆ 
ต ารางค วาม จ ริ ง  แ ล ะข้ อ อ้ า ง เห ตุ ผ ล ใน
ตรรกศาสตร์ของญัตติ และตรรกศาสตร์ภาค
นิเทศ 

๑๐๔ ๔๒๕ ปรัชญาวิเคราะห ์ ๒ (๒-๐-๔) ๑๑๒ ๔๑๔ ปรัชญาวิเคราะห ์ ๓ (๓-๐-๖) -แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
-เพ่ิมหน่วย
กิต 
-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
 

 (Analytical Philosophy)  (Analytical Philosophy) 
ศึกษาประวัติและพัฒนาการของปรัชญา
วิเคราะห์สมัยปัจจุบัน เน้นงานของวิตก์เกนส
ไตน์, อันเฟรด แอร์, ชลิค เฟรเก เบอร์ทรันต์ 
รัสเซล์ 

ศึกษาประวัติ พัฒนาการของปรัชญาวิเคราะห์ 
และศึกษาวิเคราะห์ผลงานของนักปรัชญา
วิเคราะห์ 
 
 
 
 



๘๒ 

 

๑๐๔ ๔๑๖ สัมมนาปัญหา
ปรัชญา 

๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๔๑๕ สัมมนาปัญหา
ศาสนาและ
ปรัชญา 

๓ (๓-๐-๖) -แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
--เปลี่ยนชื่อ
วิชาโดย 
รวมรายวิชา
สัมมนา
ปรัชญาและ
สัมมนา
ศาสนา 
-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
 

 (Seminar on Problem of 
Philosophy) 

 (Seminar in  Philosophy and 
Religions) 

สัมมนาปัญหาทั่ วไป และปัญหาปรัชญาใน
สังคมไทย ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญหรืออยู่ในความ
สนใจในปัจจุบัน 

สัมมนาทางวิชาการในประเด็นปัญหาด้าน
ศาสนาและปรัชญา ด้วยวิธีการอภิปราย เสวนา
แลกเปลี่ยนทัศนะในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน 

๑๐๓ ๔๑๖  สัมมนาศาสนา          ๓ (๓-๐-๖) 
 (Seminar on  Religions) 
สัมมนาเกี่ยวกับความหมายศาสนา  ก าเนิดของ
ศาสนา  มูลเหตุของศาสนา จากศาสนาโบราณ 
จนถึงความเชื่อเรื่องศาสนาปัจจุบัน  หน้าที่และ
บทบาทของศาสนาที่มีต่อสังคม 
๑๐๔ ๔๑๙ ปรัชญาศาสนา  ๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๔๑๖ ปรัชญาศาสนา ๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยนรหัส

วิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 (Philosophy of Religion)  (Philosophy of Religion) 
ศึกษาลักษณะและขอบเขตของปรัชญาศาสนา 
ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาศาสนา มนุษย์กับ
ศาสนา ภาษาศาสนา ประสบการณ์ทางศาสนา 
อมตภาพของวิญญาณ ปัญหาความชั่วร่าย 
ปัญหาเรื่องสิ่งสูงสุด 

ศึกษาลักษณะ และขอบเขตของปรัชญาศาสนา 
ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับศาสนา มนุษย์
กับศาสนา ภาษาศาสนา ประสบการณ์ทาง
ศาสนา ความมีอยู่ของความชั่ว สิ่งสูงสุด ความ
มีอยู่ของพระเจ้า 

๑๐๔ ๓๐๒ พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญา  

๓ (๓-๐-๖)    ตัดทิ้ง 

 (Buddhism and Philosophy)   
ศึกษาลักษณะและขอบเขตของปรัชญาศาสนา 
ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาศาสนา มนุษย์กับ
ศาสนา ภาษาศาสนา ประสบการณ์ทางศาสนา 
อ ม ต ภ า พ ข อ ง วิ ญ ญ า ณ  ปั ญ ห า ค ว า ม 
ชั่วร้าย ปัญหาเรื่องสิ่งสูงสุด 

 

๑๐๔ ๔๐๓ พุทธปรัชญากับ
สิ่งแวดล้อม  

๓ (๓-๐-๖)    ตัดทิ้ง 

 (Buddhist Philosophy and 
Environment) 

  

ศึกษาลักษณะและขอบเขตของปรัชญาศาสนา 
ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาศาสนา มนุษย์กับ
ศาสนา ภาษาศาสนา ประสบการณ์ทางศาสนา 
อมตภาพของวิญญาณ ปัญหาความชั่วร่าย 
ปัญหาเรื่องสิ่งสูงสุด 
 
 

 



๘๓ 

 

๑๐๔ ๔๐๔ พุทธปรัชญากับการ
บริหารจัดการ 

๓ (๓-๐-๖)    ตัดทิ้ง 

 (Buddhist Philosophy and 
Management) 

  

ศึกษาลักษณะและขอบเขตของปรัชญาศาสนา 
ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาศาสนา มนุษย์กับ
ศาสนา ภาษาศาสนา ประสบการณ์ทางศาสนา 
อมตภาพของวิญญาณ ปัญหาความชั่วร่าย 
ปัญหาเรื่องสิ่งสูงสุด 

 

๑๐๑ ๔๑๗ ศึกษาอิสระทาง
ปรัชญา  

๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๔๑๗ ศึกษาอิสระทาง
ศาสนาและรัชญา 

๓ (๓-๐-๖) -แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
--เปลี่ยนชื่อ
วิชาโดย 
รวมรายวิชา
สัมมนา
ปรัชญาและ
สัมมนา
ศาสนา 
-เปลี่ยนรหัส
วิชา 

 

 (Independent Study on 
Philosophy) 

 (Independent  Study  in  
Philosophy and Religions) 

ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางปรัชญา ที่
สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทางปรัชญา โดย
ความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางศาสนาและปรัชญา ที่
สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทางศาสนาและ
ปรัชญา  โดยความเห็นชอบและควบคุมดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

๑๐๓ ๔๑๗    ศึกษาอิสระทาง
ศาสนา  

๓ (๓-๐-๖) 

 (Independent  Study  on  
Religions)                      

ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางศาสนา ที่
สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธ -
ศาสนาโดยความ เห็ นชอบและอยู่ ในการ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
 
๑๐๓ ๓๒๑ ศาสนากบัสันติภาพ ๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๔๑๘ ศาสนากับ

สันติภาพ 
๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยนรหัส

วิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 (Religion and Peace)  (Religion and Peace) 
ศึกษาทฤษฎีสันติภาพ แนวคิด และหลักค าสอน
ของศาสนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสันติภาพ  และ
บทบาทของศาสนาในการธ ารง  และส่งเสริม
สันติภาพ 

ศึกษาแนวคิด  หลั กค าสอนทางศาสนาที่
เกี่ยวกับสันติภาพ บทบาทของศาสนาในการ
ส่งเสริมสร้างสรรค์สันติภาพ การประยุกต์หลัก
ค าสอนทางศาสนาในการสร้างสันติภาพ และ
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา 

๑๐๓ ๓๒๓   ศาสนากับภาวะ
ผู้น า 

๒ (๒-๐-๔) ๑๑๒ ๔๑๙   ศาสนากับภาวะ
ผู้น า 

๓ (๓-๐-๖) -แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
-แก้ไขหน่วย

 (Religion and  Leadership)  (Religionand Leadership) 
ศึกษาทฤษฎีภาวะผู้น า แนวคิด คุณลักษณะ ศึกษาทฤษฎีภาวะผู้น าทั่วไป ภาวะผู้น าตาม



๘๔ 

 

บทบาทขององค์กรศาสนาในการพัฒนาผู้น า 
เช่น  แรงบันดาลใจทางศาสนากับภาวะผู้น า  
คุณลักษณะของผู้น าตามหลักศาสนา บทบาท
ขององค์กรศาสนาในการพัฒนาผู้น าและการ
ประยุกต์ศาสนาเพื่อสร่งภาวะผู้น า 
 

แนวคิดของศาสนา ค าสอนทางศาสนาที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้น า 
บทบาทของศาสนาที่มีต่อการพัฒนาภาวะผู้น า 
และอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อพฤติกรรมของ
ผู้น า 

กิต 
-เปลี่ยนรหัส
วิชา 

๑๐๓ ๔๓๐ ศาสนากับ
สถานภาพของสตรี
  

๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๔๒๐ ศาสนากับ
สถานภาพของ
สตร ี

๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 (Religionand Women’s 
Status) 

 (Religionand Women’s 
Status) 

ศึกษาวิ เคราะห์ สถานภาพ ศักยภาพและ
บทบาทของสตรี ในการเข้ าร่ วม  ส่ ง เสริม 
สนับสนุน กิจกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนาและ
การธ ารงรักษาศาสนา 
 
 

ศึกษาวิ เคราะห์สถานภาพ ศักยภาพและ
บทบาทของสตรีในคัมภีร์ทางศาสนา แนวคิด
สิทธิสตรีในศาสนา และวิเคราะห์บทบาทสตรี
ในการเข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมหรือ
พิธีกรรมทางศาสนาและการธ ารงรักษาศาสนา 
 

๑๐๓ ๓๑๙ ภาษาศาสนา  ๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๔๒๑ ภาษาศาสนา ๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 (Language of Religion)  (Language of Religion) 
ศึกษาบทบาทและความหมายของภาษาที่ใช้ใน
ศาสนา วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับภาษาศาสนา
และการตีความ ภาษาศาสนาในทัศนะของนัก
คิดส าคัญ เช่น ลุควิก วิตเกนสไตน์ กิลเบิรดสไล 
และพุทธทาสภิกขุ เป็นต้น 
 

ศึกษาบทบาทและความหมายของภาษาที่ใช้ใน
ศาสนา วิเคราะห์ปัญหาทางภาษาและการ
ตีความที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมส าคัญทาง
ศาสนาในทัศนะของนักคิดคนส าคัญ 

๑๐๓ ๓๑๔ ศาสนาเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๔๒๒ ศาสนา
เปรียบเทียบ 

๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 (Comparative Religion)  (Comparative Religion) 
ศึกษาเปรียบเทียบก าเนิดศาสนา  ศาสดา  
นิกาย  พิธีกรรม  หลักค าสอน  การเผยแผ่ของ
ศาสนาหลักค าสอนของศาสนาเทวนิยมกับอ
เทวนิยม  ในประเด็นส าคัญ  เช่น  ก าเนิด
ศาสนา  ศาสดา  นิกาย  พิธีกรรม  และหลักค า
สอนที่มีอิทธิพลต่อสังคม 
 

ศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง
ของศาสนาในประเด็นส าคัญ เช่น การก าเนิด 
ศาสดา นิกาย พิธีกรรม หลักค าสอน การเผย
แผ่  ลักษณะเด่นของศาสนา เป้าหมายสูงสุด
ของศาสนาเทวนิยมกับอเทวนิยม 

๑๐๓ ๓๐๑ พระพุทธศาสนากับ
ศาสนาพราหมณ์-
ฮินดู 

๓ (๓-๐-๖)    ตัดออก 

 (Buddhism and 
Brahmanism-Hinduism) 

  



๘๕ 

 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนากับหลักธรรมทางศาสนา
พราหมณ์ –ฮินดู ที่มีอิทธิพลและมีบทบาทต่อ
การด าเนินชีวิตในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

 

๑๐๓ ๓๐๒ พระพุทธศาสนากับ
ศาสนาคริสต์                 

๓ (๓-๐-๖)    ตัดออก 

 (Buddhism and  Christianity)   
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา กับหลักธรรมทางศาสนาคริสต์
ที่มีอิทธิพลและบทบาทต่อการด าเนินชีวิตใน
สังคม 
 

 

๑๐๓ ๓๐๓ พระพุทธศาสนากับ
ศาสนาอิสลาม               

๓ (๓-๐-๖)    ตัดออก 

 (Buddhism  and  Islam)   
ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนากับหลักธรรมทางศาสนา
อิสลามที่มีอิทธิพลและมีบทบาทต่อการด าเนิน
ชีวิตในสังคม 
 

 

๑๐๓ ๔๐๔ พระพุทธศาสนากับ
ศาสนาขงจื้อ  

๓ (๓-๐-๖)    ตัดออก 

 (Buddhism 
andConfucianism) 

  

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนากับหลักธรรมทาง ศาสนาขงจื๊อ
ที่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตในสังคม 

 

๑๐๓ ๔๐๕ พระพุทธศาสนากับ
แนวคิดใหม่ทาง
ศาสนา 

๒ (๒-๐-๔)    ตัดออก 

 (Buddhism and New 
ReligionMovement) 

  

ศึกษาหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา  เพ่ือ
น ามาเปรียบเทียบและประยุกต์กับแนวคิดและ
ความเชื่ อ ใหม่ทางศาสนาตะวันออกและ
ตะวันตก ที่มีวิวัฒนาการเป็นลัทธิ  ที่มีอิทธิพล
ในปัจจุบัน 

 

๑๐๓ ๔๒๙ ศาสนากับคนรุ่น
ใหม่                       

๓ (๓-๐-๖)    ตัดออก 



๘๖ 

 

 (Religion and New 
Generations) 

  

ศึกษาวิเคราะห์ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ  
ค่านิยม  วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ จากสถานการณ์
ตามยุคสมัย ที่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับหลัก
ศาสนา   ตลอดถึงมิติของศาสนาที่จะช่วย
พัฒนาคนรุ่นใหม่  และแนวโน้มการเข้าถึง  นับ
ถือศาสนาของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน 

 

๑๐๓ ๓๓๖ ศาสนากับปรัชญา                   ๒ (๒-๐-๔)    ตัดออก 
 (Religion  and  Philosophy)   
ศึกษาความเหมือนและความต่างระหว่าง
ศาสนากับปรัชญา  ท่าทีของศาสนาต่อปรัชญา 
ทัศนะของนักปรัชญาที่มีต่อศาสนา และบูรณา
การที่สอดคล้องระหว่างศาสนากับปรัชญา 

 

 
วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ๙ หน่วยกิต 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หมายเหตุ 
๑๐๔ ๔๒๑ ปรัชญาไทย  ๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๓๒๓ ปรัชญาไทย   ๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยน

รหัสวิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 (Thai Philosophy)  (Thai Philosophy) 
ศึกษาแนวคิดภูมิปัญญาไทยที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
เช่นแนวคิดของนักปราชญ์ท้องถิ่น และภูมิ
ปัญญาชาวบ้านที่ได้รับอิทธิพลจากค าสอนของ
ศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนา 

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดภูมิปัญญาไทยที่มีอิทธิพล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในแต่ละยุค 
แนวคิดของนักปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน 

๑๐๔ ๔๑๕ ปรัชญา
เปรียบเทียบ 

๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๓๒๔ ปรัชญาเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยน
รหัสวิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 (Comparative Philosophy)  (Comparative Philosophy) 
ศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาตะวันตกกับปรัชญา
ตะวันออกด้านอภิปรัชญาญาณวิทยาและจริย
ศาสตร์ ในแง่ความเหมือนและความต่าง 

ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดทางปรัชญาด้าน
อภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์ ในแง่
ความเหมือนและความต่างของนักปรัชญาและ
แนวคิดในปรัชญาตะวันตกและตะวันออก 

๑๐๔ ๓๒๐ ปรัชญาหลังนวยุค       ๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๓๒๕ ปรัชญาหลังนวยุค       ๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยน
รหัสวิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 (Post Modern Philosophy)  (Postmodern Philosophy) 
ศึกษากระบวนทัศน์ทางปรัชญาในยุคต่างๆ เช่น 
ปรัชญายุคโบราณ ปรัชญายุคกลางปรัชญายุค
ใหม่ และปรัชญาร่วมสมัย ในฐานะเป็นระบบ
เครือข่ายทางแนวคิดที่ไม่มีการแบ่งแยก แต่เป็น
การค้นคว้าเพ่ือแสวงหาจุดร่วมของโลกแห่ง
ความคิดและความจริงทางปรัชญา 

ศึกษากระบวนทัศน์ทางปรัชญาหลังนวยุค และ
วิเคราะห์วรรณกรรมหลังนวยุค 

  



๘๗ 

 

๑๐๔ ๓๒๓ จริยศาสตร์ประยุกต์  ๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๓๒๖ จริยศาสตร์ประยุกต ์ ๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยน
รหัสวิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 (Applied Ethics)  (Applied Ethics) 
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางจริยศาสตร์ ที่ส าคัญ
ในสังคมปัจจุบัน เช่น ปัญหาความผิดปกติทาง
เพศปัญหาโสเภณี ปัญหาการท าแท้ง ปัญหา
การท าการุณยฆาต ปัญหาการซื้อขายอวัยวะ 
ปัญหาการใช้สัตว์เป็นเครื่องทดลอง ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหาโคลนนิ่ง และเกณฑ์ตัดสิน
ทางจริยศาสตร์ในปัจจุบัน 

ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริยศาสตร์ใน
การด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน ทั้งในระดับ
บุคคลและสังคม การตัดสินใจเชิงจริยธรรมโดย
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางจริยศาสตร์ 

๑๐๔ ๓๒๒ ปรัชญาสังคมและ
การเมือง 

๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๓๒๗ ปรัชญาสังคมและ
การเมือง 

๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยน
รหัสวิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 (Socialand Political 
Philosophy) 

 (Socialand Political 
Philosophy) 

ศึกษาความหมายและขอบข่ายของปรัชญา
สังคมและการเมือง ทฤษฎีทางสังคมและ
การเมืองของตะวันตกและตะวันออก ปัญหา
เรื่องรัฐระบบการเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความ
ยุติธรรม และทัศนะพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับ
สังคมและการเมือง 

ศึกษาความหมายและขอบข่ายของปรัชญาสังคม
และการเมือง ทฤษฎีทางสังคมและการเมือง
ในทางปรัชญาทั้งตะวันตกและตะวันออก ก าเนิด
และพัฒนาการของสังคม การก าเนิดรัฐ ทฤษฎี
สัญญาประชาคม ระบบการเมือง และการ
บริหารรัฐ แนวคิดเกี่ยวสิทธิ เสรีภาพ  ความ
เสมอภาค ความยุติธรรม และแนวคิดเกี่ยวกับ
สังคมและการเมืองในพระพุทธศาสนา 

๑๐๔ ๓๓๑ ปรัชญาการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๓๒๘ ปรัชญาการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยน
รหัสวิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 (Philosophy of Education)  (Philosophy of Education) 
ศึกษาประวัติและแนวคิดทางการศึกษาของ
ปรัชญาส านักต่างๆ และปรัชญาการศึกษาที่มี
อิทธิพลต่อการศึกษาไทย 

ศึกษาประวัติ และแนวคิดทางการศึกษาของ
ปรัชญาส านักต่าง ๆ และปรัชญาการศึกษาที่มี
อิทธิพลต่อการศึกษาไทย 

๑๐๔ ๔๐๕ แนวคิดปรัชญา
พอเพียงใน
พระพุทธศาสนา        

๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๔๒๘ ศาสตร์แห่งการ
ตีความ  

๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยนชื่อ
วิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
-แก้ไขชื่อ
วิชา 
-เปลี่ยน
รหัสวิชา 

 (Concept  of  Sufficient 
Philosophy in Buddhism) 

 (Hermeneutics) 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับ
อิทธิพลจากพุทธปรัชญาซึ่งปรากฏในหลักธรรม
ต่าง ๆ เช่น หลักมัชฌิมาปฏิปทา หลักสันโดษ
หลักพ่ึงตนเอง หลักมัตตัญญูตา 

ศึกษาการตีความแบบตะวันตกและตะวันออก 
โดยเน้นคัมภีร์ทางศาสนา และอิทธิพลแนวคิด
ปรัชญาที่น าไปสู่รูปแบบการตีความค าสอนทาง
ศาสนาที่เหมาะสมกับยุคสมัย 

๑๐๔ ๔๓๐ ปรัชญา
วิทยาศาสตร์ 

๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๔๒๙ ปรัชญาอัตถิภาว 
นิยม 

๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยนชื่อ
วิชา 
-เปลี่ยน
รหัสวิชา 
-แก้ไข

 (Philosophy  of  Science)  (Philosophy of Existentialism) 
ศึ กษ าความสั ม พั น ธ์ ระห ว่ า งป รั ชญ ากั บ
วิ ท ย าศ าส ต ร์  ค ว าม ห ม าย  ค ว าม รู้ ท า ง

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางปรัชญาที่ส าคัญของ
นักคิดกลุ่มอัตถิภาวนิยม เช่น ภาวะมนุษย์ 



๘๘ 

 

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ก า ร ค้ น พ บ  ท ฤ ษ ฎี  ก ฏ
วิทยาศาสตร์  ทัศนะของนักปรัชญาที่มีต่อ
วิทยาศาสตร์ ปฏิจจสมุปบาทกับทฤษฏีสัมพัทธ์
ของไอสไตน์ และหลักอนัตตา กับทฤษฏีควอตัม 

เสรีภาพ กาละ ในปรัชญาของเซอเรน เกียร์เก
การ์ด, เฟดริก นิตส์เช, อันแบร กามูส์และฌอง-
ปอล ซาตร์ 
 

ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

๑๐๔ ๓๓๒ ปรัชญา
ประวัติศาสตร ์

๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๔๓๐ ปรัชญา
ประวัติศาสตร ์

๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยน
รหัสวิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 (Philosophy  of  History)  (Philosophy  of  History) 
ศึ ก ษ า ข อ บ ข่ า ย แ ล ะ เนื้ อ ห า ป รั ช ญ า
ป ระวั ติ ศ าสต ร์  วิ เค ราะห์ ค วามจริ งแล ะ
ข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ ศึกษาปรัชญา
ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ ตามแนวความคิด
ของคานท์, เฮอเดอร์,เฮเกล, คาร์ล มาร์กซ์ และ 
คาร์ล ปอบเปอร์ 

ศึกษาขอบข่ายและเนื้อหาปรัชญาประวัติศาสตร์  
วิ เค ร า ะห์ ค ว าม จ ริ ง  แ ล ะข้ อ เท็ จ จ ริ ง ใน
ประวัติศาสตร์ ศึกษาปรัชญาประวัติศาสตร์เชิง
วิเคราะห์ของนักปรัชญา 

๑๐๔ ๔๑๔    ปรัชญาอินเดียร่วม
สมัย 

๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๔๓๑    ปรัชญาอินเดียร่วม
สมัย 

๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยน
รหัสวิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 (ContemporaryIndian 
Philosophy) 

 (ContemporaryIndian 
Philosophy) 

แนวคิดทางปรัชญาและปรัชญาของสวามีรา
มกฤษณะ, วิเวกานันทะ, รพินทระนาถฐากูร์, 
ศรีอรพินโท ,มหาตมคานธี , ราธกฤษณัน , 
กฤษณจันทะ, ภัฏฏาจารย์ และอัมเบดการ์ 

ศึกษาปรัชญาอินเดียร่วมสมัยของสวามี รา
มกฤษณะ สวามี วิเวกานันทะ รพินทระนาถฐา
กูร์  ศรีอรพินโท มหาตมคานธี ราธกฤษณัน 
กฤษณจันทะ ภัฏฏาจารย์ และอัมเบดการ์ 

๑๐๔ ๓๑๒        ปรัชญาตะวันตก
สมัยกลาง        

๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๔๓๒        ปรัชญาตะวันตก
สมัยกลาง        

๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยน
รหัสวิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 (Medieval Western 
Philosophy) 

 (Medieval Western 
Philosophy) 

ศึ ก ษ าป รั ช ญ าขอ ง เซน ต์  ออกั ส ติ น  (St. 
Augustine) เอริเยนา (John Scotus Erigena) 
เซนต์ แอนเซลม์ (St. Anselm) ปีเตอร์ อาเบอ
บาร์ด (Peter Abelard) เซนต์ โธมัส อาควินัส 
(St. Thomas Aquinas) ดุนส์ สโคตุส (Duns 
Scotus) และวิลเลียม แห่งออคคัม (William 
of Ockham) 

ศึกษาปรัชญาตะวันตกสมัยกลางของเซนต์ 
ออกัสตินเซนต์ แอนเซล์มปีเตอร์ อเบอบาร์ด
เซนต์ โธมัส อไควินัสดุนส์ สโคตุส และวิลเลียม 
แห่งออคคัม 

๑๐๔ ๔๑๓ ปรัชญาตะวันตก
สมัยใหม ่

๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๔๓๔ ปรัชญาตะวันตก
สมัยใหม ่

๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยน
รหัสวิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 (Modern Western   
Philosophy)   

 (Modern Western   
Philosophy)   

ศึกษาประวัติแนวคิดของนักปรัชญา ในลัทธิ
เหตุผลนิยม ได้แก่ เรอเน เดการ์ต สปีโนซา 
และไลน์ นิช นักปรัชญาในลัทธิประสบการณ์
นิยม ได้แก่ ฟรานซิส เบคอน โทมัส ฮอบส์ 

ศึกษาปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ของเรอเน เด
การ์ต สปีโนซา ไลน์นิช ฟรานซิส เบคอน โทมัส 
ฮอบส์ จอห์น ล็อก เบิรกลีย์ เดวิด ฮูม ค้านท์ 
โซเปนเฮาร์เออร์ 



๘๙ 

 

จอห์น ล็อก เบิรกลีย์ และเดวิด ฮูม ประวัติและ
แนวคิดของค้านท์ โซเปนเฮาร์ และนิตเช และ
ศึกษาประวัติและแนวคิดของนักปรัชญาร่วม
สมัยในส านักจิตนิยมอังกฤษ ส านักจิตนิยม
อิตาลี และอเมริกัน ส านักปฏิบัตินิยม ส านัก
วิวัฒนการนิยม ส านักสัจนิยม และส านักอัตถิ
ภาวนิยม 

 
 
 

๑๐๓ ๓๒๔ ปรัชญาภาษา ๓ (๓-๐-๖)    ตัดทิ้ง 
 (Philosophy of Language)   
ศึกษาปรัชญาภาษาของนักปรัชญาคนส าคัญ 
เช่น  วิทต์ เกนสไตน์  เบอร์ทรันด์  รัส เซลล์ 
กิลเบิร์ต ไรล์ อัลเฟรด จูลส์ แอร์ ทินนาคะ และ
ธรรมกีรติ 

 

๑๐๓ ๔๒๙ ปรัชญาคริสต์และ
อิสลาม 

๓ (๓-๐-๖)    ตัดทิ้ง 

 (Christian and Islamic 
Philosophy) 

  

ศึกษาประวัติปรัชญาและปัญหาเชิงปรัชญาของ
ชาวคริสต์และอิสลามในยุคเริ่มแรก ยุคกลาง
และยุคใหม่ เช่น ปัญหาเรื่องความมีอยู่ของพระ
เจ้า การสร้างโลก อมตภาพ การฟ้ืนคืนชีพ เจต
จานงเสรี ธรรมชาติของศีลธรรม มนุษย์กับการ
กระทาและความรับผิดชอบ ความขัดแย้ง 
ระหว่างศรัทธากับเหตุผล 

 

๑๐๓ ๔๓๓ มนุษย์ปรัชญา ๓ (๓-๐-๖)    ตัดทิ้ง 
 (Philosophy of Man)   
ศึกษาธรรมชาติพ้ืนฐานของมนุษย์ สิทธิหน้าที่
และเสรีภาพทั้งในฐานะปัจเจกชนและสัตว์
สังคม อุดมการณ์ของชีวิตของปรัชญาส านักต่าง 
ๆ เปรียบเทียบกับทัศนะในพุทธปรัชญา 
 

 

๑๐๓ ๔๓๔ ตรรกศาสตร์
ตะวันออก 

๓ (๓-๐-๖)    ตัดทิ้ง 

 (Eastern Logic)   
ศึกษาแนวคิดทางตรรกศาสตร์ของพุทธปรัชญา 
เช่น ไวภาษิกะ เสาตรานติกะ มาธยมิกะ และ
ตรรรกศาสตร์ของปรัชญาฮินดู เช่น ปรัชญาน
ยายะ เวทานตะ 
 

 



๙๐ 

 

๑๐๓ ๓๓๕ วิเคราะห์ปัญหา
ปัจจุบันเชิงปรัชญา 

๓ (๓-๐-๖)    ตัดทิ้ง 

 (Philosophical Analysis of 
Current Problems) 

  

ศึกษาและวิเคราห์ปัญหาในปัจจุบันด้วยวิธีทาง
ปรัชญา ประยุกต์ทฤษฏีทางปรัชญาเพ่ือการ
แก้ปัญหา 

 

๑๐๓ ๓๓๖ ปัญหาปรัชญาภาค
ภาษาอังกฤษ 

๓ (๓-๐-๖)    ตัดทิ้ง 

 (The Problems of 
Philosophy in English) 

  

ศึกษาปัญหาปรัชญาจากหนังสือภาษาอังกฤษที่
กาหนดให ้

 

๑๐๓ ๓๓๗ ปรัชญาจิต ๓ (๓-๐-๖)    ตัดทิ้ง 
 (Philosophy of Mind)   
ประเด็นทางอภิปรัชญา และญาณวิทยาที่
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของจิต ได้แก่ แนวคิดทวิ
นิยมแนวคิดสสารนิยมในรูปแบบต่างๆ โดยเน้น
เรื่ องการรู้ จิ ต อ่ืน  ธรรมชาติของจิตสานึ ก 
ธรรมชาติของการคิด 

 

๑๐๓ ๓๓๘ ชีวจริยศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)    ตัดทิ้ง 
 (Bioethics)   
มโนทัศน์ทางจริยศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ทางชีวภาพและการแพทย์ รวมทั้งประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาทางสังคม 

 

๑๐๓ ๓๓๙ ปรัชญาจิตวิทยา ๓ (๓-๐-๖)    ตัดทิ้ง 
 (Philosophy of Psychology)   
ปัญหาทางปรัชญาที่ เกิดขึ้นจากทฤษฎีทาง
จิตวิทยา โดยเน้นเรื่องจิตวิทยาแห่งการรู้คิด 

 

๑๐๓ ๓๔๐ ปรัชญา
สังคมศาสตร์ 

๓ (๓-๐-๖)    ตัดทิ้ง 

 (Philosophy of Social 
Science) 

  

ปรัชญาทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ ธรรมชาติของ
ความรู้ ทางสังคม ปรากฏการณ์ทางสังคมทั้งใน
แง่ปัจเจกบุคคลและองค์รวม การอธิบายทาง
สังคม ความเชื่อและการกระทาทางสังคม 

 

๑๐๓ ๓๔๑ ปรัชญาอาเซียน ๓ (๓-๐-๖)    ตัดทิ้ง 
 (Philosophy of Asean)   
ศึกษาแนวคิดและมโนทัศน์ชุมชนชาวอาเซียนที่  



๙๑ 

 

มีต่อการมองโลกและจักรวาลวิทยา เป้าหมาย
ความหมาย และจริยวิถีแห่งชีวิต ตลอดจนภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมของชุมชนชาวอาเซียนที่มีลักษะ
เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง มีวิถีแห่งการบูรณาการ
แนวคิดของชุมชนเข้ากับแนวคิดใหม่ทั้งจากปุริม
ทิศและปัจฉิมทิศ เกิดเป็นภูมิปัญญาเฉพาะของ
ชุมชน อันจะนามาซึ่งความเข้าใจและร่วมมือมือ
อันดีระหว่างชุมชนชาวอาเซียในโลกยุคไร้
พรมแดน 
๑๐๓ ๔๔๔ ศาสนาในอาเซียน ๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๓๓๕ ศาสนาในอาเซียน ๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยน

รหัสวิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 (Religion in Asean)  (Religion in Asean) 
ศึกษาหลักค าสอนและวิถีปฏิบัติตามหลักธรรม
ทางศาสนาในประชาคมอาเซียนที่มีความ
เกี่ยวข้องกับชุมชนและประชาชนในประเทศ
นั้นๆ 

ศึกษาหลักค าสอนและวิถีปฏิบัติตามหลักธรรม
ทางศาสนาในประชาคมอาเซียนที่ มีความ
เกี่ยวข้องกับชุมชนและประชาชนในประชาคม
อาเซียน 

๑๐๓ ๔๒๒   ศาสนากับ
วัฒนธรรม 

๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๓๓๖   ศาสนากับ
วัฒนธรรม 

๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยน
รหัสวิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 (Religion and Culture)  (Religion and Culture)                                               
ศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของวัฒนธรรม
ศาสนา ในฐานะเป็ นบ่ อ เกิดที่ ส าคัญ ของ
วัฒนธรรม ความสัม พันธ์ของศาสนาและ
วัฒ น ธรรมรวมถึ ง อิท ธิพ ลศาสนาที่ มี ต่ อ
วัฒนธรรมด้านต่างๆ  ในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับวัฒนธรรม 
บ่อเกิดของศาสนาในฐานะเป็นวัฒนธรรม 
ศาสนากับวัฒนธรรมในฐานะเป็นปรากฏการณ์
ร่วมทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  ตลอดถึง
อิทธิพลของศาสนาในฐานะเป็นบ่อเกิดของ
วัฒนธรรมด้านต่างๆ 

๑๐๓ ๔๓๗   ศาสนากับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๒ (๒-๐-๔) ๑๑๒ ๓๓๗   ศาสนากับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๓ (๓-๐-๖) -แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
-เพ่ิมหน่วย
กิต 
-เปลี่ยน
รหัสวิชา 

 (Religionand Local Wisdom)  (Religion and Local Wisdom) 
ศึกษาหลักค าสอนของแต่ละศาสนาที่มีอิทธิพล
ต่อการเรียนรู้และสอดคล้องกับภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น 

ศึกษาหลักค าสอนของแต่ละศาสนาที่มีอิทธิพล
ต่อการเรียนรู้และสอดคล้องกับภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น 

๑๐๓ ๔๒๐ จิตวิทยาศาสนา          ๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๓๓๘    จิตวิทยาศาสนา          ๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยน
รหัสวิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

 (Psychology of  Religion)                                               (Psychology of  Religion)                                              
ศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาในศาสนา และพฤติกรรม
เชิงจิตวิทยาของมนุษย์เกี่ยวกับความเชื่อและ
พิธีกรรมทางศาสนา เช่น ทฤษฎีของฟรอยด์ , 
จุง, ฟรอม  อิริกสัน  เป็นต้น 

ศึกษาแนวคิดจิตวิทยาในศาสนา ความสัมพันธ์
ระหว่างแนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยากับหลักค า
สอนในศาสนา ค าสอนเกี่ยวกับกาย จิตและ
พฤติกรรมทางศาสนา อิทธิพลของค าสอนใน
ศาสนาที่มีต่อวิธีคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ 

  



๙๒ 

 

๑๐๓ ๓๒๔ สานเสวนาทาง
ศาสนา 

๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๓๓๙ สานเสวนาทาง
ศาสนา 

๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยน
รหัสวิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 (Religious Dialogue)  (Religious Dialogue) 
จัดเสวนาทางศาสนาในประเด็นหรือหัวข้อต่างๆ 
ที่ก าหนดให้ในลักษณะการจัดกิจกรรมระหว่าง
องค์กร หน่วยงานทางศาสนา 

ศึกษาทฤษฎี กระบวนการสานเสวนาในศาสนา 
และปฏิบัติการสานเสวนาระหว่างศาสนา 

๑๐๓ ๓๒๗   ศาสนากับการ
พัฒนาวิชาชีพ                                 

๒ (๒-๐-๔) ๑๑๒ ๓๔๐   ศาสนากับการ
พัฒนาวิชาชีพ                                 

๓ (๓-๐-๖) -แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
-เพ่ิมหน่วย
กิต 
-เปลี่ยน
รหัสวิชา 
 

 (Religions and Professional 
Development) 

 (Religions and Professional 
Development)   

ศึกษาหลักค าสอนของศาสนาต่างๆ  ที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพของมนุษยชาติและบทบาท
ขององค์กรศาสนาที่มีต่อการสร้างและส่งเสริม
การพัฒนามนุษย์และสังคม 

ศึกษาหลักค าสอนของศาสนาที่ เกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและ
วิชาชีพและบทบาทขององค์กรศาสนาที่มีต่อการ
สร้างและส่งเสริมการพัฒนามนุษย์และสังคม 

๑๐๓ ๔๓๔    ศาสนากับรัฐศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๔๔๑    ศาสนากับรัฐศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยน
รหัสวิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

 (Religion and Political 
Science) 

 (Religion and Political 
Science) 

ศึกษาแนวคิดและหลักค าสอนของศาสนาต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการบริหาร
รัฐ  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรศาสนากับ
อ านาจรัฐ บทบาทและอิทธิพลของศาสนาที่มี
พัฒนาการทางการเมือง  การปกครอง และการ
บริหารรัฐในประเทศต่างๆ   

ศึกษาแนวคิดและหลักค าสอนของศาสนาที่
สัมพันธ์กับแนวคิดหรือทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ 
บทบาท หน้าที่และอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อ
การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ศาสนากับการเมืองการปกครอง และการน า
หลั กค าสอนทางศาสนาไปประยุ กต์ ใช้ ใน
การเมืองการปกครอง 

๑๐๓ ๓๑๒ ศิลปะทางศาสนา ๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๔๔๒ ศิลปะทางศาสนา ๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยน
รหัสวิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 (Religious Arts)  (Religious Arts) 
ศึกษาศรัทธาในศาสนาในฐานะที่ เป็นแรง
บันดาลใจของศิลปิน ปรัชญาธรรมที่แสดงออก
ในทางวรรณศิลป์ ศิลปวัตถุต่างๆ เช่น ด้าน
ประติมากรรม จิตรกรรม  และสถาปัตยกรรม  
อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อผลงานของศิลปินที่มี
ชื่อเสียงในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

ศึกษาศรัทธาในศาสนาในฐานะที่เป็นแรงบันดาล
ใจของศิลปิน ปรัชญาธรรมที่แสดงออกในทาง
วรรณศิลป์  ศิลปวัตถุต่างๆ เชิงสัญญะ เช่น 
ประติมากรรม จิตรกรรม และสถาปัตยกรรม 
อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อผลงานของศิลปินที่มี
ชื่อเสียงในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

๑๐๓ ๔๔๒ ศาสนากับ
เหตุการณ์ปัจจบุัน 

๒ (๒-๐-๔) ๑๑๒ ๔๔๓ ศาสนากับโลก
ปัจจุบัน 

๓ (๓-๐-๖) -แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
-เปลี่ยนชื่อ
วิชา 
-เพ่ิมหน่วย
กิต 

 (Religion  and  Current  
Affairs) 

 (Religion and Current World) 

ศึกษาบทบาทของศาสนาในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมการเมืองการศึกษา อาชีพ  
ศิลปวัฒนธรรม  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่
มีต่อสถานการณ์ในประชาคมอาเซียน และ

ศึกษาบทบาทของศาสนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การศึกษา อาชีพ ศิลปวัฒนธรรม และ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่มีต่อสถานการณ์ใน
โลกปัจจุบัน 



๙๓ 

 

ประชาคมโลกปัจจุบัน    -เปลี่ยน
รหัสวิชา 

๑๐๓ ๔๔๕ ปรากฎการณ์วิทยา
ทางศาสนา 

๓ (๓-๐-๖) ๑๑๒ ๔๔๔ การใช้เหตุผลทาง
ปรัชญา 

๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยนชื่อ
วิชา 
-เปลี่ยน
รหัสวิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

 (Phenomenology of 
Religion) 

 (Philosophical Reasoning) 

การศึกษาเรื่องปรากฎการณ์ทางศาสนา คือ
ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง ศ า ส น วิ ท ย า ใน แ ง่ ข อ ง
ประสบการณ์สารพัดแบบโดยเฉพาะที่ดูเสมือน
เหนือธรรมชาติ(supernatural/paranormal) 
ที่เกิดขึ้นเป็นที่ประจักษ์ในยุคปัจจุบัน(มิใช่แค่
บันทึกในคัมภีร์โบราณ) อันเป็นผลมาจากการ
เชื่ อและปฏิ บั ติ พิ ธีก รรมทางศาสนาและ
ประโยชน์จากปรากฏการณ์วิทยาทางศาสนา 

ศึ ก ษ ารู ป แ บ บ ก าร ใช้ เห ตุ ผ ล  ก ารนิ ย าม
ความหมาย  ญั ตติ ป ระพจน์ ในแบบต่ างๆ 
หลักการและวิธีการให้เหตุผลในพระพุทธศาสนา 

๑๐๓ ๓๒๘ การเผยแผ่ศาสนา ๒ (๒-๐-๔) ๑๑๒ ๔๔๕ การเผยแผ่ศาสนา
ในโลกปจัจุบัน 

๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา 
-แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
-เพ่ิมหน่วย
กิต 
-เปลี่ยน
รหัสวิชา 

 (Propagation of Religions)  (Propagation of Religionsin 
Current World) 

ศึกษาเปรียบเทียบ หลักการ  และวิธีการเผยแผ่
ของพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน  กับ
ศาสนาคริสต์  อิสลาม  ฮินดู  ซิกข์  เต๋า  และ
ขงจื้อ 

ศึกษาหลักการ รูปแบบ และวิธีการเผยแผ่ของ
พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน ศาสนา
คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ -ฮินดู ซิกข์ และลัทธิ
ความเชื่อในสมัยปัจจุบัน 

๑๐๓ ๔๔๓ ศาสนากับ
ประชาธิปไตย 

๒ (๒-๐-๔) ๑๑๒ ๔๔๖ ศาสนากับ
ประชาธิปไตย 

๓ (๓-๐-๖) -แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
-เพ่ิมหน่วย
กิต 
-เปลี่ยน
รหัสวิชา 

 (Religion and Democracy)  (Religion and Democracy) 
ศึกษาแนวคิดประชาธิปไตย และหลักค าสอนของ
ศาสนาที่ส่งเสริมสนับสนุนหลักการและวิถีปฎิบัติ
ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้ง
ในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

ศึกษาแนวคิดประชาธิปไตยในศาสนา และหลัก
ค าสอนของศาสนาที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับ
รูปแบบการปฎิบัติตามหลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

๑๐๓ ๔๒๕ ศาสนาเชน ๓ (๓-๐-๖)    ตัดทิ้ง 
 (Jainism)   
ศึกษาก าเนิด พัฒนาการ โครงสร้าง เนื้อหาสาระ 
ประเด็นส าคัญของคัมภีร์หลัก พิธีกรรมวันส าคัญ
และการบริหารของศาสนาเชน 

 

๑๐๓ ๔๒๖ ศาสนาซิกข์ ๓ (๓-๐-๖)    ตัดทิ้ง 
 (Sikhism)   
ศึกษาก าเนิด พัฒนาการ โครงสร้าง เนื้อหาสาระ 
ประเด็นส าคัญของคัมภีร์หลัก พิธีกรรมวันส าคัญ
และการบริหารของศาสนาซิกข์ 

 



๙๔ 

 

๑๐๓ ๓๓๑ มานุษยวิทยา
ศาสนา 

๓ (๓-๐-๖)    ตัดทิ้ง 

 (Anthropology  of  Religion)   
ศึกษาศาสนาในแง่ม านุ ษยวิทยาสั งคมและ
วัฒนธรรม เน้นหนักมานุษยวิทยาปัจจุบันที่ศึกษา
พระพุทธศาสนา  คริสตศาสนา  ศาสนาอิสลาม  
และศาสนาของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ในประเทศไทย 

 

๑๐๓ ๓๓๒ ศาสนากับสังคม
วิทยา 

๓ (๓-๐-๖)    ตัดทิ้ง 

 (Religionand Sociology)   
ศึกษาแนวคิดและค าสอนของศาสนาต่างๆ     ที่
เก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรทางศาสนากับสังคม บทบาท อิทธิพลของ
ศาสนาที่มีต่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของ
มนุษย์ 

 

๑๐๓ ๓๓๓ ศาสนากับ
เศรษฐศาสตร์ 

๓ (๓-๐-๖)    ตัดทิ้ง 

 Religion and  Economics)    
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ แนวคิด และหลักค า
สอนของศาสนาต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  
และบทบาทของศาสนาที่ ส่ งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 

๑๐๓ ๔๓๕ ศาสนากับวิทยาศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖)    ตัดทิ้ง 
 (Religion and Science)   
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์  
เป รียบ เที ยบ วิ ธี ก ารแสวงหาความรู้ ในท าง
วิทยาศาสตร์  อิทธิพลของศาสนาที่มีวิทยาศาสตร์
และอิทธิพลของนักวิทยาศาสตร์ที่มีต่อศาสนา 

 

๑๐๓ ๔๓๘ รหัสนิยม ๓ (๓-๐-๖)    ตัดทิ้ง 
 (Mysticism)   
ศึกษาเชิงวิ เคราะห์รหัสนิยมในรูปแบบต่างๆ  
โดยเฉพาะรหัสนิยมที่เกิดขึ้นทั้งในศาสนาโบราณ
และในศาสนาปัจจุบัน  รวมถึงแนวคิดการตีความ
รหัสนิยมในปัจจุบัน รหัสยลัทธิหรือลัทธิรหัสย
นิยม (mysticism) คือลัทธิหรือความเชื่อที่ว่ามี
รหัสยภาวะ (mystery) เป็นภาวะความจริงหรือ
คุณ ค่ าบางอย่ างซึ่ งบุ คคลจะรู้ ได้ ด้ วยการใช้
ความสามารถพิเศษเหนือกว่าการรับรู้โดยทั่วไป
ของมนุษย์เช่นการเข้าฌาน การเข้าถึงพระเจ้าเป็น
ต้น  ผู้ที่ เข้าถึงรหัสยภาวะนี้ ได้ เรียกว่ารหัสยิก
(mystic) 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8C%E0%B8%B2%E0%B8%99


๙๕ 

 

๑๐๓ ๓๓๙ พุทธจักรวาลวิทยา ๓ (๓-๐-๖)    ตัดทิ้ง 
 (Buddhist  Cosmology)   
ศึกษาวิเคราะห์บริบท  ก าเนิดแนวคิดเร่ืองจักรวาล
วิทยาในพระพุทธศาสนาทั้งในระดับคัมภีร์  ต านาน  
และอิทธิพลที่มีต่อสังคม 

 

๑๐๓ ๓๔๐ ศาสนากับ
ภาษาศาสตร์ 

๓ (๓-๐-๖)    ตัดทิ้ง 

 (Religion  and  Linguistics)   
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่ ใช้อธิบาย
หลักธรรม ความเชื่อ ความเป็นจริงและความรู้ของ
ศาสนา เช่น ประเด็นภาษาคน  ภาษาธรรมของ
พุทธทาสภิกขุ ทฤษฎีตีความภาษาสัญลักษณ์ทาง
ศาสนา การวิเคราะห์ภาษาของวิตเกนสไตน์ ภาษา
กับความรู้ความจริง การใช้ภาษาวิเคราะห์ปัญหา
ศาสนา 

 

๑๐๓ ๔๔๑ ศาสนากับ
สังคมไทย 

๓ (๓-๐-๖)    ตัดทิ้ง 

 (Religion and Thai  Society)   
ศึกษาหลักค าสอนของศาสนาที่มี อิทธิพลต่อ
สังคมไทยและในมิติที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 

 



๙๘ 

 

 



๙๙ 

 

 



๑๐๐ 

 

 



๑๐๑ 

 

 



๑๐๒ 

 

 



๑๐๓ 

 

 



๑๐๔ 

 

 



๑๐๕ 

 

 



๑๐๖ 

 

 



๑๐๗ 

 

 



๑๐๘ 

 

 



๑๐๙ 

 

 



๑๑๐ 

 

 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ง 
ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัย 

ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

 

 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

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

  เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๘, ๑๘ และ ๖๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเห็นสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช             
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/                
๒๕๔๗  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ                            
โอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ค าสั่ง หรือ ประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
   “การโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหน่วยกิต ของรายวิชา       
ในระดับเดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วในมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
   “การเทียบโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหน่วยกิตของรายวิชาใน
ระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย 
   “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะ หรือวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา  มีดังนี้ 
  (๑)  นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า ที่เคยศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาค
การศึกษาปกติ หรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าสี่สิบหน่วยกิต ในมหาวิทยาลัย และมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า ๒.๐๐ หรือส าเร็จการศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัย ต้องยื่นค าร้องขออนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยที่รับโอน 
ภายในระยะเวลาสิบห้าวัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
  ในกรณีที่ขอโอนเกินกว่าที่ก าหนดไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
  (๒) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการโอนของนิสิตที่ยื่นค าร้องเฉพาะรายวิชา
ที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ ากว่าระดับ  C หรือ S หรือ ค่าระดับ ๒.๐๐ หรือ
เทียบเท่า ให้คณะหรือวิทยาลัยที่ด าเนินการรับโอนเสร็จสิ้นแล้ว แจ้งผลการโอนให้กองทะเบียนและวัดผลทราบ
ก่อนวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้น ๆ  



๑๑๓ 

 

  (๓) จ านวนรายวิชาและผลการศึกษาที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิต ตามหลักสูตรที่
ศึกษาได้ และน าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม ยกเว้นการโอนผลการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย 
  (๔) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไม่น้อยกว่าสามภาค
การศึกษาปกติ  
  นิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา  มีดังนี้ 
  (๑) ผู้ที่ เคยศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษามาแล้วจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง ต้องยื่นค าร้องขออนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอน ภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
  (๒)  รายวิชาที่น ามาขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาใหม่ที่ขอเทียบโอน และจ านวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวม 
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับเทียบโอน 
  (๓) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเทียบโอนของผู้ยื่นค าร้อง 
เฉพาะรายวิชาที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ ากว่าระดับ C หรือ S หรือค่า
ระดับ ๒.๐๐  หรือเทียบเท่า ให้คณะหรือวิทยาลัยที่ด าเนินการรับเทียบโอนเสร็จสิ้นแล้ว 
  (๔) จ านวนรายวิชาและผลการศึกษาที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่
ศึกษาได้ และไม่สามารถน าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสมได้ 
  (๕) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไม่น้อยกว่าสามภาค
การศึกษาปกติ และต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่าหกสิบหน่วยกิต 
  นิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนคามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการเทียบและการเทียบโอนผลการศึกษา ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน 
(๒) คณบดีทุกคณะ เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้อ านวยการวิทยาลัย  จ านวนสองรูป ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภา

วิชาการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินสี่รูปหรือคน ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภา

วิชาการ 
(๕) ผู้อ านวยการกองวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) ผู้อ านวยการกองทะเบียนและวัดผล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  กรรมการตามข้อ (๓) และ (๔) ให้วาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการ
แต่งตั้งใหม่อีกได ้
 ข้อ ๘ คณะกรรมการมาตรฐานการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบาย ระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโอนและการ
เทียบโอนผลการศึกษา 

(๒) ออกประกาศหรือค าสั่งเกี่ยวกับการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา 
(๓) รับพิจารณาค าร้องและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการโอนและการเทียบโอนผล

การศึกษา 



๑๑๔ 

 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระท าการใด ๆ 
อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 ข้อ ๙ ให้การด าเนินการเก่ียวกับการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาที่ด าเนินการไปก่อน
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้มีผลสมบูรณ์ตามระเบียบฉบับนี้ 
 ข้อ ๑๐  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้    
 
  ประกาศ  ณ วันที่      ๑๔      พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

        
          (พระสุเมธาธิบดี) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๑๕ 

 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับท่ี ๒) 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

----------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขบางส่วนของระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช             
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/                
๒๕๕๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ                            
โอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๑” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ ยก เลิ กข้อ  ๔  แห่ งระเบี ยบมหาวิท ยาลั ยมห าจุฬ าลงกรณ ราชวิท ยาลั ย  ว่ า                         
ด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๔ ในระเบยีบนี้ 
   “การโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหน่วยกิต ของ

รายวิชาในระดับเดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วในมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา 

   “การเทียบโอน” หมายถึง การเทียบโอนผลการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือปริญญา
และหน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วในสถาบันการศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

   “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย ใน
มหาวิทยาลัย” 

 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและ
การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา  มีดังนี้ 
  (๑) ผู้ที่เคยศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรี  หรือ

เทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษามาแล้ว จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง ต้อง
ยื่นค าร้องขออนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยที่รับโอน ภายในระยะเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาปกติแรกท่ีเข้าศึกษา 

  (๒) รายวิชาที่น ามาขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของรายวิชาใหม่ที่ขอเทียบโอน และจ านวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ จะต้องไม่ เกินสาม
ในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับเทียบโอน 

  (๓) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเทียบโอนของผู้
ยื่นค าร้อง เฉพาะรายวิชาที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญา



๑๑๖ 

 

ตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ ากว่าระดับ C หรือ S หรือค่าระดับ ๒.๐๐ หรือ  เทียบเท่า  ให้คณะ
หรือวิทยาลัยที่ด าเนินการรับเทียบโอนเสร็จสิ้นแล้วแจ้งผลการเทียบโอนให้กองทะเบียน
และวัดผลทราบ ภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติแรกที่เข้า
ศึกษา 

  (๔) จ านวนรายวิชาและผลการศึกษาที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิต ตาม
หลักสูตรที่ศึกษาได้ และไม่สามารถน าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสมได้ 

  (๕) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไม่น้อยกว่า
สามภาคการศึกษาปกติ และต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่าหกสิบหน่วยกิต 

 
   นิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด” 
  ประกาศ  ณ วันที่    ๒๑   สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

                                             
          (พระธรรมสุธี) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๑๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  

เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรบัสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๘ 

 

 
 
 



๑๑๙ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  
ข้อก าหนดมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๒๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เรื่อง อนุมัติหลกัสูตรและเปดิสอน

หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา  
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
คณะอนุกรรมการพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรพทุธศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา 

และหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 

 

 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 

 
 

 
 



๑๒๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ  
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



๑๒๗ 

 

 

 

 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

---------------------- 
พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ จนฺทาโภ (พานิช)  

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

๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ปรัชญาเบื้องต้น                                         วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช     
๒ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น                                   วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๓ พระพุทธศาสนากับปรัชญา                         วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๔ ปรัชญาพุทธเถรวาท                                    วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๕ ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ                           วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๖ อภิปรัชญา                                              วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๗ ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา   วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๘ ปรัชญาเปรียบเทียบ                                    วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๙ ศึกษาอิสระทางปรัชญา                               วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๑๐ พุทธปรัชญามหายาน                                   วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๑ ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง                            วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๒ ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่                              วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๓ ปรัชญาสังคมและการเมือง                           วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๔ ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย                                วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๕ พุทธจริยศาสตร์                                        วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๖ ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์เบื้องต้น                      วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๗ จริยศาสตร์                                              วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
  

  

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiA5unY2PTOAhXJLo8KHcjYCR8QjRwIBw&url=http://www.li2.mcu.ac.th/&psig=AFQjCNGaFB3LMwUZRks


๑๒๘ 

 

๔. ผลงานทางวิชาการ (ภายใน ๕ ปีย้อนหลัง) 
 ๔.๑ บทความวิจัย 
ดร.ภูวเดช สินทับศาล, พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ, พระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโ , ผศ.ปัญญา นามสง่า, ชัยรัตน์  

ทองสุข. “พุทธจริยศาสตร์ : แนวคิดและหลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
และสังคมไทยในศตวรรษที่ 21”. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ “ต้นทุน
อารยธรรม ตามรอยวิถีครูบา และเส้นทางบุคคลส าคัญของโลก”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน, ล าพูน. (๗ เมษายน ๒๕๖๒) : ๒๕๒ – ๒๖๑.  

ผศ.ดร.ปัญญา นามสง่า, พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ, ดร.ภูวเดช สินทับศาล, ดร.สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล. 
“วิเคราะห์แนวคิดและวิถีปฏิบัติปรัชญาไทยตามหลักพระพุทธศาสนา”.รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน”. 
ม ห า วิ ท ย าลั ย ม ห าจุ ฬ าล งก ร ณ ร าช วิ ท ย า ลั ย . วิ ท ย าลั ย ส งฆ์ ร้ อ ย เอ็ ด , ร้ อ ย เอ็ ด .  
(๒๒ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๒) : ๙๘๓ – ๙๙๒.  

 

 
๔.๒ บทความทางวิชาการ 

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ, ดร.ดอนล่าร์ เสนา, ชัยรัตน์ ทองสุข. “ปัญญาในมิติพุทธปรัชญา”. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ “ต้นทุนอารยธรรม ตามรอยวิถีครูบา และเส้นทางบุคคล
ส าคัญของโลก”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน, ล าพูน.  
(๗ เมษายน ๒๕๖๒) : ๑๙๔ – ๒๐๑. 

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ, ชัยรัตน์ ทองสุข. “ยุค ๔.๐ ความจริงไม่เปลี่ยนแปลง”. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”. มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี, นครปฐม. (๙ – ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑) : ๒๑๗ – ๒๒๔. 

 
 



๑๒๙ 

 

 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

---------------------- 
รศ.ดร.ปัญญา นามสง่า 

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

๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑. ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ                          วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๒. ศาสนาทั่วไป                                              วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๓. หลักการและปรัชญาการศึกษา                         วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๔. ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ                           วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๕. พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย                     วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๖. ญาณวิทยา                                                วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๗. วิเคราะห์ปัญหาปัจจุบันเชิงปรัชญา                    วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๘. พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ                     วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๙. ปรัชญาจีน เกาหลี และญี่ปุ่น                           วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๑๐. สัมมนาปัญหาปรัชญา                                   วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๑. ปรัชญาไทย                                               วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๒. ปรัชญาศาสนา                                            วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๓. หลักการและปรัชญาการศึกษา                         วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
  
๔. ผลงานทางวิชาการ (ภายใน ๕ ปีย้อนหลัง)  

๔.๑ บทความวิจัย 
ดร.ภูวเดช สินทับศาล, พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ, พระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโ , ผศ.ปัญญา นามสง่า, ชัยรัตน์  

ทองสุข. “พุทธจริยศาสตร์ : แนวคิดและหลักการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของครอบครัว 
และสังคมไทยในศตวรรษที่ 21”. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ “ต้นทุน
อารยธรรม ตามรอยวิถีครูบา และเส้นทางบุคคลส าคัญของโลก”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน, ล าพูน. (๗ เมษายน ๒๕๖๒) : ๒๕๒ – ๒๖๑.  

ผศ.ดร.ปัญญา นามสง่า, พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ, ดร.ภูวเดช สินทับศาล, ดร.สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล. 
“วิเคราะห์แนวคิดและวิถีปฏิบัติปรัชญาไทยตามหลักพระพุทธศาสนา”.รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน”. 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiA5unY2PTOAhXJLo8KHcjYCR8QjRwIBw&url=http://www.li2.mcu.ac.th/&psig=AFQjCNGaFB3LMwUZRks


๑๓๐ 

 

ม ห าวิ ท ย าลั ย ม ห าจุ ฬ าล งก ร ณ ร าช วิ ท ย า ลั ย . วิ ท ย าลั ย ส งฆ์ ร้ อ ย เอ็ ด , ร้ อ ย เอ็ ด .  
(๒๒ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๒) : ๙๘๓ – ๙๙๒.  
   

 ๔.๒  บทความทางวิชาการ 
ภูวเดช สินทับศาล, ปัญญา นามสง่า, ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ. “ปรัชญาแนวคิดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในยุคไทย

แลนด์ 4.0”. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พุทธปัญญากับทศวรรษ
แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา 
ศรีทวารวดี, นครปฐม. (๙ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) : ๑๘๙ – ๑๙๘. 

  



๑๓๑ 

 

 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

---------------------- 
ดร.ภูวเดช สินทับศาล  

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

๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ศาสนาทั่วไป                                            วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๒ หลักพุทธธรรม                                         วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๓ รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก                              วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๔ หลักการและปรัชญาการศึกษา                      วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๕ จิตวิทยาส าหรับครู                                    วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๖ พุทธจริยศาสตร์                                        วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๗ ปรัชญาพุทธเถรวาท                                   วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๘ อภิปรัชญา                                               วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๙ ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง                           วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๑๐ ปรัชญาสังคมและการเมือง                           วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๑๑ จริยศาสตร์                                              วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๑๒ ญาณวิทยา                                               วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๑๓ ปรัชญาจีนเกาหลีและญี่ปุ่น                           วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๑๔ ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่                              วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๑๕ ปรัชญาเปรียบเทียบ                                   วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๑๖ ศึกษาอิสระทางปรัชญา                                วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๑๗ ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์เบื้องต้น                       วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

  
๔. ผลงานทางวิชาการ (ภายใน ๕ ปีย้อนหลัง)  

๔.๑ บทความวิจัย 
ดร.ภูวเดช สินทับศาล, พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ, พระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโ , ผศ.ปัญญา นามสง่า, ชัยรัตน์  

ทองสุข. “พุทธจริยศาสตร์ : แนวคิดและหลักการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของครอบครัว 
และสังคมไทยในศตวรรษที่ 21”. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ “ต้นทุน
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๑๓๒ 

 

อารยธรรม ตามรอยวิถีครูบา และเส้นทางบุคคลส าคัญของโลก”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน, ล าพูน. (๗ เมษายน ๒๕๖๒) : ๒๕๒ – ๒๖๑.  

ผศ.ดร.ปัญญา นามสง่า, พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ, ดร.ภูวเดช สินทับศาล, ดร.สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล. 
“วิเคราะห์แนวคิดและวิถีปฏิบัติปรัชญาไทยตามหลักพระพุทธศาสนา”. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน”. 
ม ห า วิ ท ย าลั ย ม ห าจุ ฬ าล งก ร ณ ร าช วิ ท ย า ลั ย . วิ ท ย าลั ย ส งฆ์ ร้ อ ย เอ็ ด , ร้ อ ย เอ็ ด .  
(๒๒ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๒) : ๙๘๓ – ๙๙๒.  

 
๔.๒ บทความทางวิชาการ 
ภูวเดช สินทับศาล, ปัญญา นามสง่า, ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ. “ปรัชญาแนวคิดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในยุคไทย

แลนด์ 4.0”. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พุทธปัญญากับทศวรรษ
แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา 
ศรีทวารวดี, นครปฐม. (๙ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) : ๑๘๙ – ๑๙๘. 

ดร.ภูวเดช สินทับศาล, ผศ.สุทัศน์ อาสนาชัย. “มโนทัศน์ปรัชญาศาสนาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมใน
สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด ๑๙”. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการสหวิทยาการพุทธ
รัฐศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑“พุทธรัฐศาสตร์สู่การพัฒนาสังคมโลกยุคใหม่หลังโควิด -๑๙” 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย. คณะสังคมศาสตร์, นครปฐม. (๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) :  
๑๓๒๐ – ๑๓๓๑. 

 
  



๑๓๓ 

 

 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

---------------------- 
พระสันต์ทัศน ์คมฺภีรปญฺโญ (สินสมบัต)ิ 

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

๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ปรัชญาเบื้องต้น                                     วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๒ พระพุทธศาสนากับปรัชญา                        วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๓ สัมมนาพระพุทธศาสนา                            วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๔ ศึกษาอิสระทางปรัชญา                            วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๕ หลักพุทธธรรม                                      วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๖ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระพุทธปรัชญา  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๗ พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม                        วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๘ พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน                วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๙ พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข                   วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๑๐ ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย                            วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๑๑ ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก                      วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๑๒ สัมมนาปัญหาปรัชญา                              วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๑๓ ปรัชญาวิเคราะห์                                    วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ (ภายใน ๕ ปีย้อนหลัง)  

๔.๑ บทความวิจัย 
ดร.ภูวเดช สินทับศาล, พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ, พระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโ , ผศ.ปัญญา นามสง่า, ชัยรัตน์  

ทองสุข. “พุทธจริยศาสตร์ : แนวคิดและหลักการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของครอบครัว 
และสังคมไทยในศตวรรษที่ 21”. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ “ต้นทุน
อารยธรรม ตามรอยวิถีครูบา และเส้นทางบุคคลส าคัญของโลก”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน, ล าพูน. (๗ เมษายน ๒๕๖๒) : ๒๕๒ – ๒๖๑.  

 
๔.๒ บทความทางวิชาการ 

พระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญโญ (สินสมบัติ). “พุทธศาสตร์การวิจัยสู่นวัตกรรมยุค 4.0”. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”. มหาวิทยาลัยมหา
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๑๓๔ 

 

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี, นครปฐม. (๙ – ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑) : ๑๑๙ – ๑๒๖. 

สันต์ทัศน์ คมฺภีรปญโญ, ชัยรัตน์ ทองสุข. “พุทธศาสนากับนวัตกรรมและการวิจัย”. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ ๗ “วิถีพุทธ วิถีชุมชน รากฐานชีวทัศน์เชิงสังคมล้านนาในสังคมวิถีใหม่”. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน, ล าพูน. (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) : 
๕๑๒ – ๕๒๑.  

 
  



๑๓๕ 

 

 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

---------------------- 
นายชัยรัตน ์ทองสุข 

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

๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น                                      วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
๒ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๕                วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
๓ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๖                วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
๔ พุทธจริยศาสตร์                                           วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
๕ ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ                               วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
๖ พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ                      วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
๗ วิเคราะห์ปัญหาปัจจุบันเชิงปรัชญา                    วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
๘  สัมมนาพระพุทธศาสนา                                  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
๙ ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพุทธศาสนา           วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  

๑๐ พุทธปรัชญามหายาน                                     วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
๑๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพุทธปรัชญา              วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
๑๒ พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม                              วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
๑๓ ปรัชญาไทย                                                วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
๑๔ พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน                       วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
๑๕ พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข                         วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
๑๖ ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก                            วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
๑๗ สัมมนาปัญหาปรัชญา                                    วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
๑๘ ปรัชญาพุทธเถรวาท                                      วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
๑๙  จิตวิทยาส าหรับครู                                        วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
๒๐ แต่งแปลบาลี                                               วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
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๑๓๖ 

 

๔. ผลงานทางวิชาการ (ภายใน ๕ ปีย้อนหลัง)  
๔.๑ บทความวิจัย 

ดร.ภูวเดช สินทับศาล, พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ, พระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโ , ผศ.ปัญญา นามสง่า, ชัยรัตน์  
ทองสุข. “พุทธจริยศาสตร์ : แนวคิดและหลักการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของครอบครัว 
และสังคมไทยในศตวรรษที่ 21”. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ “ต้นทุน
อารยธรรม ตามรอยวิถีครูบา และเส้นทางบุคคลส าคัญของโลก”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน, ล าพูน. (๗ เมษายน ๒๕๖๒) : ๒๕๒ – ๒๖๑.  

 
๔.๒ บทความทางวิชาการ 
พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ, ดร.ดอนล่าร์ เสนา, ชัยรัตน์ ทองสุข. “ปัญญาในมิติพุทธปรัชญา”. รายงานสืบเนื่อง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ “ต้นทุนอารยธรรม ตามรอยวิถีครูบา และเส้นทางบุคคล
ส าคัญของโลก”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน, ล าพูน.  
(๗ เมษายน ๒๕๖๒) : ๑๙๔ – ๒๐๑. 

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ, ชัยรัตน์ ทองสุข. “ยุค ๔.๐ ความจริงไม่เปลี่ยนแปลง”. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”. มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี, นครปฐม. (๙ – ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑) : ๒๑๗ – ๒๒๔. 

สันต์ทัศน์ คมฺภีรปญโญ, ชัยรัตน์ ทองสุข. “พุทธศาสนากับนวัตกรรมและการวิจัย”. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ ๗ “วิถีพุทธ วิถีชุมชน รากฐานชีวทัศน์เชิงสังคมล้านนาในสังคมวิถีใหม่”. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน, ล าพูน. (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) : 
๕๑๒ – ๕๒๑.  

 
 


