มคอ. 2 สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
คณะศาสนาและปรัชญา / สาขาวิชาปรัชญา
หมวดที่ 1 ข0อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Philosophy
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศาสนศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)
ชื่อยEอ (ภาษาไทย) :
ศน.บ. (ปรัชญา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Philosophy)
ชื่อยEอ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Philosophy)
3. วิชาเอก
ปรัชญา
4. จํานวนหน6วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
139 หนEวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปK
5.2 ภาษาที่ใช0
ภาษาไทย
5.3 การรับเข0าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตEางชาติที่สามารถใชOภาษาไทยไดO
5.4 ความร6วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให0ปริญญาแก6ผู0สําเร็จการศึกษา
ใหOปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เปRนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงจากหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา พ.ศ.
2549
สภาวิชาการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 25
เดือน มกราคม พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
เปVดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปKการศึกษา 2554
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7. ความพร0อมในการเผยแพร6หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรOอมเผยแพรEวEาเปRนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหEงชาติ ในปKการศึกษา 2556 (หลังจากเปVดสอนเปRนเวลา 2 ปK)
8. อาชีพที่สามารถประกอบได0หลังสําเร็จการศึกษา
พระธรรมทูต นักวิชาการศึกษา ผูOสื่อขEาว อาจารย\ ทํางานทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจ
สEวนตัว
9. ชื่อ-ฉายา นามสกุล ตําแหน6งวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยBผู0รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารยBประจําหลักสูตร
1) สําหรับเปCดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ลําดับ
1

ชื่อ-ฉายา
นามสกุล
พระมหาอากร
อุตฺตมป^โ^*

ตําแหน6งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
อาจารย\

-Ph.D. (Philosophy and
Religion)
-M.A. (Philosophy and
Religion)
-พธ.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา)
ผูOชEวยศาสตราจารย\ -Ph.D. (Philosophy)
-M.A. (Philosophy)

สําเร็จจาก

Banaras Hindu
University
Banaras Hindu
University
ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
2 นายธวัช
Magadh University
หอมทวนลม*
Banaras Hindu
University
-ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
3 นายบุญรEวม
อาจารย\
-Ph.D (Philosophy)
Dr.B.R Ambedkar
คําเมืองแสน*
University
-M.A. (Buddhist Studies) University of Delhi
-ศน.บ. (อังกฤษ)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
4 นายสําเนียง
รองศาสตราจารย\ -M.A. (Philosophy)
Banaras Hindu
ยอดคีรี
University
-ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
5 นายวิรัตน\
รองศาสตราจารย\ -M.A. (Philosophy)
Banaras Hindu
กางทอง
University
-ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
หมายเหตุ : * หมายถึง อาจารยBผู0รับผิดชอบหลักสูตร

ปFที่จบ
2541
2537
2532
2551
2537
2529
2551
2538
2543
2528
2523
2529
2526
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2) สําหรับเปCดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
อ.วังน0อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ชื่อ-ฉายา
ตําแหน6งวิชาการ คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
ปFที่จบ
ลําดับ
สําเร็จจาก
นามสกุล
1 พระกิตติสารมุน*ี
อาจารย\
-ศน.ม. (พุทธศาสน\
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2538
ศึกษา)
-ศน.บ. (บริหาร
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2529
การศึกษา)
2 พระครูธรรมธร ผูOชEวยศาสตราจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนาและ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2540
มะลิน กิตฺตปิ าโล*
ปรัชญา)
-ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2529
3 พระครูพิศาล
อาจารย\
-ศน.ม. (พุทธศาสนาและ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2543
สรธรรม*
ปรัชญา)
-ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2534
4 พระมหาสมพาน
อาจารย\
-Ph.D.(Pali and
Banaras Hindu
2548
ชาคโร
Buddhist Studies)
University
-ศน.ม. (พุทธศาสน\
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2541
ศึกษา)
-ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2538
5 นายสําราญ
อาจารย\
-Ph.D.(Buddhist
Magadh University
2552
โคตรสมบัติ
Studies)
-M.A. (Philosophy)
Kurukshetra
2545
University
-ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2542
หมายเหตุ : * หมายถึง อาจารยBผู0รับผิดชอบหลักสูตร
3) สําหรับเปCดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร0อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร0อยเอ็ด
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน6งวิชาการ คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
สําเร็จจาก
ปFที่จบ
1
2
3

พระครูศรีวิริย
โสภณ*
พระครูวิกรมธรรม
ธัช*
นายสมศรี
แกOวกิตติ*

อาจารย\
อาจารย\
อาจารย\

-ศน.ม. (พุทธศาสนาและ
ปรัชญา)
-ศน.บ. (ปรัชญา)
-ศน.ม. (พุทธศาสนาและ
ปรัชญา)
-ศน.บ. (ปรัชญา)
-กศ.ม. (สังคมศึกษา)
-ศน.บ. (ปรัชญา)

ม.มหา มกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหา มกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหา มกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหา มกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาสารคาม
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2549
2539
2550
2543
2548
2529
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4

นายอุทัย
ภูคดหิน

อาจารย\

-ศน.ม. (พุทธศาสนาและ
ปรัชญา)
-ศน.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา)
5 นางยุพาภรณ\
อาจารย\
-ศน.ม. (พุทธศาสนาและ
นิยมพงษ\
ปรัชญา)
-ค.บ. (สังคมศาสตร\)
หมายเหตุ : * หมายถึง อาจารยBผู0รับผิดชอบหลักสูตร

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2550

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2547

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2550

วิทยาลัยครูมหาสารคาม 2527

4) สําหรับเปCดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตรBยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน6งวิชาการ คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
สําเร็จจาก
ปFที่จบ
1 พระครูศิริโสธรคณา
อาจารย\
-ศน.ม. (พุทธศาสนาและ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2548
รักษ\*
ปรัชญา)
-ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2545
2 นายจํารัส
อาจารย\
-ศน.ม. (พุทธศาสนาและ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2545
บุดดาพงษ\*
ปรัชญา)
-ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2539
3 นายวิพจน\ วันคํา*
อาจารย\
-ศน.ม. (พุทธศาสนาและ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2547
ปรัชญา)
-ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2543
4 นายนิคม
อาจารย\
-ศน.ม. (พุทธศาสนาและ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2547
ปาทะวงศ\
ปรัชญา)
-ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2540
5 พระมิตชัย จนฺทวํโส
อาจารย\
-ศน.ม. (พุทธศาสนาและ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2553
(วงค\คําไชย)
ปรัชญา)
-ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2550
หมายเหตุ : * หมายถึง อาจารยBผู0รับผิดชอบหลักสูตร

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
11. สถานการณBภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปKนต0องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณBหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.1.1 สังคมโลกปpจจุบันมีความเจริญทางดOานวิทยาศาสตร\เทคโนโลยีและ มีการคOนพบวิธีใหมEๆ
อยEางตEอเนื่อง
11.1.2 เปRนสังคมโลกาภิวัตน\ การเดินทาง การติดตEอสื่อสารกันเปRนไปอยEางสะดวกและรวดเร็ว
11.1.3 เกิดการแขEงขันทางดOานความรูO ทําใหOหนEวยงานตEางๆ ตOองปรับนโยบายและกลยุทธ\การ
ทํางาน เพื่อใหOสามารถรองรับการแขEงขันดังกลEาว
11.1.4 มีการกําหนดคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของหนEวยงานที่เกี่ยวขOองตEางๆ
11.2 สถานการณBหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
11.2.1 สังคมปpจจุบันเปRนโลกของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม เกิดปpญหาดOานสิ่งแวดลOอมและความ
ปลอดภัยตEางๆ เกิดความตระหนักในการอนุรักษ\สิ่งแวดลOอมของสังคมโลก
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11.2.2 มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรม ประเทศในภูมิภาคเอเชียไดOรับกระแสวัฒนธรรม
จากโลกตะวันตกมากขึ้น ตOองใชOวิจารณญาณการรับรูOขOอมูล
11.2.3 เกิดสังคมที่มีการแขEงขันกันสูงและทุกรูปแบบ
11.2.4 ประชาชนมีความเครียด ขาดการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว จําเปRนอยEางยิ่งตOองมีวิธีคิดที่
ถูกตOองเพื่อทําใหOตนเองมีความสุขและสรOางสังคมใหOนEาอยูEและมีความสุข
12. ผลกระทบจากข0อ 11 ต6อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข0องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ดOวยปpจจัยสําคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางดOานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังที่ระบุใน
ขOอ 11 คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจึงไดOดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ใหOมีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกปpจจุบันและ
อนาคต อีกทั้งเพื่อความเปRนเลิศทางวิชาการดOานปรัชญา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สมกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยที่มุEงเนOนผลิตบัณฑิตใหOมีความเปRนเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาตEอไป
12.2 ความเกี่ยวข0องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูO ความสามารถในดOานปรัชญามีความสามารถในการวิจัย พรOอมตEอการเปลี่ยนแปลง
และเรียนรูOตลอดชีวิต
13. ความสัมพันธB (ถ0ามี) กับหลักสูตรอื่น ที่เปCดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยร6วมด0วย
หรือไม6อย6างไร
ไมEมี
13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้มีผู0เรียนในสาขาอื่นเรียนด0วย ได0แก6 นักศึกษาจากคณะต6างๆ ใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ไมEมี
13.3 การบริหารหลักสูตรนี้/การบริหารจัดการ
13.3.1 แตEงตั้ งผูO ป ระสานงานทุ กภาควิ ช า เพื่อทํ าหนO าที่ ป ระสานงานกั บอาจารย\ผูO ส อนและ
นักศึกษา ในการพิจารณาขOอกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการดําเนินการ
13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการผูO รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะศาสนาและปรั ช ญา
มหาวิทยาลั ย มหามกุ ฏราชวิ ทยาลั ย ควบคุ มการดํ า เนิน การเกี่ย วกับ กระบวนการจั ดการเรี ยนการสอน
เพื่อใหOเปRนไปตามวัตถุประสงค\ของหลักสูตร
หมวดที่ 2 ข0อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคBของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มุEงผลิตบัณฑิตใหOมี
ความรูO ค วามเขO า ใจในระบบปรั ช ญาตE า งๆ มี ค วามคิ ด สรO า งสรรค\ รั บ ฟp ง ความคิ ด เห็ น ของผูO อื่ น อยE า งมี
วิ จ ารณญาณ สามารถนํ า ความรูO ที่ไดO มาไปประยุ กต\ ใชO เ พื่ อ ใหO เ กิ ด ความกO า วหนO า แกE ชี วิ ตในทางที่ ถูกตO อ ง
ตลอดจนเปRนบัณฑิตที่พึงประสงค\ของสังคมและตลาดงานปpจจุบัน โดยมีปรัชญาของหลักสูตร วEา มีความรูOคูE
คุณธรรม มีจิตใจกวOางขวาง กลOาหาญ และเสียสละ บนพื้นฐานขององค\ความรูOดOานปรัชญา
1.2 วัตถุประสงคB
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มีวัตถุประสงค\เพื่อ
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ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
1.2.1 เพื่อใหOบัณฑิตมีความรูOและความเขOาใจระบบปรัชญาตEางๆ อยEางถูกตOอง
1.2.2 เพื่ อใหO บัณฑิต มีความสามารถในการคิ ดวิ เคราะห\และริ เริ่ มสรO างสรรค\ โดยใชOความรูOใน
สาขาวิชาปรัชญาตEางๆ เพื่อแกOปpญหาในการทํางานไดO
1.2.3 เพื่อใหOบัณฑิตมีความคิดสรOางสรรค\และสรOางความกOาวหนOาแกEชีวิตในทิศทางที่ถูกตOอง
1.2.4 เพื่อใหOบัณฑิตมีใจกวOาง รับฟpงความคิดเห็นของผูOอื่นอยEางมีวิจารณญาณ
1.2.5เพื่อใหOบัณฑิตนําเอาหลักการและวิธีการทางปรัชญาไปประยุกต\ใชOในการเผยแผEพระพุทธศาสนา
1.2.6 เพื่อใหOบัณฑิตมีความเปRนผูOนําและผูOรEวมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ\ และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยูEใหOเหมาะสมกับการปฏิบัติงานโดยสอดคลOองกับสภาพสังคมปpจจุบัน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธB
หลักฐาน/ตัวบ6งชี้ความสําเร็จ
การพัฒนาการเรียนการสอน 1. สEงเสริมการเรียนการสอนที่เนOน 1. มีจํานวนชั่วโมงหรือหัวขOอการ
ผูOเรียนเปRนศูนย\กลาง
เรี ย นการสอนที่ เ นO น ผูO เ รี ย นเปR น
2. สEงเสริมการใชOภาษาอังกฤษทาง ศูนย\กลาง
สาขาวิชาปรัชญา
2. มีรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3. สEงเสริมการวิเคราะห\บทความ 1, ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2,
ในวารสารทางวิชาการโดยเนOน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, มี
เอกสารที่เปRนภาษาอังกฤษ
รายวิชาปรัชญาเปRนภาษาอังกฤษ
3. มีรายวิชาสัมมนาทางปรัชญา
โดยแบEงกลุEมนักศึกษาที่ใชOภาษา
อังกฤษในการนําเสนอวารสาร
ทางวิชาการ
1. สEงเสริมนักศึกษาใหOมีความเปRน 1. มีจํานวนกิจกรรมที่สEงเสริม
การพัฒนานักศึกษา
ผูO นํ า และผูO รE ว มงานที่ ดี มี ม นุ ษ ย นักศึกษา ใหOมีความเปRนผูOนําและ
สัมพันธ\
ผูOรEวมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ\
2. สEงเสริมใหOนักศึกษามีคุณธรรม 2. จํานวนกิจกรรมที่สEงเสริมใหO
และจริยธรรม
นักศึกษามีคุณธรรม และ
จริยธรรม
1. เพิ่มรายวิชาที่สําคัญ
1. มีรายวิชาในหมวดวิชา
การเปลี่ยนแปลงจุดเนOนของ
นอกเหนือจากรายวิชาเอก และ
เฉพาะที่เปRนวิชาเลือก คือ กลุEม
หลักสูตร
เพิ่มความรูOทางดOานคOนควOาวิจัย
รายวิชาที่เนOนความรูOทางดOาน
ทางศาสนาและปรัชญา
คOนควOาวิจัยทางปรัชญาและ
2. เพิ่มรายวิชาที่สําคัญ
ศาสนา
นอกเหนือจากรายวิชาเอกคือกลุEม 2. มีรายวิชาในหมวดศึกษา
วิชาบังคับทางพระพุทธศาสนา
เฉพาะที่เปVดสอนโดย
มหาวิทยาลัยคือกลุEมวิชา
พระพุทธศาสนา 30 หนEวยกิต
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การเพิ่มเนื้อหาใหมEๆที่สําคัญ

1. เพิ่มกลุEมวิชาปฏิบัติการและฝvก
ประสบการณ\อาชีพ

1. มีรายวิชาการฝvกประสบการณ\
อาชีพทางปรัชญา

2. เพิ่มความรูOดOานการแนะนําหรือ 2. มีรายวิชาสัมมนาปรัชญา
ใหOคําปรึกษาแกEสังคม
3. มีรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
ปรัชญาและศาสนา
3. เพิ่มความรูOดOานระเบียบวิธีวิจัย
ดOานปรัชญาและศาสนา
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร0างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเปRนแบบทวิภาค (Semester Credit System) โดยการแบEงเวลาการศึกษา
ออกเปRนปKละ 2 ภาค คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 (The First Semester) มีเวลาเรียนไมEต่ํากวEา 15 สัปดาห\
ภาคการศึกษาที่ 2 (The Second Semester) มีเวลาเรียนไมEต่ํากวEา 15 สัปดาห\
เปRนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วEาดOวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2554 (ภาคผนวก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร0อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรOอน เปRนภาคการศึกษาที่ไมEบังคับสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้การจัด
การศึกษาภาคฤดูรOอนใหOเปRนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วEาดOวยการจัดการศึกษา
ภาคฤดูรOอน พ.ศ. 2543 (ภาคผนวก)
1.3 การเทียบเคียงหน6วยกิตในระบบทวิภาค
1.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชOเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปpญหาไมEนOอยกวEา 15 ชั่วโมงตEอภาค
การศึกษาปกติ ใหOมีคEาเทEากับ 1 หนEวยกิตระบบทวิภาค
1.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชOเวลาฝvกหรือทดลองไมEนOอยกวEา 30 ชั่วโมงตEอภาคการศึกษาปกติใหOมี
คEาเทEากับ 1 หนEวยกิตระบบทวิภาค
1.3.3 การฝvกงานหรือการฝvกภาคสนาม ที่ใชOเวลาฝvกไมEนOอยกวEา 45 ชั่วโมง ตEอภาคการศึกษาปกติ
ใหOมีคEาเทEากับ 1 หนEวยกิตระบบทวิภาค
1.3.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดOรับมอบหมายที่ใชOเวลาทําโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นๆ ไมEนOอยกวEา 45 ชั่วโมง ตEอภาคการศึกษาปกติใหOมีคEาเทEากับ 1 หนEวยกิตระบบทวิภาค
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธ\
ภาคการศึกษาฤดูรOอน เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู0เข0าศึกษา
2.2.1 คุณวุฒิของผูOมีสิทธิสมัครเขOาเปRนนักศึกษา
2.2.1.1 เปRนผูOสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทEา โดยผEานการสอบ
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คัดเลือกหรือหลักเกณฑ\อื่นที่สภาวิชาการกําหนด
2.2.1.2 เปRนผูOที่สภาวิชาการพิจารณาแลOวเห็นสมควรใหOรับเขOาศึกษา
2.2.2 ไมEเปRนผูOที่เปRนโรคติดตEอหรือโรครOายแรงที่เปRนอุปสรรคตEอการศึกษา
2.2.3 ไมEเปRนผูOที่มีความประพฤติเสียหายอยEางรOายแรงทางศีลธรรม
2.2.4 ไมEเคยถูกไลEออกจากสถาบันการศึกษาเดิม
2.2.5 ไมEเปRนผูOที่วิกลจริต หรือจิตฟpzนเฟ{อนไมEสมประกอบ หรือติดยาเสพย\ติดใหOโทษ
2.3 ปOญหาของนักศึกษาแรกเข0า
ปpญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทEา มาเปRนการเรียนที่มี
รูปแบบแตกตEางไปจากเดิมที่คุOนเคย มีสังคมกวOางขึ้น ตOองดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในหOอง
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาตOองสามารถจัดแบEงเวลาใหOเหมาะสม
2.4 กลยุทธBในการดําเนินการเพือ่ แก0ไขปOญหา/ข0อจํากัดของนักศึกษาในข0อ 2.3
2.4.1 จั ด การปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหมE แนะนํ า การวางเป| า หมายชี วิ ต เทคนิ ค การเรี ย นใน
มหาวิทยาลัย และการแบEงเวลา
2.4.2 จัดกิจกรรมนัดพบผูOปกครองนักศึกษา เพื่อสรOางความคุOนเคยและชี้แจงระบบการเรียนการ
สอน การดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เปRนตOน และการตอบขOอซักถามตEางๆ
2.4.3 มีการจัดอาจารย\ที่ปรึกษาและอาจารย\ประจําชั้นแกEนักศึกษา ทําหนOาที่สอดสEองดูแล ตักเตือน
ใหOคําปรึกษา แนะนํา
2.4.4 จัดใหOมีการพบปะพูดคุยระหวEางนักศึกษากับอาจารย\ที่ปรึกษาอยEางสม่ําเสมอ เชEนทุกภาค
การศึกษา
2.4.5 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารย\ที่ปรึกษาพรOอมการแนะนําการเรียน
2.4.6 มีระบบทบทวนความรูOแกEนักศึกษาในหัวขOอที่นักศึกษาไมEเขOาใจอยEางตEอเนื่อง
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู0สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปF
ปFการศึกษา
จํานวนนักศึกษา (รูป/คน) แต6ละปFการศึกษา
ชั้นปFที่
2554
2555
2556
2557
2558
ชั้นปKที่ 1
50
50
50
50
50
ชั้นปKที่ 2
50
50
50
50
ชั้นปKที่ 3
50
50
50
ชั้นปKที่ 4
50
50
รวม
50
100
150
200
200
คาดว6าจะสําเร็จการศึกษา
50
50
2.6 งบประมาณตามแผน
จําแนกรายละเอียดการประมาณการคEาใชOจEายในหลักสูตรเปRนรายปK ดังนี้ (หนEวย : บาท)
ปFงบประมาณ
ประมาณการรายจ6าย
2554
2555
2556
2557
2558
เงินอุดหนุนเปRนคEาใชOจEายบุคลากร
396,000 396,000 396,000 396,000 396,000
เงินอุดหนุนเปRนคEาใชOจEายดําเนินงาน
72,539 83,419 95,932 110,322 126,871
งบลงทุน
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มคอ. 2 สาขาวิชาปรัชญา
เงินอุดหนุน

22,188 25,517 29,344 33,746 38,808
รวมรายจ6าย
490,727 504,936 521,276 540,068 561,678
ประมาณการค6าใช0จ6ายต6อหัวนักศึกษาต6อหลักสูตร = 52,374 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปRนแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน6วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข0ามมหาวิทยาลัย
ใหOเปRนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง การเทียบความรูOและประสบการณ\
และการเทียบโอนหนEวยกิต ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก)
3. หลักสูตรและอาจารยBผู0สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน6วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม6น0อยกว6า 139 หน6วยกิต
3.1.2 โครงสร0างหลักสูตร
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
(1) กลุEมวิชาสังคมศาสตร\
6
(2) กลุEมวิชามนุษยศาสตร\
6
(3) กลุEมวิชาภาษา
12
(4) กลุEมวิชาวิทยาศาสตร\กับคณิตศาสตร\
6
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
103
(1) กลุEมวิชาพระพุทธศาสนา
30
(2) กลุEมวิชาเอกปรัชญา
66
(3) กลุEมวิชาปฏิบัติการและฝvกประสบการณ\วิชาชีพ
7
(4) หมวดวิชาเลือกเสรีไมEนOอยกวEา
6
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน6วยกิต
(1) กลุ6มวิชาสังคมศาสตรB 6 หน6วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน6วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
GE1001
มนุษย\กับสังคม
Man and Society
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน6วยกิต จากรายวิชาต6อไปนี้
GE1002
สื่อพื้นบOานกับสุขภาพชุมชน
Local Media and Community Health
GE1003
มนุษย\กับเศรษฐกิจ
Man and Economy
GE1004
ความรูOเบื้องตOนเกี่ยวกับกฎหมาย
Jurisprudence
GE1005
การเมืองการปกครองของไทย
Thai Politics and Government

หน6วยกิต
หนEวยกิต
หนEวยกิต
หนEวยกิต
หนEวยกิต
หน6วยกิต
หนEวยกิต
หนEวยกิต
หนEวยกิต
หนEวยกิต

น(บ-ป-ต)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

9

จัดทําโดยคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มคอ. 2 สาขาวิชาปรัชญา
GE1006

สันติภาพศึกษา
Peace Studies
GE1007
การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Education and Development for Good Living
GE1008
ทOองถิ่นศึกษา
Local Studies
(2) กลุ6มวิชามนุษยศาสตรB 6 หน6วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หนEวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
GE2009
ไทยศึกษา
Thai Studies
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน6วยกิต จากรายวิชาต6อไปนี้
GE2010
จริยธรรมและทักษะการศึกษา
Ethics and Study Skills
GE2011
วิถีชีวิตและภูมิปpญญาไทย
Ways of Life and Thai Wisdom
GE2012
การวางแผนชีวิตและครอบครัว
Family Life Planning
GE2013
ศิลปนิยม
Art Appreciation
GE2014
สังคีตนิยม
Music Appreciation
GE2015
ดนตรีศึกษา
Music Studies
GE2016
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
Psychology in Daily Life
GE2017
หลักปรัชญาและตรรกศาสตร\
Principle of Philosophy and Logic
GE2018
พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต
Physical Education and Quality of Life
(3) กลุ6มวิชาภาษา 12 หน6วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 9 หนEวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
GE3019
ภาษาไทย
Thai Language
GE3020
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
GE3021
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(บ-ป-ต)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-3-6)
3(3-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-1-6)

น(บ-ป-ต)
3(3-3-6)
3(3-3-6)
3(3-3-6)
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มคอ. 2 สาขาวิชาปรัชญา
Fundamental English 2
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน6วยกิต จากรายวิชาต6อไปนี้
GE3022
ภาษาไทยสําหรับชาวตEางชาติ
Thai Language for Foreigners
GE3023
สัทศาสตร\อังกฤษเบื้องตOน
Fundamental English Phonetics
GE3024
ไวยากรณ\อังกฤษ
English Grammar
GE3025
การแปลอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English Translation
GE3026
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
(4) กลุ6มวิทยาศาสตรBกับคณิตศาสตรB 6 หน6วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน6วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
GE4027
สถิติเบื้องตOน
Introduction to Statistics
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน6วยกิต จากรายวิชาต6อไปนี้
GE4028
คณิตศาสตร\พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
GE4029
คอมพิวเตอร\เพื่อการทํางาน
Computer for Working
GE4030
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาคOนควOา
Information Technology for Further Study
GE4031
วิทยาศาสตร\ เทคโนโลยีและสิ่งแวดลOอม
Science Technology and Environment
GE4032
มนุษย\กับสิ่งแวดลOอม
Man and Environment
GE4033
การทEองเที่ยวเชิงอนุรักษ\
Eco-Tourism
GE4034
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
(1) กลุ6มวิชาพระพุทธศาสนา 30 หน6วยกิต
ก. บังคับ 24 หน6วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
BU5001
ประวัติศาสตร\พระพุทธศาสนา
History of Buddhism

3(3-3-6)
3(3-3-6)
3(3-3-6)
3(3-3-6)
3(3-3-6)

น(บ-ป-ต)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-3-6)
3(3-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(บ-ป-ต)
3(3-0-6)
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มคอ. 2 สาขาวิชาปรัชญา
BU5002

พระไตรปVฎกศึกษา 1
Tipitaka Studies 1
BU5003
พระไตรปVฎกศึกษา 2
Tipitaka Studies 2
BU5004
พระไตรปVฎกศึกษา 3
Tipitaka Studies 3
BU5005
พุทธวิถีไทย
Buddhism and Thai Ways of Life
BU5006
ภาษาบาลีเพื่อการคOนควOาพระพุทธศาสนา
Pali for Buddhist Research
BU5007
ภาษาสันสกฤตเพื่อการคOนควOาพระพุทธศาสนา
Sanskrit for Buddhist Research
BU5008
การปฏิบัติกรรมฐาน
Meditation Practice
ข. เลือก 6 หน6วยกิต จากรายวิชาต6อไปนี้
BU5009
พระพุทธศาสนามหายาน
Mahayana Buddhism
BU5010
ศาสนศึกษา
Religious Studies
BU5011
ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผEพระพุทธศาสนา
English for Buddhism Propagation
BU5012
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
Thai Buddhist Literature
BU5013
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผEพระพุทธศาสนา
Information Technology for Buddhism Propagation
BU5014
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร\และเทคโนโลยี
Buddhism Science and Technology
BU5015
พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน\
Buddhism and Globalization
BU5016
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
Buddhism and Sustainable Development
BU5017
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยรEวมสมัย
Buddhism and the Contemporary Thai Society
BU5018
การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
Buddhist Affairs Administration

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-3-6)
3(3-3-6)
3(3-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-3-6)
3(3-0-6)
3(3-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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มคอ. 2 สาขาวิชาปรัชญา
(2) กลุ6มวิชาเอกปรัชญา 66 หน6วยกิต
ก. รายวิชาบังคับเรียน 57 หน6วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
PH2001
ปรัชญาอินเดีย
Indian Philolsophy
PH2002
ปรัชญาอินเดียรEวมสมัย
Contemporary Indian Philosophy
PH2003
ปรัชญาจีนและญี่ปุ†น
Chinese and Japan Philosophy
PH2004
ปรัชญากรีก
Greek Philosophy
PH2005
ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง
Medieval Western Philosophy
PH2006
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหมE
Modern Western Philosophy
PH2007
ปรัชญาตะวันตกรEวมสมัย
Contemporary Western Philosophy
PH2008
ปรัชญาไทย
Thai Philosophy
PH2009
ตรรกศาสตร\แนวพุทธ
Buddhist Logic
PH2010
ปรัชญาอัตถิภาวนิยม
Existentialism
PH2011
พุทธปรัชญามหายาน
Mahayana Buddhist Philosophy
PH2012
ปรัชญาเบื้องตOน
Introduction to Philosophy
PH2013
อภิปรัชญา
Metaphysics
PH2014
ญาณวิทยา
Epistemology
PH2015
สุนทรียศาสตร\
Aesthetics
PH2016
จริยศาสตร\
Ethics
PH2017
ปรัชญาประวัติศาสตร\
Philosophy of History
PH2018
พุทธปรัชญาเถรวาท

น(บ-ป-ต)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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มคอ. 2 สาขาวิชาปรัชญา
Theravada Buddhist Philosophy
PH2019
ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา
3(3-3-6)
Research Methodology in Philosophy
ข. รายวิชาเลือกเรียน 9 หน6วยกิต จากรายวิชาต6อไปนี้
PH2020
ปรัชญาศาสนา
3(3-0-6)
Philosophy of Religion
PH2021
ปรากฏการณ\วิทยา
3(3-0-6)
Phenomenology
PH2022
มนุษยปรัชญา
3(3-0-6)
Philosophy of Man
PH2023
ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy of Education
PH2024
ปรัชญาสังคมและการเมือง
3(3-0-6)
Social and Political Philosophy
PH2025
ปรัชญาภาษา
3(3-0-6)
Philosophy of Language
PH2026
ปรัชญาเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Philosophy
PH2027
ปpญหาปรัชญา
3(3-0-6)
Problems of Philosophy
PH2028
ตรรกวิทยาเบื้องตOน
3(3-0-6)
Introduction to Logic
PH2029
ตรรกวิทยาสัญลักษณ\เบื้องตOน
3(3-0-6)
Introduction to Symbolic Logic
PH2030
จริยศาสตร\ศาสนา
3(3-0-6)
Religious Ethics
PH2031
สัมมนาปรัชญา
3(3-0-6)
Seminar on Philosophy
PH2032
พุทธจริยศาสตร\
3(3-0-6)
Buddhist Ethics
ค. กลุ6มวิชาปฏิบัติการและฝSกประสบการณBอาชีพ 7 หน6วยกิต
PH2033
การฝvกประสบการณ\อาชีพทางปรัชญา
7(315)
Field Professional Experience in Philosophy
3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหOเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไมEนOอยกวEา 6 หนEวยกิต ตามรายวิชาที่เปVดสอนในมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยและไมEซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลOว โดยอนุมัติจากอาจารย\ที่ปรึกษาและหัวหนOา
ภาควิชานั้นๆ
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มคอ. 2 สาขาวิชาปรัชญา
คําอธิบายระบบรหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
= GE
-กลุEมวิชาสังคมศาสตร\
= GE1xxx
-กลุEมวิชามนุษยศาสตร\
= GE2xxx
-กลุEมวิชาภาษา
= GE3xxx
-กลุEมวิชาวิทยาศาสตร\กับคณิตศาสตร\
= GE4xxx
กลุ6มวิชาแกนพระพุทธศาสนา
= BU5xxx
คณะศาสนาและปรัชญา
= PH
-ภาควิชาพุทธศาสตร\
= PH1xxx
-ภาควิชาปรัชญา
= PH2xxx
-ภาควิชาศาสนศาสตร\
= PH3xxx
คณะมนุษยBศาสตรB
= HU
-ภาควิชาภาษาตะวันออก
= HU1xxx
-ภาควิชาภาษาตะวันตก
= HU2xxx
คณะสังคมศาสตรB
= SO
-ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
= SO1xxx
-ภาควิชารัฐศาสตร\และเศรษฐศาสตร\
= SO2xxx
คณะศึกษาศาสตรB
= ED
-ภาควิชาวิชาการศึกษา
= ED1xxx
-ภาควิชาบริหารการศึกษา
= ED2xxx
-ภาควิชาการศึกษานอกระบบ
= ED3xxx
ความหมายของรหัส
พยัญชนะตัวที่ 1 และที่ 2 หมายถึง สัญลักษณ\ของคณะ
เลขตัวที่ 1
หมายถึง ภาควิชา
เลขตัวที่ 2-4
หมายถึง ลําดับวิชาในแตEละภาควิชา ตั้งแตE 001–999
หมายเหตุ : อักษรเลขรหัสหน6วยกิต
เชEน
น(บ-ป-ต)
น = หนEวยกิต
บ = บรรยาย
ป = ปฏิบัติ
ต = ศึกษาดOวยตนเอง
3(3-0-6)
3 หมายถึง
3 หนEวยกิต
(3 บรรยาย 3 ชั่วโมง
-0ไมEมีปฏิบัติ
-6)
ศึกษาดOวยตนเอง 6 ชั่วโมง
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3.1.4 ตัวอย6างแนวการจัดชั้นเรียนแต6ละภาคการศึกษา
หน6วย
ปFที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
กิต
GE1001 มนุษย\กับสังคม
3
GE2009 ไทยศึกษา
3
GE3020 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3
BU5001 ประวัติศาสตร\พระพุทธศาสนา
3
BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน
3
XXXXXX วิชาเลือกเสรี ไมEนOอยกวEา
3
รวมจํานวนหน6วยกิตลงทะเบียนเรียน
18
รวมจํานวนหน6วยกิตสะสม
ปFที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
GE3019 ภาษาไทย
BU5005 พุทธวิถีไทย
GE3020 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
BU5002 พระไตรปVฎกศึกษา 1
BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการคOนควOาพระพุทธศาสนา
XXXXXX วิชาเลือกเสรี ไมEนOอยกวEา
รวมจํานวนหน6วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน6วยกิตสะสม
ปFที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
BU5003 พระไตรปVฎกศึกษา 2
BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาคOนควOา
พระพุทธศาสนา
PH2001 ปรัชญาอินเดีย
GE3XXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุEมวิชาภาษา)
GE1XXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุEมวิชาสังคมศาสตร\)
GE4XXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุEมวิชาวิทยาศาสตร\ฯ)
รวมจํานวนหน6วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน6วยกิตสะสม

ทฤษฎี

ปฏิบัติ ศึกษาด0วย
ตนเอง
3
0
6
3
0
6
3
0
6
3
0
6
2
1
6
3(0)
3(0)
6
17(14) 4(1)
36
18

หน6วย
กิต
3
3
3
3
3
3
18

ทฤษฎี

ปฏิบัติ ศึกษาด0วย
ตนเอง
3
0
6
3
0
6
3
0
6
3
0
6
3
3
6
3(0)
3(0)
6
18(15) 6(3)
18
36

หน6วย
กิต
3
3

ทฤษฎี
3
3

ปฏิบัติ ศึกษาด0วย
ตนเอง
0
6
0
6

3
3
3
3
18

3
3
3
3
18

0
0
0
3(0)
3(0)

6
6
6
6
36

54
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หน6วย
กิต
GE4027 สถิติเบื้องตOน
3
BU5004 พระไตรปVฎกศึกษา 3
3
PH2002 ปรัชญาอินเดียรEวมสมัย
3
PH2003 ปรัชญาจีนและญี่ปุ†น
3
GE2XXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุEมวิชามนุษยศาสตร\)
3
BU5XXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุEมวิชาพระพุทธศาสนา)
3
BU5XXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุEมวิชาพระพุทธศาสนา)
3
รวมจํานวนหน6วยกิตลงทะเบียนเรียน
21
รวมจํานวนหน6วยกิตสะสม

ทฤษฎี

หน6วย
กิต
3
3
3
3
3
3
3
21

ทฤษฎี

หน6วย
กิต
3
3
3
3
3
3
18

ทฤษฎี

ปFที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ปFที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
PH2004 ปรัชญากรีก
PH2005 ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง
PH2006 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหมE
PH2007 ปรัชญาตะวันตกรEวมสมัย
PH2008 ปรัชญาไทย
PH2009 ตรรกศาสตร\แนวพุทธ
PH2XXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุEมวิชาเอกปรัชญา)
รวมจํานวนหน6วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน6วยกิตสะสม
ปFที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
PH2010 ปรัชญาอัตถิภาวนิยม
PH2011 พุทธปรัชญามหายาน
PH2012 ปรัชญาเบื้องตOน
PH2013 อภิปรัชญา
PH2XXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุEมวิชาเอกปรัชญา)
PH2XXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุEมวิชาเอกปรัชญา)
รวมจํานวนหน6วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน6วยกิตสะสม

ปฏิบัติ ศึกษาด0วย
ตนเอง
3
0
6
3
0
6
3
0
6
3
0
6
3
3(0)
6
3
3(0)
6
3
3(0)
6
21
15(6)
42
75

ปฏิบัติ ศึกษาด0วย
ตนเอง
3
0
6
3
0
6
3
0
6
3
0
6
3
0
6
3
0
6
3
0
6
21
0
42
96

3
3
3
3
3
3
18

ปฏิบัติ ศึกษาด0วย
ตนเอง
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
3(0)
36
114

17

จัดทําโดยคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มคอ. 2 สาขาวิชาปรัชญา
ปFที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
PH2014 ญาณวิทยา
PH2015 สุนทรียศาสตร\
PH2016 จริยศาสตร\
PH2017 ปรัชญาประวัติศาสตร\
PH2018 พุทธปรัชญาเถรวาท
PH2019 ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา
รวมจํานวนหน6วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน6วยกิตสะสม
ปFที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หน6วย
กิต
3
3
3
3
3
3
18

ทฤษฎี

หน6วย
กิต
7
7

ทฤษฎี

3
3
3
3
3
3
18

ปฏิบัติ ศึกษาด0วย
ตนเอง
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
3
6
3
36
132
ปฏิบัติ ศึกษาด0วย
ตนเอง
315
-

PH2036 การฝvกประสบการณ\อาชีพทางปรัชญา
รวมจํานวนหน6วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน6วยกิตสะสม
139
3.1.5 สังเขปรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ6มวิชาสังคมศาสตรB
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE1001
มนุษยBกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
ศึ กษาพฤติ กรรมและความสั มพั น ธ\ ของมนุ ษย\ ที่อยูE รE ว มกั น เปR น สั งคม ศึ กษา
โครงสรOางการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของสังคม กลไกทํางาน และความสัมพันธ\ของกระบวนการ
ปกครอง กฎหมายและเศรษฐกิจ ตลอดจนอิทธิพลจากตEางประเทศที่มีผลกระทบตEอระบบทั้งสาม ศึกษา
บทบาทของสื่อมวลชนในสังคม การเปลี่ยนแปลงประชากรและปpญหาที่เกิดจากการเพิ่มประชากร การวิจัย
ปpญหาทางสังคมศาสตร\และผลการวิจัยที่มีผลตEอการพัฒนาประเทศ และศึกษาปpญหาสังคมไทยในปpจจุบันที่
สําคัญ เพื่อใหOเขOาใจปpญหาและมองเห็นความสัมพันธ\ของปpจจัยตEางๆ ที่มีตEอปpญหานั้น
GE1001
Man and Society
3(3-0-6)
To study behavior and relation of human beings in living together as
part of society, structure of social change and evolution, working mechanism and relation
of administrative process, law and economy as well as the influence from foreign countries
as an impact on the three systems, roles of social media, population change and problems
arising from increasing population, social problem research and results of research towards
the country development and important Thai social problems at present as to be able to
understand problems and to find the relation of various factors towards those problems.
GE1002
สื่อพื้นบ0านกับสุขภาพชุมชน
3(3-0-6)
Local Media and Community Health
ศึกษาประเภทของสื่อพื้นบOานที่เกี่ยวกับการละเลEน พิธีกรรมและประเพณี บทบาท
18
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และความสําคัญของสื่อพื้นบOานที่มีตEอการสรOางเสริมสุขภาพในชุมชนทั้งทางดOานรEางกาย จิตใจและภูมิปpญญา
ตลอดถึงแนวทางในการสEงเสริมและอนุรักษ\
GE1002
Local Media and Community Health
3(3-0-6)
To study types of local media about plays, rites and traditions, roles
and importance of local media towards health rehabilitation in community in term of
body, mind and local wisdom as well as ways of promotion and conservation.
GE1003
มนุษยBกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Man and Economy
ทฤษฎีทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ระบบเศรษฐกิจกับการใชOทรัพยากร หลักการสําคัญ
ในดOานธุรกิจและการจัดการ การตลาด การเงินและการธนาคาร การคลัง รัฐบาล การคOาและการลงทุนกับ
ตEางประเทศ โดยเนOนใหOเห็นภาพรวมของเศรษฐกิจไทย และความเกี่ยวขOองกันระหวEางปpจจัยทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และการปกครอง โดยเฉพาะอยEางยิ่งที่มีผลตEอการดําเนินชีวิตของมนุษย\ในปpจจุบัน
จริยธรรมกับการดําเนินธุรกิจ
GE1003
Man and Economy
3(3-0-6)
The important economic theory, economic system and resources
utilization, important principles of business, and management; marketing, financing and
banking, public financing, trading and investment with foreign nations by focusing on
overall image of Thai economy and involvement in economic, social, political and
administrative factors especially human living, ethics and business run at present.
GE1004
ความรู0เบื้องต0นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Jurisprudence
ความรูOพื้นฐานและความรูOทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ศึกษาลักษณะและ ประเภทของ
กฎหมาย การใชOและการยกเลิกกฎหมาย หลักกฎหมายเกี่ยวกับบุคคล หลักกฎหมายเกี่ยวกับการทํานิติกรรม
และสัญญา หลักกฎหมายเกี่ยวกับหนี้
GE1004
Jurisprudence
3(3-0-6)
Fundamental knowledge and general knowledge about law, and to
study nature and types of law, application and cancellation of law related to person,
juristic acts, contract agreement and debt.
GE1005
การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึกษาวิวัฒนาการของระบบการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองและ
บทบาทของสถาบันการปกครองของไทย เชEน องค\กรฝ†ายนิติบัญญัติ ฝ†ายบริหาร ฝ†ายตุลาการ รวมทั้ง
สถาบันอื่นที่มีอิทธิพลตEอการเมืองการปกครองของไทย
GE1005
Thai Politics and Government
3(3-0-6)
To study an evolution of Thai government system, political process
and roles of Thai government institutes such as legislative assembly, administrative and
juristic bodies including other institutes influential over Thai politics and government.
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GE1006

สันติภาพศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
ศึกษาแนวคิดความสัมพันธ\ระหวEางมนุษย\กับสันติภาพ ความขัดแยOงที่มีผลกระทบ
ตEอสันติภาพโลก สถานการณ\ความขัดแยOง เหตุเกิด วิธีการสรOางสรรค\และธํารงไวOซึ่งสันติภาพในระดับบุคคล
ชุมชน สังคม และประเทศ แนวทางการแกOไขขOอขัดแยOงโดยสันติวิธี การเสริมสรOางสัมพันธภาพและการใชO
การสื่อสาร และสื่อมวลชนเพื่อสEงเสริมสันติภาพใหOเกิดขึ้นในสังคม พระพุทธศาสนากับสันติภาพ
GE1006
Peace Studies
3(3-0-6)
To study concepts and relation between man and peace, the
conflict with an impact on World peace, conflict situation, causes, the creative methods,
and maintenance of peace at a level of person, community, society and country, the ways
of the solution of conflict by peaceful methods, the construction of relationship and use
of media and mass media for promotion of peace in society, Buddhism and peace.
GE1007
การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Education and Development for Good Living
ความจําเปRนและความสําคัญที่มนุษย\ตOองศึกษาเรียนรูO ระบบการศึกษา การศึกษา
เพื่อแกOปpญหาและการดํารงอยูEในสังคมเพื่อสันติสุข จริยธรรมกับการศึกษา มนุษย\กับการเรียนรูO หลักการ
เรียนรูO เทคโนโลยีกับการจัดการความรูO การศึกษากับทักษะการดํารงชีวิตในสังคมสมัยใหมE ความใฝ†รูO การ
แสวงหาและการพัฒนาความรูOใหมE ความสามารถดOานการจัดการ การใชOเทคโนโลยี การใชOเหตุผล การ
วิเคราะห\การแกOปpญหา การเจรจาตEอรอง การประนีประนอม การขจัดความเครียด ศีลธรรม จริยธรรม
คุณธรรม มนุษยสัมพันธ\ มารยาทและการสมาคม
GE1007
Education and Development for Good Living 3(3-0-6)
The necessity and importance of human learning, educational
systems, to study ways of problem-solving and peaceful living in society, ethics and
education, man and learning, principles of learning, technology and knowledge
management, education and modern social living skill, ambition in learning, seeking and
development of new knowledge, management ability, use of technology, reasoning, an
analysis of problem-solving, negotiation, compromise, elimination of stress, morality, ethics,
virtue, human relations, etiquette and association.
GE1008
ท0องถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
Local Studies
ประวั ติ ค วามเปR น มาของทO อ งถิ่ น สภาพแวดลO อ มทางธรรมชาติ แ ละสั ง คม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปpญญาทOองถิ่นที่สืบตEอมาจนถึงปpจจุบัน ปpญหา
สําคัญที่เกิดขึ้นในทOองถิ่น ความรูOทั่วไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา วิธีการศึกษาขOอมูลคติชน การวิเคราะห\ภูมิ
ปpญญาทOองถิ่นจากคติชน การอภิปรายและนําเสนอขOอมูล
GE1008
Local Studies
3(3-0-6)
To study background history of locality, custom and traditions, ways
of life, cultural heritage, local wisdom continuing to the present time, important problems
arising in locality, general knowledge about folk story, methods of studying data of the folk
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story, analysis of local wisdom from the folk story, discussion and presentation of data.
GE2009
ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของความเปRนไทยอยEางรอบดOานโดยพิจารณาทั้งทางดOาน
ประวัติศาสตร\ พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง ความสัมพันธ\ระหวEางประเทศ โครงสรOางทางเศรษฐกิจ
และสังคม วัฒนธรรม ศิลปกรรม วรรณกรรม พุทธปรัชญา และภูมิปpญญาไทย ตลอดจนพิจารณาการ
ปรับเปลี่ยนและรักษาความเปRนไทยในดOานตEางๆ ของสังคมไทยที่กําลังเปลี่ยนแปลงในสมัยปpจจุบัน
GE2009
Thai Studies
3(3-0-6)
To study nature of Thaism in all aspects by consideration of history,
political development, administration, international relations, structure of economy,
society, culture, art, literature, Buddhist philosophy and Thai local wisdom as well as
consideration of change and preservation of Thaism in all aspects of Thai society changes
at present.
GE2010
จริยธรรมและทักษะการศึกษา
3(3-0-6)
Ethics and Study Skills
ศึกษาหลักจริยธรรม บทบาทและหนOาที่ของแตEละบุคคล เพื่อใหOรูOจักตัดสินปpญหา
และปฏิบัติตนอยEางมีคุณธรรม สามารถดําเนินชีวิตอยEางเปRนประโยชน\ตEอตนเองและสังคม ศึกษาและเพิ่มพูน
ทักษะในระดับอุดมศึกษา เชEน การใชOเวลาอยEางเหมาะสม การรEวมกิจกรรมนอกหลักสูตร การทํางานรEวมกับ
ผูOอื่น การคิดคะแนนสะสม การเตรียมตัวสอบ การศึกษาคOนควOาในหOองสมุด การเขียนรายงาน
GE2010
Ethics and Study Skills
3(3-0-6)
To study ethical principles, roles and duties of individual as to know
how to judge problems and practise righteously to be able carry beneficial life to oneself
and society. To study and increase skills in higher education such as appropriate time
spent, participation in activities out of curriculum, working with others, calculation of
accumulated marks, preparation for examination, research in a library and reporting.
GE2011
วิถีชีวิตและภูมิปOญญาไทย
3(3-0-6)
Ways of Life and Thai Wisdom
รูปแบบความเชื่อและการดําเนินชีวิตของคนไทย ความสัมพันธ\ระหวEางวัฒนธรรม
ไทยกับความเปRนชนชาติไทย อันไดOแกEขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ประเพณีเทศกาล การละเลEน ศิลปะ
และความเชื่อของคนไทยตั้งแตEอดีตถึงปpจจุบัน ศึกษาผลงานและแนวคิดที่เกิดจากภูมิปpญญาไทยและภูมิ
ปpญญาทOองถิ่นไทย กระบวนการสืบทอด การผลิต การเผยแพรEและวิวัฒนาการสูEระบบเศรษฐกิจของผลงานที่
เกิดจากภูมิปpญญาทOองถิ่นตั้งแตEอดีตถึงปpจจุบัน พระพุทธศาสนากับวิถีชีวิตและภูมิปpญญาไทย
GE2011
Ways of Life and Thai Wisdom
3(3-0-6)
Forms of beliefs and ways of life of Thai people, relation between
Thai culture and racism such as custom, traditions, festivals, plays, arts and beliefs of Thai
people from the past to the present time. To study fruits of work and ways of thought
arising from Thai wisdom and local wisdom, continuous process, production, dissemination
and evolution transformation to economic systems as a result of work arising from local
wisdom from the past to the present time, Buddhism and ways of life and Thai wisdom.
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GE2012

การวางแผนชีวิตครอบครัว
3(3-0-6)
Family Planning
ศึกษาความสําคัญของการวางแผนชีวิตใหOมีความสุขยั่งยืน เริ่มตั้งแตEชีวิตการเรียน
การทํางานและการมีครอบครัว เพื่ อใหOทุกชEว งเวลาของชีวิตสามารถเผชิญปpญหาอุ ปสรรคตEา ง ๆไดO
โดยเฉพาะความรับผิดชอบตEอตนเองและครอบครัว ภายใตOสภาวะสิ่งแวดลOอมที่เปลี่ยนแปลงอยEางรวดเร็ว
โดยเนOนการเตรียมการสําหรับการมีครอบครัวที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งเรียนรูOความแตกตEางระหวEาง
บุคคล เพื่อใหOดําเนินชีวิตอยEางมีความสุข หลักธรรมเพื่อการครองเรือนและการดํารงชีวิต วินัยชาวบOาน
GE2012
Family Planning
3(3-0-6)
To study the importance of life planning for a stable happiness
starting from life of learning, working and family in every period of life as to be able to face
different problems and obstacles especially the responsibility for oneself and family under
the fast changing environments by stressing on the preparation for qualified family in
future including the learning differences of individual for a happy life, principles of virtue
for family life and living and discipline of villagers.
GE2013
ศิลปนิยม
3(3-0-6)
Art Appreciation
หลักสุนทรียศาสตร\ การสรOางสรรค\ผลงานสําคัญทางทัศนศิลป‘ หัตถศิลป‘และ
สถาปpตยกรรมไทย ภูมิภาคและนานาชาติ ฝvกใหOรูOจัก เขOาใจ และซาบซึ้งในความงามของศิลปะแขนงตEาง ๆ
รวมทั้งนํามาใชOในชีวิตอยEางมีรสนิยมและพุทธศิลป‘
GE2013
Art Appreciation
3(3-0-6)
The principle of esthetics, construction of important work results on
Thai art view, handicraft and architecture, regions and internations, training how to know,
understand and appreciate the beauty of various arts being used for tasteful life and
Buddhist arts.
GE2014
สังคีตนิยม
3(3-3-6)
Music Appreciation
ความสําคัญของดนตรีกับชีวิต หลักเบื้องตOนของการดนตรีและการประพันธ\เพลง
ลักษณะ ชนิดและประสมวงดนตรีของไทย ดนตรีตะวันตก หลักและมารยาทในการฟpงเพลงชนิดตEางๆ ฝvก
ปฏิบัติดนตรีและฟpงเพลงเพื่อใหOเกิดความงามและตระหนักในคุณคEาและพุทธคีตนิยม
GE2014
Music Appreciation 3(3-3-6)
The importance of music and life, fundamental principles of music
and composition of songs, nature, types and combination of Thai music bands, western
music, principles and etiquette in listening to different songs, rehearsal of music and
listening to songs to create beauty and an awareness of the value and Buddhist songs.
GE2015
ดนตรีศึกษา
3(3-3-6)
Music Studies
ประวัติ ลักษณะและชนิดของศิลปะ ดนตรี เสียงดนตรีประเภทตEาง ๆ การ
ตอบสนองอารมณ\ตEอดนตรี คุณคEาของศิลปะและดนตรีกับการดํารงชีวิต ศึกษาลักษะของเครื่องดนตรีชนิด
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ตEาง ๆ ทั้งดนตรีไทยและสากล ฝvกทักษะการเลEนดนตรีอยEางนOอย 1 ชนิด การอEานโนOตดนตรี ทักษะในการฟpง
เพื่อใหOซาบซึ้งถึงคุณประโยชน\ที่ไดOรับจากการฝvกซOอม การเลEนดนตรี และธรรมะบันเทิง
GE2015
Music Studies
3(3-0-6)
The history, nature and types of art, sound of different musics,
emotional response to music, value of art and music in living. To study nature of different
musical instruments of both Thai and international music, skill practice in playing music at
least one kind of musics, reading music note, listening skill for appreciation in the
usefulness gained from rehearsal, playing and Dhamma enjoyment.
GE2016
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ศึกษาความรูOขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย\ ความเปRนมา
ของวิชาจิตวิทยาสาขาตEาง ๆ สรีรวิทยาเบื้องตOนที่เกี่ยวขOองกับพฤติกรรม ความเจริญและพัฒนาการดOานตEาง ๆ
แรงจูงใจ การรับรูO กระบวนการเรียนรูO ทัศนคติ สติปpญญา บุคลิกภาพ สุขภาพจิต การมีมนุษยสัมพันธ\ และ
หลักจิตวิทยาในพระพุทธศาสนาเพื่อการแกOปpญหาและการดํารงชีวิต
GE2016
Psychology in Daily Life
3(3-0-6)
To study fundamental knowledge about behavior and nature of
human beings, background history of different branches of psychology, basic physiology on
behavior, progress and development of various aspects, motivation, awareness, learning
process, attitude, mindfulness and wisdom, personality, mental health, human relations
and principles of Psychology in the Buddhism for problem-solving and ways of life.
GE2017
หลักปรัชญาและตรรกศาสตรB
3(3-0-6)
Principle of Philosophy and Logic
ศึ ก ษาพื้ น ฐานทางปรั ช ญาในสาขาอภิ ป รั ช ญา ญาณวิ ท ยา จริ ย ศาสตร\
สุนทรียศาสตร\ ทั้งปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก ตั้งแตEยุคโบราณจนถึงยุคปpจจุบัน และศึกษา
ลักษณะความคิด กระบวนการของความคิดอยEางมีเหตุผล ภาษากับการใชOเหตุผล ทั้งแบบนิรนัยและอุปนัย
เพื่อสามารถประยุกต\ใชOใหOสอดคลOองกับสภาพสังคมปpจจุบัน
GE2017
Principle of Philosophy and Logic
3(3-0-6)
To study the basis of Philosophy in the fields of Metaphysic,
epistemology, ethics, and esthetics of both western and eastern philosophy from the
ancient to the present times and to study nature of thought, process of reasonable
thinking, language and reasonable usage of both deductive and inductive forms applied in
conforming to current social conditions.
GE2018
พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต
3(2-1-6)
Physical Education and Quality of Life
ความจําเปRนและความตOองการของมนุษย\ ในดOานสมรรถภาพทางการออกกําลัง
กาย สุขภาพอนามัย สังคมสิ่งแวดลOอมและวัฒนธรรมทางการกีฬา การปลูกฝpงความรูOความเขOาใจใน
กระบวนการเสริมสรOางสุขภาพชีวิตและสังคม เพื่อดํารงอยูEและดําเนินชีวิตที่ดี และการเลEนกีฬา 1 ประเภท
ใหOนักศึกษาเลือกเรียนตามความเหมาะสม และความพรOอมของทุกฝ†าย
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GE2018

Physical Education and Quality of Life
3(2-1-6)
The necessity and needs of man and ability to as physical exercise,
health, environmental society and culture of sport games, absorption of knowledge and
understanding the process of promotion of health, life and society for survival and good
living, and playing one type of sports chosen by students for appropriate learning and
readiness of all parties.
GE3019
ภาษาไทย
3(3-3-6)
Thai Language
ธรรมชาติ ข องภาษาและสภาพการใชO ภ าษาโดยเฉพาะอยE า งยิ่ ง การใชO ภ าษา
มาตรฐานในปpจจุบัน การฝvกทักษะการฟpง พูด อEาน และเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันและเปRน
พื้นฐานการแสวงหาความรูO
GE3019
Thai Language
3(3-3-6)
The nature of Language and usage of Thai Language especially the
usage of standardized languages at present time, skill practice in listening, speaking, reading
and writing for daily communication and being as a basis of seeking for knowledge.
GE3020
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-3-6)
Fundamental English 1
ศึกษาคําศัพท\ วลี สํานวน และประโยคที่ใชOในชีวิตประจําวัน ฝvกทักษะการฟpง พูด
อEาน และเขียน เนOนฝvกฟpง-พูดเบื้องตOน โดยการสรOางสถานการณ\ปกติที่จะเกิดการโตOตอบสื่อสารกับผูOอื่น และ
ศึกษากฎเกณฑ\เกี่ยวกับการใชOภาษาอังกฤษเบื้องตOนเทEาที่จําเปRนจะตOองใชO เพื่อเปRนเครื่องชEวยใหOสามารถสื่อ
ความหมายดOานการฟpง-พูดไดOอยEางถูกตOอง
GE3020
Fundamental English 1
3(3-3-6)
To study vocabularies, phrases, idioms and sentences used in daily
life, skill practice in listening, speaking, reading and writing by stressing on basic listening
and speaking by creating normal situations for communication with others and to study
grammar usage of basic English as necessary as possible as tools to be able to
communicate, the correct meaning of listening and speaking.
GE3021
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-3-6)
Fundamental English 2
ศึกษาคําศัพท\ วลี สํานวน และประโยคที่ใชOในชีวิตประจําวัน ฝvกทักษะการฟpง พูด
อEาน และเขียน เนOนฝvกอEาน-เขียนเบื้องตOน เพื่อใหOสามารถสื่อสารไดOในชีวิตประจําวัน และศึกษากฎเกณฑ\
เกี่ยวกับการใชOภาษาอังกฤษเบื้องตOนเทEาที่จําเปRนจะตOองใชO เพื่อเปRนเครื่องชEวยใหOสามารถสื่อความหมายดOาน
การอEาน-เขียนไดOอยEางถูกตOอง
GE3021
Fundamental English 2
3(3-3-6)
To study of vocabularies, phrases, idioms and sentences used in
daily life, skill practice in listening, speaking, reading and writing by focusing on basic
reading and writing as to be able to communicate in daily life and to study grammar usage
of basic English as necessary as possible as tool as to communicate the correct meaning of
reading and writing.
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GE3022

ภาษาไทยสําหรับชาวต6างชาติ
3(3-3-6)
Thai Language for Foreigners
ศึกษาโดยใชOวิชาภาษาศาสตร\ประยุกต\กับการเรียนการสอนภาษาไทย และสอน
ภาษาไทยระดับพื้นฐานโดยเนOนการพูดและความเขOาใจในหัวขOอที่เกี่ยวกับสิ่งจําเปRนตEาง ๆ ในชีวิต เชEน การ
แนะนําตัว การทักทาย การลาจาก การขอโทษและขอบคุณ การบอกเวลา การติดตEอเรื่องที่พัก การขอความ
ชEวยเหลือ และการถามเรื่องทิศทาง การซื้อของและสั่งอาหาร การพูดและถามเกี่ยวกับเรื่องสEวนตัว
GE3022
Thai Language for Foreigners
3(3-3-6)
To study the usage of applied Linguistics in learning and teaching
Thai language and teaching basic Thai language by stressing on speaking and
comprehension of topics on necessary things in life such as introduction, greeting, say good
bye, excuse and thank you, time telling, request for accommodation, request for assistance
and asking directions, purchase and Menu order and asking personal affairs.
GE3023
สัทศาสตรBอังกฤษเบื้องต0น
3(3-3-6)
Fundamental English Phonetics
ความหมายของสัทศาสตร\ เสียงและหนEวยเสียงสระภาษาอังกฤษ เสียงและหนEวย
เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ ฝvกทักษะการออกเสียงสระ พยัญชนะ และคํา การใชOพจนานุกรมเพื่อการออก
เสียง การใชOพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษเพื่อเขียนชื่อคนและสิ่งของตEาง ๆ ตามเสียงภาษาไทย
GE3023
Fundamental English Phonetics
3(3-3-6)
The meaning of English phonetics, tone and sound unit of vowels
and consonants, skill practice in phonetics of vowels, consonants and words, the usage of
dictionary for pronunciation, the usage of consonants and vowels to write name of man
and things based on sound of Thai language.
GE3024
ไวยากรณBอังกฤษ
3(3-3-6)
English Grammar
ศึกษาหลักไวยากรณ\ภาษาอังกฤษตั้งแตEวจีวิภาค เพื่อเปRนเครื่องชEวยใหOสามารถใชO
ภาษาหรือสื่อสารความหมายภาษาอังกฤษไดOอยEางถูกตOอง
GE3024
English Grammar
3(3-3-6)
To study English grammar starting from parts of speech as tools for
the usage of English language or communication of the correct meaning of English.
GE3025
การแปลอังกฤษพื้นฐาน
3(3-3-6)
Fundamental English Translation
ศึกษาความรูOทั่วไปเกี่ยวกับการแปล หลักการแปลอังกฤษเปRนไทย วิเคราะห\ปpญหา
การแปลอังกฤษเปRนไทย ฝvกแปลประโยคพื้นฐานทั่วไปและประโยคที่มีโครงสรOางสรOางแบบ Simple
Sentence, Compound Sentence and Complex Sentence และฝvกแปลขOอความหรือยEอหนOา ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ ประสบการณ\ อาชีพและพระพุทธศาสนา
GE3025
Fundamental English Translation
3(3-3-6)
To study general knowledge about translation, principles of
translation from English into Thai, analysis of problems of translation from English into
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Thai, translation practice in general basic sentences and structure of simple sentences,
compound sentences and complex sentences and practice in translation of contents, or
paragraph and contents on man, place, experience, occupation and Buddhism.
GE3026
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-3-6)
English for Communication
การใชOภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ\ตEาง ๆ เชEน การแนะนําตนเอง
การซื้อของ การสั่งอาหาร การสนทนาโทรศัพท\ และการสนทนาเรื่องทั่ว ๆ ไป ในชีวิตประจําวันโดยเนOน
ความชัดเจน ความคลEอง ความเหมาะสม และความเปRนธรรมชาติในการใชOภาษา
GE3026
English for Communication
3(3-3-6)
The usage of English for communication in different situations such
as introduction, purchase, menu order, telephoning, and general conversation by focusing
on clearness, fluency, suitability, and naturalism of language usage.
GE4027
สถิติเบื้องต0น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโนOมเขOาสูEสEวนกลาง การวัดการกระจายของ
ขOอมูล ความนEาจะเปRน การแจกแจงความนEาจะเปRนแบบตEอเนื่องและไมEตEอเนื่อง การสุEมตัวอยEาง การ
ประมาณคEาพารามิเตอร\ และการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับ คEามัชฌิม คEาแปรปรวน และสัดสEวน
GE4027
Introduction to Statistics
3(3-0-6)
To study statistical methodology, measurement of centripetal
tendency, measurement of distribution of data, possibility, explanation of continuous and
discontinuous possibility, random sampling, estimation of parameter value and test of
statistical hypothesis, median, variable value and proportion,
GE4028
คณิตศาสตรBพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
ศึกษาเกี่ยวกับระบบจํานวน สมการและอสมการ เซ็ตฟpงก\ชั่นและกราฟเสOนตรง
และพาราโบลา เมตริกซ\และตีเทอร\มิเนOนท\ คณิตศาสตร\การเงิน และการโปรแกรมเชิงเสOนตรงเบื้องตOน
GE4028
Fundamental Mathematics
3(3-0-6)
To study number systems, equation and unequation, functioning set,
and straight line graph and metric parabola and determinant, financial Mathematics and
basic straight line program.
GE4029
คอมพิวเตอรBเพื่อการทํางาน
3(3-3-6)
Computer for Working
ศึกษาพื้นฐานเบื้องตOนของเครื่องคอมพิวเตอร\ทั้งในดOานฮาร\ดแวร\และซอฟต\แวร\
ศึกษาการใชOโปรแกรมประยุกต\เพื่อการทํางานดOานเอกสารและการนําเสนอผลงาน การนําเสนอสารสนเทศ
ระบบเครือขEายคอมพิวเตอร\ จดหมายอิเล็กทรอนิกส\ ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร\ บทบาทของ
คอมพิวเตอร\ในสังคมปpจจุบันและเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร\ในอนาคต รวมถึงการประยุกต\ใชOเทคโนโลยี
สารสนเทศในองค\กรตEาง ๆ ฝvกปฏิบัติการใชOโปรแกรมสําเร็จรูปที่สอดคลOองกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหมEอยEาง
ตEอเนื่อง
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GE4029

Computer for Working
3(3-3-6)
To study basic functioning of computer both in hardware and
software, and to study the usage of applied programs for working on documents and
presentation of output work, presentation of information, system of computer network, Email, safety in computer system, roles of computer in modern society and technology of
computer in future including an application of Information Technology in various
organizations, using practice in finished programs to continuously meet new technology.
GE4030
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค0นคว0า
3(3-3-6)
Information Technology for Further Study
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ แหลEงบริการสารสนเทศ การ
สืบคOนขOอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและองค\กรเครือขEาย การใชO OPAC ฐานขOอมูลและบริการ
ฐานขOอมูล บริการและการใชO Internet การสืบคOนสารสนเทศโดยผEานระบบเครือขEายคอมพิวเตอร\ การ
สืบคOนสารสนเทศจาก CD-ROM ความหมายและความสําคัญของการคOนควOา การเขียน การรายงานผลการ
คOนควOาและจริยธรรมการใชOเทคโนโลยีสารสนเทศ
GE4030
Information Technology for Further Study
3(3-3-6)
Information Technology systems, Information resources, servicing
resources of information in university and network organization, the usage of OPAC the
data base and data service, service and usage of Internet, searching for information through
computer network system, searching for information from CD-ROM, the meaning and
importance of research, writing, report on research results and ethics on the usage of
Information Technology.
GE4031
วิทยาศาสตรB เทคโนโลยีและสิ่งแวดล0อม
3(3-0-6)
Science Technology and Environment
แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห\ กฎเกณฑ\และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร\
และเทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยาที่เกี่ยวขOองกับมนุษย\ องค\ประกอบของรEางกายมนุษย\ มนุษย\กับสิ่งแวดลOอม
สุขภาพอนามัยและ โภชนาการ การประยุกต\วิทยาศาสตร\และเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต
GE4031
Science Technology and Environment
3(3-0-6)
Concept, theory, analytical thinking, rules and scientific and
technological development, natural science of man, human organs, man and environment,
health and food, applied sciences and technology for living.
GE4032
มนุษยBกับสิ่งแวดล0อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ\ระหวEางมนุษย\กับสิ่งแวดลOอม
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลOอม วิเคราะห\ปpญหาสิ่งแวดลOอม ระบบภูมิคุOมกันและการเสนอทางเลือกเพื่อการ
อนุรักษ\และการแกOปpญหาสิ่งแวดลOอมอยEางยั่งยืน การพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดลOอม สามารถเขOาใจถึงแนวทาง
ของการประดิษฐ\เทคโนโลยียุคใหมE และการใชOงานอยEางถูกตOอง ตลอดจนการสรOางทัศนคติอันเหมาะสมตEอ
กฎหมายและอนุสัญญาวEาดOวยสิ่งแวดลOอม
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GE4032

Man and Environment
3(3-0-6)
To study a variety of biology, relations between man and
environment, change of environment, analysis of environmental problems, protective
systems and proposal of alternative choices for preservation and solution of sustainable
environmental problems, the development of environmental ethics as to be able to
understand ways of innovation of modern technology and a proper usage as well as
creation of suitable attitude towards law and convention on environment.
GE4033
การท6องเที่ยวเชิงอนุรักษB
3(3-0-6)
Eco–Tourism
ความสําคัญของการทEองเที่ยว ประเภทของแหลEงทEองเที่ยว ความสัมพันธ\ของ
สภาพภูมิศาสตร\กับการจัดการทEองเที่ยว แหลEงทEองเที่ยวของไทย แนวทางการทEองเที่ยวเชิงอนุรักษ\ บทบาท
รัฐบาลและหนEวยงานเอกชนในการสEงเสริม และพัฒนาแหลEงทEองเที่ยวศึกษานอกสถานที่เพื่อฝvกทักษะการ
ทEองเที่ยวที่ถูกตOอง พระพุทธศาสนากับการทEองเที่ยวเชิงอนุรักษ\
GE4033
Eco–Tourism
3(3-0-6)
The importance of tourism, types of tourism, relation of geographical
conditions and management of tourism, resources of tourism, ways of preservative tourism,
roles of government and private agency in promoting and developing educational tour for
skill training in correct tourism, Buddhism and conservative tourism.
GE4034
ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
องค\ประกอบของชีวิตและกระบวนการของชีวิต และระบบที่สําคัญของรEางกาย
การปรับตัวของรEางกาย ความเขOาใจพื้นฐานเกี่ยวกับโรคที่พบบEอยซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของระบบ
ในรEางกายและการดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ศึกษาหลักธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
GE4034
Life and Health
3(3-0-6)
The components of life and life process and an important systems
of body, adjustment of body, basic knowledge about diseases often found from the causes
of body abnormal system and care of mental and physical health, and to study Dhamma
principles for development of quality of life.
(5) กลุ6มวิชาพระพุทธศาสนา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
BU5001
ประวัติศาสตรBพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
History of Buddhism
โลกทัศน\ศาสนากEอนพุทธกาล พุทธประวัติและพุทธประวัติเชิงวิเคราะห\ การ
สังคายนาและการรOอยกรองพระธรรมวินัย นิกายในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและ
ตEางประเทศ ประวัติและบทบาทของพระสาวก พระสาวิกาและนักคิดทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญ อิทธิพล
ของพุทธศิลป‘ที่มีตEอศิลปะไทย ศึกษาสถานการณ\พระพุทธศาสนาในปpจจุบัน
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BU5001

History of Buddhism
3(3-0-6)
World views on religions before the Buddha’s time, the history of
Buddha and analytical history of the Buddha, council for the revision of the Buddhist
scripture, and the composition of Dhamma and Vinaya, sects in the Buddhism, the
Buddhism in Thailand and foreign countries, the history and roles of important Bhikkhus,
Bhikkhunis and scholars to the Buddhism, the influence of the Buddhist art towards Thai
art, and to study situations of the Buddhism at present.
BU5002
พระไตรปCฎกศึกษา 1
3(3-0-6)
Tipitaka Studies 1
วิเคราะห\การจําแนกหมวดหมูE โครงสรOางและเนื้อหาของพระไตรปVฎก ประเภทและ
ลําดับชั้นคัมภีร\ทางพระพุทธศาสนา ฐานะและความสําคัญของพระไตรปVฎกและคัมภีร\ชั้นรอง ภูมิปpญญาใน
พระไตรปVฎกและการศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต
ศึกษาประวัติ แนวคิดและหลักการ วัตถุประสงค\การบัญญัติพระวินัย วิธีบัญญัติ
พระวินัย บทบัญญัติหรือศีลประเภทตEาง ๆ การปฏิบัติ การตีความ วินิจฉัยและวิธีการตัดสินอธิกรณ\ในพระ
วินัย ศึกษาเปรียบเทียบการบัญญัติพระวินัยกับการบัญญัติกฎหมาย การประยุกต\ใชOวิธีการทางพระวินัยกับ
ตัดสินปpญหา
BU5002
Tipitaka Studies 1
3(3-0-6)
The analysis of group classification, structure and contents of
Tipitaka, types and orderly arrangement Buddhist Scriptures, status and importance of
Tipitaka and Buddhist exegetical for literature, wisdom in Tipitaka and to study Buddhist
proverbs.
To study concepts, and principles, purposes of the commandment
of Vinaya (discipline), methods of enactment of Vinaya, chapters or different types of Sila
(morality), preservation, interpretation consideration and decision of disciplinary disputes,
and to study a comparison of the commandment of Vinaya with legal act, an application
of methods of Vinaya in making decision of the problems.
BU5003
พระไตรปCฎกศึกษา 2
3(3-0-6)
Tipitaka Studies 2
ศึ กษาโครงสรO า งและเนื้ อหาของพระสุ ต ตั น ตปV ฎ ก การจั ด หมวดหมูE ใ นพระ
สุตตันตปVฎก วิเคราะห\พระสูตรที่สําคัญและพระสูตรที่แสดงหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมที่
เปRนหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา อุดมคติทางพระพุทธศาสนา วิธีคิดและคุณลักษณะพิเศษแหEง
พระพุทธศาสนา พุทธจริยธรรม หลักคิหิธรรมและการประยุกต\ใชOหลักธรรมในการดํารงชีวิตและการ
แกOปpญหาสังคม
BU5003
Tipitaka Studies 2
3(3-0-6)
To study structure and contents of Sutta Pitaka (Discourses), group
classification of Sutta Pitaka, analysis of the important Suttas (discourses) and Suttas
(discourses) with important evidence of the Buddhism, principles of Buddhist Dhamma,
Buddhist idiology, way of thinking and significant nature of the Buddhism, the Buddhist
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ethics, code of morality for the laity and the application of Dhamma virtues in living and
social problem solving.
BU5004
พระไตรปCฎกศึกษา 3
3(3-0-6)
Tipitaka Studies 3
ศึกษาโครงสรOางและเนื้อหาของพระอภิธรรมปVฎก การจัดหมวดหมูEในพระอภิธรรม
ปVฎก ประวัติและสาระสําคัญของพระอภิธรรมจากคัมภีร\ในพระอภิธรรมปVฎก พระอภิธรรมในฐานะหลักวิชาการ
พระพุทธศาสนา หลักการอธิบายและตีความธรรมะตามแนวอภิธรรม พุทธปรัชญาตามนัย พระอภิธรรม
จิตวิทยาในพระอภิธรรมและการประยุกต\ใชOหลักพระอภิธรรมในการดํารงชีวิต
BU5004
Tipitaka Studies 3
3(3-0-6)
To study structure and contents of the Abhidhamma Pitaka, group
classification in Abhidhamma Pitaka, history and essence of Abhidhamma from the
scriptures of Abhidhamma Pitaka, Abhidhamma in the position of the Buddhist academic
principles, principles of explanation and interpretation of Dhamma, the Buddhist
philosophy, psychological science and application of principles of Abhidhamma in living.
BU5005
พุทธวิถีไทย
3(3-0-6)
Buddhism and Thai Ways of Life
ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติไทยและรากฐานสําคัญ
ของวัฒนธรรม เปRนองค\ความสามัคคี เปRนสถาบันคูEชาติและพระมหากษัตริย\ เปRนแหลEงหลEอหลอมเอกลักษณ\
ของชาติ เปRนเครื่องมือการแกOปpญหาและการพัฒนาชาติ ความเปRนสถาบันพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย วัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา หลักศาสนพิธีและรูปแบบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและการเขOารEวมกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา
ศึ ก ษาวิ เ คราะห\ ลั ก ษณะ รู ป แบบและมิ ติ ค วามเชื่ อ ทางพระพุ ท ธศาสนาของ
สังคมไทย วัดและพระสงฆ\ไทย องค\กรทางพระพุทธศาสนา การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การสE ง เสริ ม และการคุO ม ครองพระพุ ท ธศาสนา พระพุ ท ธศาสนากั บ การแกO ปp ญ หาและการพั ฒ นา
พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง
BU5005
Buddhism and Thai Ways of Life
3(3-0-6)
The importance of Buddhism as Thai national religion and the
important foundation of the culture, the mark of unity, the institute of the nation and the
King, the resource for creation of the national identity, the instrument for problem-solving
and the development of the nation, the Buddhist institutionalism, the Triple Gem, the
Buddhist holy days, the principles of the religious ceremony and the Buddhist activities.
The analysis of nature, forms and beliefs in the Buddhism of Thai society, temples
and Thai monks, the Buddhist organization, the measurement of the Buddhist study in
Thailand, the promotion and protection of Buddhism, Buddhism and problem- solving and
the development of Buddhism and sufficient economy.
BU5006
ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค0นคว0าพระพุทธศาสนา
3(3-3-6)
Pali for a Buddhist Research
ศึกษาหลักไวยากรณ\ การอEาน การแปลภาษาบาลีเบื้องตOน การใชOภาษาบาลีและ
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การใชOคําภาษาบาลี ในภาษาไทย ภาษาบาลีกับพระพุทธศาสนา คัมภีร\พระพุทธศาสนาฉบับภาษาบาลี ฝvก
ทดลองศึกษาคOนควOาเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้น ๆ หรือโดยยEอจากเอกสารภาษาบาลี
BU5006
Pali for a Buddhist Research
3(3-3-6)
To study grammar, reading, translation of basic Pali, usage of Pali and
Pali words in Thai language, Pali and Buddhism, Buddhist scriptures in Pali, practice and
testing, to find out the short contents of Buddhism, or a brief from summarized Pali
documents.
BU5007
ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค0นคว0าพระพุทธศาสนา
3(3-3-6)
Sanskrit for a Buddhist Research
ศึกษาหลักไวยากรณ\ การอE าน การแปลภาษาสันสฤตเบื้ องตO น การใชOภ าษา
สั น สกฤตและการใชO คํา ภาษาสั น สกฤตในภาษาไทย ภาษาสั น สกฤตกั บ พระพุ ทธศาสนา คั ม ภี ร\
พระพุทธศาสนาฉบับภาษาสันสกฤต ฝvกทดลองศึกษาคOนควOาเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้น ๆ หรือโดยยEอจาก
เอกสารภาษาสันสกฤต
BU5007
Sanskrit for a Buddhist Research
3(3-3-6)
To study grammar, reading, translation of basic Sanskrit, usage of
Sanskrit and Sanskrit words in Thai language, Sanskrit and Buddhism, the Buddhist scriptures
in Sanskrit version, the practice and testing to find out the short contents of Buddhism, or
a brief summarized Sanskrit documents.
BU5008
การปฏิบัติกรรมฐาน
3(3-3-6)
Meditation Practice
แนวคิด หลักการ วิธีปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา ทั้งสมถกรรมฐานและ
วิ ปp ส สนากรรมฐาน หลั กการปฏิ บั ติ ธุ ด งค\ ศึ กษาการสอนกรรมฐานและการปฏิ บั ติ กรรมฐานจากสํ า นั ก
กรรมฐานที่สําคัญในประเทศไทย ฝvกปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกตOองตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา
เงื่อนไขรายวิชา
ฝvกปฏิบัติกรรมฐานนอกสถานที่หรือในสํานักปฏิบัติอยEางนOอยภาคการศึกษาละ 30 ชั่วโมง ทุกภาค
การศึกษาจนกวEาจะสําเร็จการศึกษา
BU5008
Meditation Practice
3(3-3-6)
The concepts, principles, ways of meditation practice in the
Buddhism of both Samathakammathana (concentration development) and
Vipassanakammathana (Insight development), the principles of Dhutonga practice (Austere
practice), study the teaching of subjects of meditation and meditation exercise from the
important meditation units in Thailand, practice in the right meditation development in
according to the Buddhist teachings.
The condition of subject:
To practice the meditation at schools of meditation teaching at
least 30 hours for every semester until the completion of education.
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BU5009

พระพุทธศาสนามหายาน
3(3-0-6)
Mahayana Buddhism
ศึกษาสถานการณ\พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน ประวัติและการเกิดขึ้นของ
พระพุ ทธศาสนานิ กายมหายาน ความสั ม พั น ธ\ แ ละความแตกตE า งระหวE า งพระพุ ทธศาสนาเถรวาทและ
มหายาน แนวคิดและหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เชEน แนวคิดเรื่อง ตรีกาย อาทิพุทธะ
ศู น ยตา โยคาจารย\ หลั ก โพธิ จิ ต นิ ก ายสํ า คั ญ ของพระพุ ท ธศาสนามหายาน เชE น นิ ก ายสุ ข าวดี เซ็ น
พระพุ ทธศาสนามหายานในโลกตะวั น ตก บทบาทขององค\ ด าไลลามะ และนั กคิ ด ของพระพุ ทธศาสนา
มหายานเชEน ดร.ดี.ที.ซูซูกิ พระติช นัท ฮันห\ เปRนตOน
BU5009
Mahayana Buddhism
3(3-0-6)
To study situations of the Buddhism after Lord Buddha passed away,
history and the origin of Mahayana Buddhism, the relation and differences between
Theravada and Mahayana Buddhism, methods of thinking and the main principles of
Mahayana Buddhism: a way of thinking on Trikaya (Three Bodies), i.e. Buddha, Sunayata,
Yogacaraya, Bothicitta, main schools of Mahayana Buddhism: Sukkhavati, Zent, Western
Mahayana Buddhism, roles of Dalailama and Buddhist thinkers such as Dr. D.T.Zuzuki, Phra
Thich Nhat Hanh etc.
BU5010
ศาสนศึกษา
3(3-0-6)
Religious Studies
ศึกษาความรูOพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา แนวคิด ทฤษฎีกําเนิดศาสนา ภูมิหลังทาง
ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของศาสนาพราหมณ\ (ฮินดู) พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต\
อิสลาม ศึกษาองค\ประกอบตEาง ๆ ที่ทําใหOศาสดาของแตEละศาสนาหันไปสนใจศาสนา การปฏิบัติทางศาสนา
และประสบการณ\ศาสนาของศาสดาแตEละองค\ วิเคราะห\เปรียบเทียบศาสนาดOานโครงสรOาง หลักธรรม โลก
ทัศน\ พิธีกรรม นิกาย ความดีและจุดมุEงหมายสูงสุดของศาสนาที่สําคัญ ๆ สถานะปpจจุบันของแตEละศาสนา
สิทธิการนับถือศาสนา หลักศาสนสัมพันธ\และความเขOาใจอันดีระหวEางศาสนา
BU5010
Religious Studies
3(3-0-6)
To study fundamental knowledge about the religions, ways of
thinking, theory of the origin of religions, religious background history, culture, economy,
society, politics of Brahmanism (Hindu), Buddhism, Christianity, and Islamism. To study
different components interesting each religious founder turning to the religion, the religious
practice and experience of each founder, the analysis in comparison of religions on
structure, virtue, world views, ritual, school, goodness and ultimate objective of important
religions, current status of each religion, rights of beliefs of religion, religious relation and
good understanding among religions.
BU5011
ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ6พระพุทธศาสนา
3(3-3-6)
English for Buddhism Propagation
ศึกษาคําศัพท\ภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ฝvกพูดหรือสนทนาและอธิบาย
ธรรมะดOวยภาษาอังกฤษ ฝvกหัดเขียนเรียงความอธิบายพุทธศาสนสุภาษิต และฝvกเขียนบทความธรรมะดOวย
ภาษาอังกฤษ และยEอความจากบทความธรรมะที่กําหนดใหO
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BU5011

English for Buddhism Propagation
3(3-3-6)
To study specific English vocabulary for Buddhism, speaking practice
in conversation and explanation of Dhamma in English, practice in writing essay about
Buddhist proverbs and Dhamma articles in English and abstract of Dhamma articles as
defined.
BU5012
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
3(3-0-6)
Thai Buddhist Literature
ศึกษาวรรณกรรมที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาตั้งแตEสมัยสุโขทัยถึงปpจจุบัน โดย
ศึกษาและวิเ คราะห\ สาระสังเขป ลักษณะเดEน วิวัฒ นาการ ในแงEคุณคE าและอิ ทธิพลที่มีตEอสั งคมไทยและ
พระพุทธศาสนา เชEน ไตรภูมิพระรEวง มังคลัตถทีปนี ปpญญาสชาดก มหาชาติคําหลวง มหาเวสสันดรชาดก
ปฐมสมโพธิ กถา เปR นตO น ศึ กษาประวัติ และผลงานปราชญ\ช าวพุ ทธไทยทั้ งพระสงฆ\และคฤหั ส ถ\ รวมทั้ ง
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในทOองถิ่นของไทย
BU5012
Thai Buddhist Literature
3(3-0-6)
To study important literatures of the Buddhism from Sukhaya period
to the present time by learning and analyzing of the summary essence, the outstanding
points, evolution of value and influence over Thai society and Buddhism:
Triphumiphraruang,
Mangaladipani,
Pannasajataka,
Mahajatikamluang,
Mahavessantarajataka, Pathamasambothikatha etc. To study history and the result of work
of Buddhist scholars of both monks and laymen including Buddhist literature in Thai
locality.
BU5013
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ6พระพุทธศาสนา
3(3-3-6)
Information Technology for Buddhism Propagation
หลั ก การ วิ ธี ก ารและเป| า หมายการเผยแผE พ ระพุ ท ธศาสนาจากพระไตรปV ฎ ก
คุ ณสมบั ติ นั กเผยแผE และนั กประชาสั มพั นธ\ วิ ทยาการประชาสั มพั นธ\ สมั ยใหมE สื่ อและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเผยแผEพระพุทธศาสนา อิทธิพลและผลกระทบของสื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตEอ
พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชน ฝvกหัดการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา ฝvกหัดการเทศน\แบบตEาง ๆ
และฝvกพูดตามหลักวิชาการวาทศิลป‘
BU5013
Information Technology for Buddhism Propagation 3(3-3-6)
The principles, methods and targets of Buddhism extension from
Tipitaka, quality of Buddhist missionary and public information officer, modern public
information science, media and information technology systems for the extension of
Buddhism, the influence and impact of media and information technology towards
Buddhism and Buddhist followers, practice in writing Buddhist articles, practice in different
styles of Dhamma sermon, and speaking practice on the principles of oratory basis.
BU5014
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Buddhism, Science and Technology
วิธีการแสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร\ ความสอดคลOองกัน
ระหวEางพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร\ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร\กายภาพ ชีวภาพ จิตวิทยา กฎแหEง
กรรมของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร\ ผลกระทบและผลดีของพระพุทธศาสนาจากพัฒนาการดOาน
วิทยาศาสตร\และเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวจิต
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BU5014

Buddhism, Science and Technology
3(3-0-6)
Methods of seeking for the truth of Buddhism and sciences, the
conformity of Buddhism and sciences, Buddhism and physical science, biology, psychology,
rules of Kamma (action) and sciences, scientific development and technology, and biopsychological technology.
BU5015
พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตนB
3(3-0-6)
Buddhism and Globalization
วิเคราะห\บทบาทและสถานภาพของพระพุทธศาสนาในโลกปpจจุบัน บทบาทของ
องค\กร บุคลากร และนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา การตีความคําสอนของพระพุทธศาสนา ปpญหาที่เกิดขึ้นใน
วงการพระพุ ทธศาสนา และปpญหาภายนอกที่ มีผลกระทบตE อความเจริ ญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนา
เปรียบเทียบกระแสโลกาภิวัตน\และธรรมานุวัตร พุทธวิทยาเพื่อการรูOเทEาทันกระแสและความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกภายใตOบริบทของขOอมูลขEาวสาร ทEาทีและการปฏิบัติตEอขOอมูลขEาวสาร ในฐานะชาวพุทธรวมทั้ง
การป|องกันและแกOไขขOอบกพรEองและผลเสียของกระแสโลกาภิวัตน\ตามหลักวิถีพุทธ
BU5015
Buddhism and Globalization
3(3-0-6)
The analysis of roles and conditions of Buddhism in a modern world,
roles of organization, personnel, and Buddhist academicians, interpretation of Buddhist
teachings, problems of Buddhism and external problems with an impact on the growth
and decline of comparative Buddhism, tendency of globalization and Dhamma practice,
Buddhist knowledge for the awareness of tendency and change of the world community
under the contents of data, altitude and practice on the information as Buddhists in both
prevention and recorrection of the weakness, and damage of the globalization in according
to the Buddhist ways.
BU5016
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
3(3-0-6)
Buddhism and Sustainable Development
ศึกษาแนวคิด หลักการและความหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืน ความผิดพลาด
ของการพั ฒ นาแบบตะวั น ตกภายใตO กระแสบริ โ ภคนิ ย ม และความไมE กลมกลื น ของการพั ฒ นาตามหลั ก
วิชาการสมัยใหมEและการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา การพัฒนาบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ การพัฒนาที่ไมEทําลายระบบนิเวศน\ ทดลองสรOางโมเดลโครงการพัฒนาแบบยั่งยืนโดยผสมผสาน
หลักพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหมEเขOาดOวยกัน พระพุทธศาสนากับสันติภาพ
BU5016
Buddhism and Sustainable Development
3(3-0-6)
To study concepts, principles and the meaning of sustainable
development, a mistake of the western development under the tendency of consumption
wave and disharmony of the development as a modern academic principles and the
development as the Buddhist teachings, the development on sufficient economy basis as
per the king’s conception, the development of non-destructive ecological systems, the
construction of a project model for sustainable development by combining of Buddhist
teachings and modern technology : the Buddhism and peace.
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BU5017

พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร6วมสมัย
3(3-0-6)
Buddhism in the Contemporary Thai Society
ประวัติการนับถือพระพุทธศาสนาของชนชาติไทย พระพุทธศาสนากับชนชาติไทย
พระพุ ท ธศาสนาในฐานะศาสนาประจํ า ชาติ ไทย พระพุ ทธศาสนากั บ ความมั่ น คงของชาติ สถานะของ
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยปpจจุบัน บทบาทของสถาบันสงฆ\ สถาบันพระมหากษัตริย\ รัฐบาล ประชาชนตEอ
พระพุทธศาสนา การบริหาร การศึกษา การปฏิบัติและการเผยแผEพระพุทธศาสนาของพระสงฆ\และพุทธ
บริษัท บทบาทของพระสงฆ\ในสังคมไทยและสังคมโลก
BU5017
Buddhism in the Contemporary Thai Society
3(3-0-6)
The history of beliefs of Buddhism of Thai people, Buddhism and
Thai people, Buddhism as national religion, Buddhism and national security, status of
Buddhism in modern Thai society, roles of Sangha institute, institute of the King, government,
and people towards Buddhism, administration, education, practice and propagation of
Buddhist monks and Buddhist followers, roles of monks in Thai and world societies.
BU5018
การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Buddhist Affairs Administration
วิเคราะห\รูปแบบและโครงสรOางการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล
ถึงปpจจุบัน หลักการบริการกิจการพระพุทธศาสนาโดยพุทธบริษัท ศึกษาโครงสรOาง ระบบการปกครองและ
ระบบบริหารกิจการคณะสงฆ\ไทย การบริหารการศึกษาคณะสงฆ\ การจัดการ ศาสนสมบัติภาวะผูOนําทาง
พระพุทธศาสนา กรณีศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการทุน บัญชีวัด และการตรวจสอบ
ศึกษาสภาพการณ\บริหารจัดการวัด การพัฒนาวัดโดยใชOแนวคิดการบริหารจัดการ
และการบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ\ระหวEางวัดกับชุมชน หลักการมีสEวนรEวมการบริหารจัดการวัดของ
ชุมชน และการพัฒนาวัดใหOวัดเปRนศูนย\กลางการเรียนรูOและศูนย\รวมทางจิตใจของชุมชน
BU5018
Buddhist Affairs Administration
3(3-0-6)
The analysis of forms and structure of Buddhist affairs administration
in the Buddha’s time to the present, the principles of Buddhist affairs administration by the
Buddhist followers. to study structure, systems of administration and the system of Thai
Sangha affairs administration, Thai Sangha educational administration, management of
religious properties, Buddhist leadership, case study, and methods of capital management,
the account of temple and audit.
To study status of temple administration, development of temple
by using the method of management and good administration, relation between temple
and community, participation in temple administration in community and development of
temple as a centre of learning and spirit in community.
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มคอ. 2 สาขาวิชาปรัชญา
(6) กลุ6มวิชาเอกปรัชญา
PH2001
ปรัชญาอินเดีย
3(3-0-6)
Indian Philosophy
ศึกษาลักษณะ พื้นฐาน ความหมาย ขอบเขต และวิธีการของปรัชญาอินเดีย ยุคพระ
เวท ปรัชญาอุปนิษัท ภควัทคีตา เชน นยายะ ไวเศษิกะ สางขยะ โยคะ มีมามสา เวทานตะ และจารวาก
PH2001
Indian Philosophy
3(3-0-6)
To study characteristics, basis, meaning, scope and methods of
Indian philosophy in the ages of Veda, Upanisada, Bhavadgita, Jain, Nayaya, Visesika,
Sankhaya, Yoga, Mimamasa, Vedanta, and Caravaka.
PH2002
ปรัชญาอินเดียร6วมสมัย
3 (3-0-6)
Contemporary Indian Philosophy
ศึกษาปรัช ญาของรามกฤษณะ วิเวกานั นทะ รพิน ทรนาถ ฐากูร ศรีออโรพินโท
มหาตมคานธี กฤษณจันทร\ ภัฏฏาจารย\ ราธกฤษณัน และมูฮัมหมัด อิกบาล
PH2002
Contemporary Indian Philosophy
3(3-0-6)
To study philosophy of Ramakrisana, Vivekananda, Ravindara Natha
Thakura, Sriorobindo, Mahatamagandhi, Krisanacandara, Vattacaraya, Radhakkrisanan and
Muhamad Ikapala.
PH2003
ปรัชญาจีนและญี่ปุ•น
3(3-0-6)
Chinese and Japanese Philosophy
ศึกษาปรัชญาขงจื๊อ เหลาจื๊อ มEอจื๊อ จวงจื๊อ เมEงจื๊อ ซุEนจื๊อ ปรัชญาจีนปpจจุบัน ปรัชญา
ลัทธิชินโต ลัทธิบูชิโด และพุทธศาสนานิกายเซ็น
PH2003
Chinese and Japanese Philosophy
3(3-0-6)
To study philosophy of Confucian, Laocue, Morcue, Cauncue, Mengcue,
Zuncue, modern Chinese philosophy, philosophy of Zintoism, Bujidoism, and Zent Buddhism.
PH2004
ปรัชญากรีก
3(3-0-6)
Greek Philosophy
ศึกษากําเนิดและวิวัฒนาการของปรัชญากรีก ตั้งแตEปรัชญาธาเลส กลุEมโซฟVสต\ โสครา
ตีส เพลโต อริสโตเติล และปรัชญากรีกยุคหลังอริสโตเติล
PH2004
Greek Philosophy
3(3-0-6)
To study birth and evolution of Greek philosophy commencing from the
philosophy of Dhalesa, Zophist group, Socrates, Plato, Aristotle and Greek philosophy after
Aristotle’s age.
PH2005
ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง
3(3-0-6)
Medieval Western Philosophy
ศึกษากําเนิดของปรัชญาสมัยกลาง ปรัชญาปVตาจารย\ และปรัชญา อัสมาจารย\ และ
อิทธิพลของปรัชญาคริสต\ตEอสังคมยุโรปสมัยกลาง
PH2005
Medieval Western Philosophy
3(3-0-6)
To study birth of Medieval Western Philosophy, philosophy of
Pitacharaya and Asamacharaya and the influence of Christianity over Medieval European society.
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มคอ. 2 สาขาวิชาปรัชญา
PH2006

ปรัชญาตะวันตกสมัย
3(3-0-6)
Modern Western Philosophy
ศึกษาแนวความคิดปรัชญาสมัยใหมE เนOนปรัชญาของเดส\คาร\ตส\ ไลบ\นิซ เบคอน ฮูม
ล็อค เบิร\กเลย\ นิทเช โชเปนเฮาเออร\ เฮเกล คานท\ และมาร\กซ\
PH2006
ปรัชญาตะวันตกสมัย
3(3-0-6)
Modern Western Philosophy
To study concepts of modern Western Philosophy focussing on the
philosophy of Descartos, Leibniz, Bacon, Hume, Locke, Berkley, Nieizsche, Schopenhauer, Hegel,
Kant and Marx.
PH 2007
ปรัชญาตะวันตกร6วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Western Philosophy
ศึกษาวิธีการของปรัชญาอัชฌัตติกญาณนิยม ปฏิบัตินิยม ปฏิฐานนิยม ประโยชน\นิยม
สัจนิยมใหมE และปpญหาเกี่ยวกับเสรีภาพของมนุษย\ในอัตถิภาวนิยม
PH 2007
Contemporary Western Philosophy
3(3-0-6)
To study methods of philosophy of intuitionism, pragmatism,
positivism utilitarianism, new realism, and problems on freedom of man in the
existentialism.
PH2008
ปรัชญาไทย
3(3-0-6)
Thai Philosophy
ศึ ก ษาแนวความคิ ด ทางดO า นปรั ช ญาไทยที่ มี อิ ท ธิ พ ลตE อ การเปลี่ ย นแปลงทาง
สังคมไทยตั้งแตEอดีตจนถึงปpจจุบัน
PH2008
Thai Philosophy
3(3-0-6)
To study concepts of Thai philosophy influential over the change of
Thai society from the past to the present time.
PH2009
ตรรกศาสตรBแนวพุทธ
3(3-0-6)
Buddhist Logic
ศึกษาความหมาย ขอบเขต และวิธีการของตรรกศาสตร\แนวพุทธ เรื่องประเภทของ
ความจริง การตัดสินความจริง ขณิกวาท กฎแหEงเหตุผล ปรมัตถสัจจะ และความจริงที่เกี่ยวกับโลกภายนอก
PH2009
Buddhist Logic
3(3-0-6)
To study the meaning, scopes and methods of Buddhist Logic, types of
truth, decision of truth, Khanikavada, rules of causes and effects, utmost truth, and truth of
external world.
PH2010
ปรัชญาอัตถิภาวนิยม
3(3-0-6)
Existentialism
ศึกษาประวัติและทฤษฎีของปรัชญาอัตถิภาวนิยม ตามแนวความคิดของกีร\เกกอร\ด
จัสเปอร\ส ไฮแดกเกอร\ ซาร\ตร\ และกามูส\
PH2010
Existentialism
3(3-0-6)
To study histories and theories of philosophy of existentialism according
to methods of thinking of Jaspers, Heidegger, Sartrf and Camus.
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มคอ. 2 สาขาวิชาปรัชญา
PH2011

พุทธปรัชญามหายาน
3(3-0-6)
Mahayana Buddhist Philosophy
ศึกษาประวัติพุทธศาสนามหายาน ทรรศนะเกี่ยวกับพระโพธิสัตว\ ทรรศนะเกี่ยวกับ
พระพุทธเจOา ปรัชญาของนิกายมาธยามิก นิกายโยคาจาร นิกายสุขาวดี นิกายเซ็น และนิกายวัชรยาน
PH2011
Mahayana Buddhist Philosophy
3(3-0-6)
To study the history of Mahayana Buddhism, view on Bodhisattava, view
on the Buddha, Madhayamika Philosophy, Yokajara Nikaya, Sukhavadee Nikaya, Zen Nikaya, and
Vajjara Nikaya
PH 2012
ปรัชญาเบื้องต0น
3(3-0-6)
Introduction to Philosophy
ศึกษาความหมาย ขอบเขตของปรัชญา สาขาของปรั ชญา ไดOแกE อภิปรัชญา ญาณ
วิทยา จริยศาสตร\ สุนทรียศาสตร\ และตรรกวิทยา แนวความคิดของลัทธิปรัชญาตEาง ๆ ที่มีอิทธิพลตEอสังคมทั้ง
ตะวันตกและตะวันออก สามารถประยุกต\แนวคิดเหลEานี้กับการดํารงชีวิตตามหลักการของเหตุผล
PH 2012
ปรัชญาเบื้องต0น
3(3-0-6)
Introduction to Philosophy
To study the meaning, scopes and branches of philosophy: metaphysics,
epistemology, ethics, aesthetics, and logic, methods of thinking of different philosophy influential
over both Eastern and Western society as to be applied for living based on principles of
reasoning.
PH2013
อภิปรัชญา
3(3-0-6)
Metaphysics
ศึกษาความหมาย ขอบเขต ปpญหาของอภิปรัชญา ทฤษฎีทางอภิปรัชญาของ เพล
โต อริสโตเติล คานท\ สปVโนซา ออกัสติน และแนวความคิดทางอภิปรัชญาของอุปนิษัท เวทานตะและเชน
PH2013
Metaphysics
3(3-0-6)
To study the meaning, scopes, problems and theories of
metaphysics of Plato, Aristotle, Kant, Spinoza, and Augustine, and methods of thinking
about metaphysics of Upanisadic, Vetanta and Jain.
PH2014
ญาณวิทยา
3(3-0-6)
Epistemology
ศึ กษาทฤษฎี เกี่ ยวกั บบE อเกิ ดและขอบเขตของความรูO ประเภทของความรูO วิ ธี การ
แสวงหาความรูO หลักเกณฑ\การตัดสินความเปRนจริงเกี่ยวกับความรูOของสํานักปรัชญาที่สําคัญ โดยเฉพาะสํานัก
ประสบการณ\นิยม เหตุผลนิยม และปรากฏการณ\นิยม
PH2014
Epistemology
3(3-0-6)
To study theory in connection with sources, scopes, types, methods of
seeking for knowledge, principles of making decision of the truth relating to knowledge of
important philosophical places especially the places of empiricism, rationalism and
phenomenonism.
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มคอ. 2 สาขาวิชาปรัชญา
PH2015

สุนทรียศาสตรB
3(3-0-6)
Aesthetics
ศึกษาความหมาย ปpญหา วิธีการของสุนทรียศาสตร\ ทฤษฎีความงามและศิลปะ ของ
นักปรัชญาคนสําคัญ ความสัมพันธ\ระหวEางความงามกับศิลปะ และความจริง และสุนทรียศาสตร\ตามแนวพุทธ
ศาสตร\
PH2015
Aesthetics
3(3-0-6)
To study the meaning, problems, methods of aesthetics, theory of
beauty and arts of famous philosophers, relations between theories and arts and the truth and
aesthetics based upon a means of Buddhism.
PH2016
จริยศาสตรB
3(3-0-6)
Ethics
ศึกษาความหมาย ขอบเขต และปpญหาพื้นฐานทางจริยศาสตร\ ทฤษฎีจริยศาสตร\ของ
นักปรัชญาคนสําคัญ หลักเกณฑ\การตัดสินคุณคEาทางจริยธรรม สิทธิและหนOาที่ของบุคคล
PH2016
Ethics
3(3-0-6)
To study the basically meaing, scope and problem on Ethics, theory
about Ethics of the essent philosophers. The principle to decide the value about moral, right and
people’s duty.
PH 2017
ปรัชญาประวัติศาสตรB
3(3-0-6)
Philosophy of History
ศึ กษาความหมายและขอบเขตของวิ ชาปรั ชญาประวั ติ ศาสตร\ ปรั ชญาและแนวคิ ดของนั กปรั ชญา
ประวัติศาสตร\คนสําคัญ เชEน รุสโซ เฮเกล มาร\กซ\
PH 2017
Philosophy of History
3(3-0-6)
To study the meaning, and scopes of philosophy, history, philosophy
and methods of thinking of famous philosophers, history of famous philosophers like
Russo, Hegel and Marx.
PH2018
พุทธปรัชญาเถรวาท
3(3-0-6)
Theravada Buddhist Philosophy
ศึกษาหลักธรรมเรื่องโลก มนุษย\ ปฏิจจสมุปบาท กรรม สังสารวัฏ ไตรลักษณ\ และ
นิพพาน
PH2018
Theravada Buddhist Philosophy
3(3-0-6)
To study Dhamma doctrines in terms of the world, human beings,
Paticcasamuppada, (dependent origination), Kamma (action) Samsaravatta (process of Birth and
Death), Tilakkhana (Three characteristics), Nibbana (the extinction of all defilements and
suffering).
PH2019
ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา
3(3-0-6)
Research Methodology on Philosophy
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย การสุEมตัวอยEาง การเก็บรวบรวมขOอมูล การวิเคราะห\ขOอมูล
การตี ความหมายขO อมู ล การสรุ ป ผลของงานวิ จั ย การนํ า เสนอผลงานวิ จั ย และการนํ า วิ ธี วิ จั ย มาใชO ใ น
การศึกษาคOนควOาทางปรัชญาและศาสนา
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มคอ. 2 สาขาวิชาปรัชญา
PH2019

Research Methodology on Philosophy
3(3-0-6)
To study research methodology, sample random sampling,
collection and analysis of data, interpretation of data, summary of research results,
presentation of research results, and implementation of research methodology in a
research study on philosophy and religions.
PH2020
ปรัชญาศาสนา
3(3-0-6)
Philosophy of Religion
ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญาศาสนา ความแตกตEางระหวEางศาสนา
ปรัชญา และวิทยาศาสตร\ ปรัชญาเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ เหตุผลและศรัทธาในศาสนาตามแนวคิดของเทวนิยมกับอเทวนิยม
PH2020
Philosophy of Religion
3(3-0-6)
To study the meaning and scopes of philosophy, religiond, the
difference of religions, philosophy and sciences, philosophy in connection with
phenomena above the nature, reasons and faith in religions based on a way of thinking of
theism and untheism.
PH2021
ปรากฏการณBวิทยา
3(3-0-6)
Phenomenology
ศึกษาทฤษฎีและวิธีการทางปรากฏการณ\วิทยา ปรากฏการณ\ของโลก สสาร จิ ต
ขOอเท็จจริง และแนวคิดทางปรากฏการณ\วิทยาของนักปรัชญาคนสําคัญ
PH2021

Phenomenology
3(3-0-6)
To study theories and methods of phenomenal science, the world
phenomena, substance, mind, fact and ways of thinking about phenomenal science of
famous philosophers.
PH2022
มนุษยปรัชญา
3(3-0-6)
Philosophy of Man
ศึกษาธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย\ สิทธิ และเสรีภาพอุดมคติของชีวิตตามทัศนะของ
ปรัชญาสํานักตEาง ๆ เปรียบเทียบกับทัศนะในพุทธปรัชญา
PH2022
มนุษยปรัชญา
3(3-0-6)
Philosophy of Man
To study basic nature of man, rights and freedom, idiology of life in
views of philosophy in different places in comparison with Buddhist philosophical views.
PH2023
ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy of Education
ศึกษาจุดมุEงหมายของปรัชญาการศึกษา หลักการเรียนรูO วิธีการสอน การทดสอบ
การประเมินผล การบริหารการศึกษา การ ศึกษาตามแนวพุทธศาสตร\ และแนวความคิดของนักปรัชญา
การศึกษาคนสําคัญ
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มคอ. 2 สาขาวิชาปรัชญา
PH2023

ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy of Education
To study purposes of educational philosophy, principles of learning,
methods of teaching, testing, appraisal, educational administration, education based on
Buddhism approaches, and methods of thinking of famous educational philosophers.
PH2024
ปรัชญาสังคมและการเมือง
3(3-0-6)
Social and Political Philosophy
ศึกษามโนทัศน\ทางปรัชญาสังคมและการเมืองเกี่ยวกับรัฐ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอ
ภาค และความยุติธรรม วิเคราะห\สังคมและการเมืองไทยเชิงปรัชญา และหลักการปกครองตามแนวพุทธศาสตร\
PH2024
Social and Political Philosophy
3(3-0-6)
To study concepts of social and political philosophy in relation with
state, rights, freedom, equality and justice, analysis of Thai society and politic in philosophical
area, and principles of government based on Buddhism approaches.
PH2025
ปรัชญาภาษา
3(3-0-6)
Philosophy of Language
ศึกษาวิวัฒนาการของปรัชญาภาษา ความสําคัญของภาษา ปรัชญาภาษากับญาณ
วิทยา ภาษาในฐานะทําหนOาที่อธิบายความจริง และทฤษฎีทางปรัชญาภาษาของนักปรัชญาคนสําคัญ
PH2025
Philosophy of Language
3(3-0-6)
Study of the evolution of philosophy of language, the importance of
language for the explanation of the truth and the theory on philosophy of language of famous
philosophers.
PH2026
ปรัชญาเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Philosophy
ศึกษาเปรียบเที ยบปรั ชญาตะวั นตกกั บตะวันออกแนว ความคิดทางปรัชญาสํ านั ก
ตEางๆ เรื่องโลก สสาร ชีวิต วิญญาณ พระเจOา ความหลุดพOน และในดOานจริยศาสตร\และสุนทรียศาสตร\
PH2026
Comparative Philosophy
3(3-0-6)
To study and compare Western philosophy with Eastern philosophy,
methods to thinking about philosophy of different places in connection with the world,
substance, life, soul, God, freedom, ethics and aesthetics.
PH2027
ปOญหาปรัชญา
3(3-0-6)
Problems of Philosophy
ศึกษาปpญหาปรัชญาดOานอภิปรัชญา จริยศาสตร\ ญาณวิทยา สุนทรียศาสตร\ และ
ปpญหาอื่นๆ
PH2027
Problems of Philosophy
3(3-0-6)
To study problems of philosophy in connection with metaphysics, ethics,
epistemology, esthetics and other problems.
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PH2028

ตรรกวิทยาเบื้องต0น
3(3-0-6)
Introduction to Logic
ศึกษาความหมาย ขอบเขต วิธีการใชOในการแสวงหาความรูOตามแนวความคิดทาง
ตรรกวิทยาการอุปนัย การนิรนัย การประยุกต\เอาวิธีการทางตรรกวิทยาไปใชO ตลอดจนสามารถที่จะวิเคราะห\
สถานการณ\ทั่วไปไดOอยEางมีเหตุผล
PH2028
Introduction to Logic
3(3-0-6)
To study the meaning, scopes, methods of seeking for knowledge based
on the methods of thinking about inductive and deductive logic, an application of logic methods
as to be able to effectively analyse situations, in general.
PH20279
ตรรกวิทยาสัญลักษณBเบื้องต0น
3(3-0-6)
Introduction to Symbolic Logic
ศึกษาความหมายของตรรกวิทยาสัญลักขณ\กับตรรกวิทยาทั่วไป ขOอความเชิงเดี่ยวและ
เชิงซOอน ความสมเหตุสมผล ตารางความจริง กฎพื้นฐานทางตรรกวิทยา เทอมทางตรรกวิทยา การพิสูจน\ และการ
ทดสอบความสมเหตุสมผล
PH2029
Introduction to Symbolic Logic
3(3-0-6)
To study the meaning of symbolic logic and general logic, simplicity and
depth, reasoning, table of facts, basic rules of logic, terminology of logic, proof, and test of
reasoning.
PH 2030
จริยศาสตรBศาสนา
3(3-0-6)
Religious Ethics
ศึกษาลักษณะ ขอบเขต เนื้อหา วิธีการ และอิทธิพลของจริยศาสตร\ในศาสนาตEางๆ ในประเทศไทย
PH 2030
จริยศาสตรBศาสนา
3(3-0-6)
Religious Ethics
To study characteristics, scopes, contents, methods and influence of
ethics over different religions in Thailand.
PH2031
สัมมนาปรัชญา
3(3-0-6)
Seminar on Philosophy
สัมมนาความคิดทางปรัชญาและวิธีการหาเหตุผลทางปรัชญา ตามที่ผูOสอนกําหนด
PH2031
Seminar on Philosophy
3(3-0-6)
A seminar on philosophical thought and methods of seeking for
philosophical reasons as defined by the lecturer.
PH2032
พุทธจริยศาสตรB
3(3-0-6)
Buddhist Ethics
ศึกษาความหมายของศีลธรรม จริยธรรม จริยศึกษา และจริยศาสตร\ พิจารณาเกณฑ\
การตัดสินความดี และอุดมคติของชีวิตในพุทธศาสนา
PH2032
พุทธจริยศาสตรB
3(3-0-6)
Buddhist Ethics
To study the meaning of morality, ethics, ethic education and ethics,
consideration of rules of making decision on goodness and ideal of life in the Buddhism.
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PH2033

การฝSกประสบการณBอาชีพทางปรัชญา
7(315)
Field Experience in Philosophy
ฝvกงานดOานปรัชญา ในสถานปฏิบัติธรรม องค\การภาครัฐ และเอกชนโดยเนOนการ
ใหOคําปรึกษาการวิเคราะห\ การใหOแนวคิดในการดําเนินชีวิตเพื่อใหOมีทัศนะตEอโลกไดOอยEางถูกตOองตามความ
เปRนจริง เขี ย นรายงานและผลการปฏิ บั ติ ง าน พรO อ มทั้ ง การนํ า เสนอรายงาน อภิ ป ราย สั ม มนาผลการ
ปฏิบัติงานดังกลEาว ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไดO
PH2033
Field Experience in Philosophy
7(315)
On-the-job training in philosophical area in Dhamma practical places and
in public and private organizations by focusing on giving advices, an analysis and presentation of
ways of thinking in living in order for having positive attitude towards the world as it is true.
Writing reports and work results as well as presentation of reports, discussion, a seminar on such
a result of work including suggestions of a way of practice in improving quality of human life in
society.
PH1035
ความสัมพันธBระหว6างพระพุทธศาสนากับรัฐ
3(3-0-6)
Relation of Buddhism and State
ศึกษาบทบาท ทEาที ของพระพุทธศาสนาตEอรัฐ จากพระไตรปVฎกและอรรถกถา
และการวิเคราะห\ความสัมพันธ\ระหวEางพระพุทธศาสนากับการปกครองของไทย
PH1035
Relation of Buddhism and State
3(3-0-6)
To study roles, attitude of the Buddhism towards state drawn from
Tipitaka and Atthakatha, and analysis of relations between the Buddhism and Thai
administration.
3.2 ชื่อ-ฉายา นามสกุล คุณวุฒิและตําแหน6งของอาจารยB
3.2.1 อาจารยBประจํา
(1) สําหรับเปCดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลาย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ปFที่ ภาระงานสอน ชม./สัปดาหB
ชื่อ-ฉายา
ลําดับ
ตําแหน6งวิชาการ คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
สําเร็จจาก
นามสกุล
จบ 2554 2555 2556 2557
1 พระมหาอากร
อาจารย\
-Ph.D. (Philosophy Banaras Hindu 2541
อุตฺตมป^โ^
and Religion)
University
-M.A. (Philosophy
Banaras Hindu 2537
12 12 12 12
and Religion)
University
-พธ.บ. (สังคมวิทยา
มหาวิทยาลัย
2532
และมานุษยวิทยา)
มหาจุฬาลงกรณ\
ราชวิทยาลัย
2 นายธวัช
ผูOชEวยศาสตราจารย\ -Ph.D. (Philosophy) Magadh
2551
หอมทวนลม
-M.A. (Philosophy) University
2537
Banaras Hindu
12 12 12 12
-ศน.บ. (ปรัชญา)
University
2529
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย
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มคอ. 2 สาขาวิชาปรัชญา
3

4

5

6

7

8

นายบุญรEวม
คําเมืองแสน

นายสําเนียง
ยอดคีรี
นายวิรัตน\
กางทอง
นายจํานง
คันธิก
นายแหวนทอง
บุญคํา
นายวสิฐพัชร\
วาฤทธิ์

อาจารย\

-Ph.D (Philosophy)

Dr.B.R
Ambedkar
-M.A. (Buddhist
University
Studies)
University of
Delhi
-ศน.บ. (อังกฤษ)
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย
รองศาสตราจารย\ -M.A. (Philosophy) Banaras Hindu
University
-ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย
รองศาสตราจารย\ -M.A. (Philosophy) Banaras Hindu
University
ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย
รองศาสตราจารย\ -M.A. (Philosophy) Banaras Hindu
University
ม.มหามกุฏราช
-ศน.บ. (ปรัชญา)
วิทยาลัย
อาจารย\
-ศน.ม. (พุทธศาสนนิเทศ) ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย
-ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย
-M.A. (Philosophy) Panjab
อาจารย\
University
-ศศ.บ. (ปรัชญา)
ม.เชียงใหมE

2551
2538
2543

2528
2523
2529
2526
2532
2527

12

12

12

12

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

2536
2530
2527
2520

3.2.2 อาจารยBพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลาย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ชื่อ-ฉายา นามสกุล
ตําแหน6งวิชาการ
คุณวุฒ-สาขาวิชาเอก
ลําดับ
-M.A. (Philosophy)
ผูOชEวยศาสตราจารย\
1 นายวศิน อินทสระ
-ศน.บ. (ปรัชญา)
-M.A. (Philosophy
รองศาสตราจารย\
2 นายฟ{œน ดอกบัว
-ศน.บ. (ปรัชญา)
อาจารย\
3 นายสธญ ภูEคง
-Ph.D. (Sociology)

-M.A. (Sociology)

-ศน.บ. (สังคมวิทยา)
-ศน.บ. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
-เปรียญธรรม 9 ประโยค

4

นายธานี สุวรรณประทีป

อาจารย\

5

นายพรชัย พัชรินทร\ตนะกุล

-Ph.D. (วิทยาศาสตร\)
-M.A. (วิทยาศาสตร\)
-วท.บ. (วิทยาศาสตร\)

ผูOชEวยศาสตราจารย\

6

นายวิทยา วงษ\ดีไทย

-M.A. (Language & Literature)
-อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ผูOชEวยศาสตราจารย\
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2.2.3 อาจารยBประจํา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน0อย
จ. พระนครศรีอยุธยา
ตําแหน6ง
คุณวุฒิสาขา
ปFที่ ภาระงานสอน ชม./สัปดาหB
ชื่อ-ฉายา
สําเร็จจาก
ลําดับ
วิชาการ
วิชาเอก
จบ 2554 2555 2556 2557
นามสกุล
1 พระกิตติสารมุนี อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสน\ ม.มหามกุฏราช
2538
ศึกษา)
วิทยาลัย
12 12 12 12
-ศน.บ. (บริหาร
ม.มหามกุฏราช
2529
การศึกษา)
วิทยาลัย
2 พระครูธรรมธร
ผูOชEวย
-ศน.ม. (พุทธศาสนา ม.มหามกุฏราช
2540
มะลิน
ศาสตราจารย\ และปรัชญา)
วิทยาลัย
12 12 12 12
กิตฺติปาโล
-ศน.บ.
ม.มหามกุฏราช
2529
(ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัย
3 พระครูพิศาล
อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนา ม.มหามกุฏราช
2543
สรธรรม
และปรัชญา)
วิทยาลัย
12 12 12 12
-ศน.บ.
ม.มหามกุฏราช
2534
(ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัย
4 พระมหาสมพาน อาจารย\ -Ph.D.(Pali and
Banaras Hindu
2548
ชาคโร
Buddhist Studies) University
-ศน.ม. (พุทธศาสน\ ม.มหามกุฏราช
2541
12 12 12 12
ศึกษา)
วิทยาลัย
-ศน.บ.
ม.มหามกุฏราช
2538
(ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัย
5 นายสําราญ
อาจารย\ -Ph.D.(Buddhist
Magadh University 2552
โคตรสมบัติ
Studies)
-M.A. (Philosophy) Kurukshetra
2545
15 15 15 15
University
-ศน.บ.
ม.มหามกุฏราช
2542
(ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัย
6 นายอภิชัย
อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนา ม.มหามกุฏราช
2549
พลายเนาว\
และปรัชญา)
วิทยาลัย
12 12 12 12
-ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราช
2530
วิทยาลัย
2.2.4 อาจารยBพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน0อย
จ. พระนครศรีอยุธยา
ลําดับ
ชื่อ-ฉายา นามสกุล
คุณวุฒ-สาขาวิชาเอก
ตําแหน6งวิชาการ
1 นายสมบูรณ\ วัฒนะ
Ph.D. (Philosophy)
อาจารย\
-M.A. (Philosophy)
-ศน.บ. (ปรัชญา)
2 นายสิงห\คํา นันตžะภูมิ
-Ph.D.(Philosophy)
อาจารย\
-M.A. (Philosophy)
-ศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
3 นายธวัชชัย ทะราศรี
-Ph.D.( Pali &Buddhist Studies)
อาจารย\
-M.A. (Pali Literature)
-ศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
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4

นายบุญรEวม คําเมืองแสน

-Ph.D. (Philosophy)
อาจารย\
-M.A.(Buddhist Studies)
-ศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
5 นายกฤตสุชิน พลเสน
-M.A. (Philosophy)
อาจารย\
-ศาสนศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)
6 นายมงคลประสิทธิ์
-M.A.(Philosophy)
อาจารย\
ทําทิพย\
-ศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
2.2.5 อาจารยBประจํา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร0อยเอ็ด จังหวัดร0อยเอ็ด
ชื่อ-ฉายา
ตําแหน6ง
คุณวุฒิสาขา
ปFที่ ภาระงานสอน ชม./สัปดาหB
สําเร็จจาก
ลําดับ
นามสกุล
วิชาการ
วิชาเอก
จบ 2554 2555 2556 2557
1 พระครูศรีวิริย
อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนา ม.มหา มกุฏราช
2549
โสภณ
และปรัชญา)
วิทยาลัย
9
9
9
9
-ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหา มกุฏราช
2539
วิทยาลัย
2 พระครูวิกรม
อาจารย\
-ศน.ม. (พุทธศาสนา ม.มหา มกุฏราช
2550
ธรรมธัช
และปรัชญา)
วิทยาลัย
12 12 12 12
-ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหา มกุฏราช
2543
วิทยาลัย
3 นายสมศรี
อาจารย\ -กศ.ม. (สังคมศึกษา) ม.มหาสารคาม
2548
12 12 12 12
แกOวกิตติ
-ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2529
4 นายอุทัย
อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนา ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2550
ภูคดหิน
และปรัชญา)
12 12 12 12
-ศน.บ. (สังคมวิทยา ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2547
และมานุษยวิทยา)
5 นางยุพาภรณ\
อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนา ม.มหามกุฏราช
2550
นิยมพงษ\
และปรัชญา)
วิทยาลัย
12 12 12 12
-ค.บ. (สังคมศาสตร\) วิทยาลัยครู
2527
มหาสารคาม
6 พระราชปริยัติ
อาจารย\ Ph.D.(Philosophy)
12 12 12 12
วิมล
M.A. (Philosophy)
7 นายสุเมตร\
อาจารย\ -ศศ.บ. (นิเทศ
เทพโสภา
ศาสตร\)
12 12 12 12
-ศน.ม. (พุทธศาสนา
และปรัชญา)
2.2.6 อาจารยBพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร0อยเอ็ด จังหวัดร0อยเอ็ด
ลําดับ
ชื่อ-ฉายา นามสกุล
คุณวุฒ-สาขาวิชาเอก
ตําแหน6งวิชาการ
1 พระมหานิเวทย\ ญาณวีโร
-ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
อาจารย\
-ศน.บ. (ภาษาไทย)
2 พระมหาทองอินทร\ ป^ฺญาพโล -M.A. (Philosophy)
อาจารย\
-ศน.บ. (ปรัชญา)
2.2.7 อาจารยBประจํา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตรBยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร
ชื่อ-ฉายา
ตําแหน6ง
คุณวุฒิสาขา
ปFที่ ภาระงานสอน ชม./สัปดาหB
ลําดับ
สําเร็จจาก
นามสกุล
วิชาการ
วิชาเอก
จบ 2554 2555 2556 2557
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พระครูศริ ิโสธร
คณารักษ\

อาจารย\

-ศน.ม. (พุทธศาสนา ม.มหามกุฏราช
2548
และปรัชญา)
วิทยาลัย
12 12 12
-ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราช
2545
วิทยาลัย
2 นายจํารัส
อาจารย\
-ศน.ม. (พุทธศาสนา ม.มหามกุฏราช
2545
บุดดาพงษ\
และปรัชญา)
วิทยาลัย
15 15 15
-ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราช
2539
วิทยาลัย
3 นายวิพจน\
อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนา ม.มหามกุฏราช
2547
วันคํา
และปรัชญา)
วิทยาลัย
15 15 15
-ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราช
2543
วิทยาลัย
4 นายนิคม
อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนา ม.มหามกุฏราช
2547
ปาทะวงศ\
และปรัชญา)
วิทยาลัย
12 12 12
-ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราช
2540
วิทยาลัย
5 พระมิตชัย
อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนา ม.มหามกุฏราช
2553
จนฺทวํโส
และปรัชญา)
วิทยาลัย
12 12 12
(วงค\คําไชย)
-ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราช
2550
วิทยาลัย
2.2.8 อาจารยBพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตรBยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร
ลําดับ
ชื่อ–ฉายา นามสกุล
คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
ตําแหน6งวิชาการ
1 พระครูประสิทธิ์สีลคุณ
-ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
อาจารย\
-ศน.บ. (ปรัชญา)
2 นายธีระวุฒิ ภูมิแสน
-ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
อาจารย\
-ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
3 พระนาวิน ถาวโร
-ศน.ม. (รัฐศาสตร\การปกครอง)
อาจารย\
-ศน.บ. (ปรัชญา)
พระมหาจําเนียร ธีรวํโส
-ศศ.ม. (สหวิทยาการเพื่อพัฒนาทOองถิ่น)
อาจารย\
4
-ศน.บ. (ปรัชญา)
5 พระวิชาญ สุจิตโฺ ต
-ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
อาจารย\
-ศน.บ.(ปรัชญา)
6 นายชื่น วิไลไพร
-M.A. (Government)
ผูOชEวยศาสตราจารย\
-ศน.บ. (ปรัชญา)
7 นายบุญเลิศ ราโชติ
-Ph.D. (Sociology)
ผูOชEวยศาสตราจารย\
-M.A. (Pali & Buddhism)
-พธ.บ. (ปรัชญาศาสนา)

4. องคBประกอบเกี่ยวกับประสบการณBภาคสนาม (การฝSกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ0ามี)
ฝv ก ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บมหาวิ ทยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย วE า ดO ว ยการปฏิ บั ติ ศาสนกิ จ สํ า หรั บ พระ
นักศึกษา พ.ศ.2543 และระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวEาดOวยการปฏิบัติงานสําหรับนักศึกษา
คฤหัสถ\ พ.ศ. 2544 สถานที่ปฏิบัติงาน ศาสนสถาน สถานที่ราชการ หนEวยงาน องค\กร มูลนิธิ หรือสถาบันที่
ดําเนิ นการเกี่ยวกับสาธารณะประโยชน\ หนEว ยงานอื่นๆ ที่ดําเนินกิจ กรรมเพื่อสาธารณะประโยชน\ และ
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สรO า งสรรค\ กิ จ กรรมที่ เ ปR น ประโยชน\ แ กE ช าติ ศาสนา และพระมหากษั ต ริ ย\ สั ง คม ชุ ม ชนและสถานที่ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู0ของประสบการณBภาคสนาม
4.1.1 มีความรูOและทักษะดOา นการปฏิบั ติงานในสถานปฏิบัติธ รรม ทัณฑสถาน สํ านักงานคุ ม
ประพฤติ สถานพินิจ เปRนตOน
4.1.2 มีทักษะการทํางานดOานการวางแผน การจัดการ และการติดตEอสื่อสาร
4.1.3 มีการพัฒนาดOานมนุษยสัมพันธ\ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมและการทํางานเปRนทีม
4.2 ช6วงเวลา
การฝvกปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวEาดOวยการปฏิบัติศาสนกิจสําหรับพระ
นักศึ กษา พ.ศ.2543 และระเบียบมหาวิทยาลัย มหามกุ ฏราชวิ ทยาลัย วEา ดOวยการปฏิ บัติ งานสํา หรั บ
นักศึกษาคฤหัสถ\ พ.ศ. 2544 สถานที่ปฏิบัติงาน ศาสนสถาน สถานที่ราชการ หนEวยงาน องค\กร มูลนิธิ
หรือสถาบันที่ดําเนินการเกี่ยวกับสาธารณะประโยชน\ หนEวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะ
ประโยชน\ และสรOางสรรค\กิจกรรมที่เปRนประโยชน\แกEชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย\ สังคม ชุมชน
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปKที่ 4 ระยะเวลารวม 315 ชั่วโมง ดังนี้
4.2.1 ฝv กปฏิ บั ติ งานที่ ส ถานปฏิ บั ติ ธ รรม ทั ณฑสถาน สํ า นั กงานคุ ม ประพฤติ สถานพิ นิ จ และ
โรงพยาบาล เปRนตOน โดยเฉลี่ยหนEวยกิตละ 45 ชั่วโมง โดยสอนทั้งหมด 6 หนEวยกิต (45 x 7 =
315 ชั่วโมง)
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
วันจันทร\-วันศุกร\ เวลา08.00-17.00 น. (หรือเปRนไปตามที่หนEวยงานที่นักศึกษาเขOาฝvกงานจะ
กําหนด)
5. ข0อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ0ามี)
5.1 คําอธิบายโดยย6อ
การทํางานวิจัยเกี่ยวกับปรัชญาโดยใหOมีการดําเนินการดังนี้
5.1.1 นักศึกษาเลือกเรื่องที่สนใจเพื่อทํางานวิจัยพรOอมกับเลือกอาจารย\ที่ปรึกษา
5.1.2 สืบคOนขOอมูลและจัดทําโครงรEางงานวิจัย
5.1.3 นําเสนอโครงรEางงานวิจัยตEออาจารย\ประจําวิชา
5.1.4 ดําเนินการทําวิจัย
5.1.5 นําเสนอความกOาวหนOาการทําวิจัย
5.1.6 วิเคราะห\ขOอมูลและจัดทํารายงานการวิจัย
5.1.7 นําเสนอผลงานวิจัยและตอบขOอซักถาม (สอบ) ตEออาจารย\ประจําวิชา
5.1.8 สEงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ\ตEออาจารย\ประจําวิชา
5.1.9 ตีพิมพ\เผยแพรEผลงานในวารสารวิชาการและหรือนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ (หากมี)
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู0
5.2.1 มีความรูOและทักษะดOานการวิจัย ไดOแกE การสืบคOนขOอมูล การจัดทําโครงรEางงานวิจัย การ
นําเสนอโครงรEางงานวิจัย การดําเนินการวิจัย การนําเสนอความกOาวหนOางานวิจัย การวิเคราะห\ขOอมูล การ
นําเสนอผลงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และ การตีพิมพ\เผยแพรEงานวิจัยในวารสารวิชาการและหรือ
การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ (หากมี)
5.2.2 มีทักษะการทํางานดOานการวางแผน การบริหารจัดการ การติดตEอสื่อสาร การจัดเตรียมสื่อ
(power point) เพื่อการนําเสนอและเทคนิคการนําเสนอ
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5.2.3 มีการพัฒนาดOานมนุษยสัมพันธ\ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมในการทําวิจัย และการ
ทํางานเปRนทีม (เนื่องจากนักศึกษา3-5คน รEวมกันทํางานวิจัย 1 เรื่อง)
5.3 ช6วงเวลา
ภาคการที่ 1 ชั้นปKที่ 4
5.4 จํานวนหน6วยกิต
3 หนEวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 คณะศาสนาและปรัชญาแตEงตั้งคณะกรรมการประสานงานรายวิชา
5.5.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมรายละเอียดและขั้นตอนตEางๆ ของรายวิชาพรOอมจัดทําคูEมือ
รายวิชา
5.5.3 ชี้แจงรายละเอียดวิชาแกEนักศึกษาพรOอมตอบขOอซักถาม
5.5.4 แนะนําวิธีการสืบคOนขOอมูล วิธีการจัดเตรียมโครงรEางงานวิจัย วิธีการเขียนรายงานผลการวิจัย
การจัดเตรียมสื่อเพาเวอร\พอยต\เพื่อการนําเสนอ และวิธีการนําเสนอ
5.5.5 คณะศาสนาและปรัชญาแตEงตั้งอาจารย\ที่ปรึกษา
5.5.6 อาจารย\ที่ปรึกษาจัดตารางนัดพบนักศึกษาเพื่อเลือกเรื่องที่จะศึกษาและใหOคําปรึกษาตEางๆ
ติดตEอสถานที่ตEางๆ เปRนตOน
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 มีคณะกรรมการประเมินผลงานวิจัย ประกอบดOวยอาจารย\ประจําวิชา อาจารย\ที่ปรึกษา
อาจารย\ที่ปรึกษารEวม (รวม 3-4 คน) ทําหนOาที่ประเมินโครงรEางงานวิจัยวEามีความเหมาะสมหรือไมE พรOอมใหO
ขOอเสนอแนะตEางๆที่จะทําใหOไดOผลงานการวิจัยที่ดีและรัดกุม มีความเหมาะสมกับเวลาของนักศึกษา เปRนตOน
5.6.2 คณะกรรมการประเมินผลงานวิจัยดังกลEาวทําหนOาที่ประเมินความกOาวหนOาของงานวิจัย
พรOอมใหOขOอเสนอแนะตEอปpญหาและอุปสรรคตEางๆ ที่เกิดขึ้น (หากมี)
5.6.3 เมื่อนักศึกษาไดOเสร็จสิ้นการดําเนินการวิจัยและเตรียมรายงานผลการวิจัยแลOว คณะกรรมการ
ประเมินผลงานวิจัยทําหนOาที่ตรวจรายงานฯ และสอบงานวิจัย
5.6.4 นักศึกษาจะผEานรายวิชานี้ (C = 60-65 คะแนน) เมื่ออาจารย\ประจําวิชาสรุปความเห็นใหOผEาน
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู0 กลยุทธBการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่เปRนความคาดหวังหรือเป|าหมายเฉพาะของหลักสูตรนี้ พรOอม
ทั้งระบุกลยุทธ\หรือกิจกรรมการดําเนินการที่จะสEงผลใหOเกิดคุณลักษณะพิเศษดังกลEาว
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธBหรือกิจกรรมการดําเนินการ
1.1 ความคิดวิเคราะห\และสรOางสรรค\
-จั ด กิ จ กรรมเปV ด โอกาสใหO นั กศึ ก ษาไดO ใชO ความคิ ด
สรOางสรรค\อยEางตEอเนื่อง
-รายวิ ช าโครงงานวิ จั ย ฝv ก ฝนใหO นั ก ศึ ก ษาไดO ใ ชO
ความคิดสรOางสรรค\ในการวิจัย
-รายวิชาปฏิบัติการตEางๆ ของคณะฯ ไดOมีการ
แบEงกลุEมนักศึกษา และมอบหมายใหOนักศึกษาไดOคิด
วิเคราะห\ปpญหาปรัชญาหรือปpญหาทางความคิด
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เพื่อใหOสอดคลOองกับสภาพสังคมปpจจุบัน
-จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร\ในหOองคอมพิวเตอร\และ
หOองสมุดสําหรับใหOนักศึกษาสืบคOนขOอมูลตEางๆ
-จัดบริการ wireless internet ตามจุดตEางๆ ของ
คณะสังคมศาสตร\
-มีรายวิชาคอมพิวเตอร\เพื่อการทํางาน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคOนควOา ฝvกฝนใหO
นักศึกษาสืบคOนขOอมูล การใชOโปรแกรมคอมพิวเตอร\
ตEางๆ ไดO
-ฝvกฝนนักศึกษาจัดเตรียมการนําเสนอผลงานดOวย
โปรแกรมตEางๆ ในการนําเสนอผลงาน
-ฝvกฝนนักศึกษาสEงรายงานดOวยสื่ออิเลคทรอนิคส\
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-จัดโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ
-รายวิชาสัมมนาปรัชญาแบEงกลุEมนักศึกษาที่ใชOการ
เรียนการสอนดOวยภาษาอังกฤษ
-ฝv ก ฝนการอE า นวารสารวิ ช าการภาษาอั ง กฤษ
สอดแทรกตามรายวิชาตEางๆ
-มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
ตEางประเทศ
-จัดการเรียนการสอนโดยแบE งนั กศึกษาทํ างานกั น
เปR น กลุE ม หรื อ สE ง นั ก ศึ ก ษาไปฝv ก ปฏิ บั ติ ง านสถาน
ปฏิ บั ติ ธ รรม ทั ณ ฑสถาน สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ
สถานพินิจ และโรงพยาบาล เปRนตOน เพื่อเรียนรูOการ
วางแผนการทํางาน ทํางานรEวมกัน การทํางานเปRน
ที ม ก า ร มี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ\ ที่ ดี มี คุ ณ ธ ร ร ม
จรรยาบรรณ จริยธรรม
-มี ก ารสอดแทรกคุ ณ ธรรม จรรยาบรรณและ
จริยธรรมตามรายวิชาตEางๆ
-จัดบอร\ดและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสEงเสริม
การการวางแผนการทํ า งาน ทํ า งานรE ว มกั น การ
ทํางานเปRนทีม การมีมนุษยสัมพันธ\ที่ดี มีคุณธรรม
จรรยาบรรณ จริยธรรม
-มีอาจารย\ที่ปรึกษาและอาจารย\ประจําชั้นคอยดูแล
เอาใจใสE ใหOคําแนะนําและคําปรึกษาตEางๆ
-นักศึกษามีโอกาสรEวมทํางานบริการใหOกับชุมชนใน
โครงการตEางๆ

1.2 ความสามารถดOานคอมพิวเตอร\และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.3 ความสามารถดOานการใชOภาษาอังกฤษ

1.4 การวางแผนการทํางาน การติดตEอสื่อสาร การ
ทํางานรEวมกัน มีมนุษยสัมพันธ\ คุณธรรม
จรรยาบรรณและจริยธรรม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู0ในแต6ละด0าน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. คุณธรรมและจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู0ด0านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักศึกษาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ
(2) มีวินัย ซื่อสัตย\ และรับผิดชอบตEอตนเองและสังคม
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทOองถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
1.2 กลยุทธBการสอนที่ใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
(2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียนของคณะสังคมศาสตร\
(3) การเรียนรูOจากสถานการณ\จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน
1.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู0ด0านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินผลการเรียนรูOจากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาตEางๆ ในคณะ
สังคมศาสตร\
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนักศึกษา อาจารย\ที่ปรึกษา อาจารย\ผูOสอน
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูOใชOบัณฑิต
2. ความรู0
2.1 ผลการเรียนรู0ด0านความรู0
(1) มีความรูOความเขOาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชารัฐศาสตร\การปกครอง
(2) มีทักษะและประสบการณ\การเรียนรูOในสาขาวิชารัฐศาสตร\การปกครอง สามารถ
ปฏิบัติงานในสถานการณ\ตEางๆ ไดO
(3) มีความรูOความเขOาใจในพัฒนาการใหมEๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวขOองกับการ
แกOไขปpญหาและการตEอยอดองค\ความรูOในสาขาวิชา
(4) ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ขOอบังคับที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ\
(5) มีความรูOดOานพระพุทธศาสนา
2.2 กลยุทธBการสอนที่ใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านความรู0
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดOแกE การบรรยาย อภิปราย การนําเสนอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูO การศึกษาคOนควOาดOวยตนเอง การเขียนรายงาน
(2) การฝvกปฏิบัติ การฝvกงาน การไดOฝvกการทํางานเดี่ยวและเปRนกลุEม
(3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเขOารEวมประชุมสัมมนาตEางๆ ที่คณะสังคมศาสตร\จัดขึ้น
2.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู0ด0านความรู0
(1) ประเมินผลการเรียนรูOจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขOอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การ
ทําแบบฝvกหัด การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูOใชOบัณฑิต
3. ทักษะทางปOญญา
3.1 ผลการเรียนรู0ด0านทักษะทางปOญญา
(1) สามารถคOนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชOในการพัฒนาความรูOและการ
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แกOปpญหาทางอาชีพไดOอยEางสรOางสรรค\
(2) สามารถคิดวิเคราะห\และริเริ่มสรOางสรรค\ โดยใชOความรูOและประสบการณ\ของตนในการ
แกOปpญหาการทํางานไดO
(3) สามารถวางแผนการทํางานและการบริหารจัดการงานไดO
3.2 กลยุทธBการสอนที่ใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะทางปOญญา
(1) การสอนโดยเนOนผูOเรียนเปRนสําคัญ
(2) การใหOศึกษาคOนควOาดOวยตนเอง การสัมมนา การทํางานวิจัย
(3) การวางแผนการแกOไขปpญหาการเมืองการปกครองในสถานการณ\ปpจจุบัน ในหOองเรียน
อยEางสม่ําเสมอ
(4) การนําเสนอผลงาน เพื่อรับการประเมินผลงาน นําไปสูEการปรับปรุงงานใหOถูกตOอง
3.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะทางปOญญา
(1) ประเมินผลการเรียนรูOจากการเรียนรายวิชา
(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคOนควOาดOวยตนเอง การสัมมนา การทํางานวิจัย
(3) ประเมินผลจากความสัมฤทธิ์ของงานที่ไดOรับมอบหมาย
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูOใชOบัณฑิต
4. ทักษะความสัมพันธBระหว6างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธBระหว6างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผูOนํา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห\ปpญหาไดOอยEางเหมาะสมบนพื้นฐานของ
ตนเองและของกลุEม
(2) ตระหนักศึกษาในความแตกตEางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทํางาน
รEวมกับผูOอื่นไดOดี
(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูOเพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพอยEางตEอเนื่อง
4.2 กลยุทธBการสอนที่ใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธBระหว6างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
(2) การสอนในรายวิชาตEางๆ ตามหลักสูตร โดยเนOนการทํางานเปRนกลุEม
(3) การจัดใหOมีรายวิชาฝvกงาน ฝvกภาคสนาม ฝvกประสบการณ\อาชีพ
4.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธBระหว6างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินผลการเรียนรูOจากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
(2) ประเมินผลการเรียนรูOจากรายวิชาตEางๆ ที่มีการสEงเสริมใหOทํางานกลุEม
(3) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝvกงาน ฝvกประสบการณ\อาชีพ
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูOใชOบัณฑิต
5. ทักษะในการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู0ด0านทักษะในการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการใชOกระบวนการทางวิทยาศาสตร\หรือคณิตศาสตร\หรือ
กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห\หรือแกOปpญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงาน
ไดO
(2) มีความสามารถในการใชOเทคโนโลยีคอมพิวเตอร\และสารสนเทศในการสื่อสาร การ
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แสวงหาความรูOดOวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขOอมูลและการนําเสนอขOอมูล
สารสนเทศ เพื่อประโยชน\ในการศึกษาไดO
(3) มีความสามารถในการใชOคอมพิวเตอร\และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรูO
ดOวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขOอมูลและการนําเสนอขOอมูลสารสนเทศ
5.2 กลยุทธBการสอนที่ใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะในการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) คณะศาสนาและปรัชญามีรายวิชาคอมพิวเตอร\เพื่อการทํางาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการคOนควOา นอกจากนี้ยังมีรายวิชาสถิติเบื้องตOน และระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา
และสอดแทรกตามรายวิชาตEางๆ
(2) การเรียนรูOดOวยตนเองผEานระบบ e-learning
5.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะในการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลการเรียนรูOจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขOอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การ
ทําแบบฝvกหัด การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูOใชOบัณฑิต
หมวดวิชาเฉพาะ
1. คุณธรรมและจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู0ด0านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ
(2) มีวินัย ตรงตEอเวลา ซื่อสัตย\สุจริต และรับผิดชอบตEอตนเองและสังคม
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทOองถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
(4) เคารพสิทธิและรับฟpงความคิดเห็นของผูOอื่น ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขOอบังคับขององค\กร
1.2 กลยุทธBการสอนที่ใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) กําหนดใหOมีวัฒนธรรมองค\กร ปลูกฝpงใหOนักศึกษาแสดงความเคารพครูอาจารย\ และ
เคารพกันระหวEางรุEนพี่กับรุEนนOอง
(2) สอดแทรกศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา โดยใหOความสําคัญตEอการ
ตรงตEอเวลา สEงงานภายในเวลาที่กําหนด
(3) การเรียนรูOจากสถานการณ\จริง
(4) การจัดกิจกรรมหรือฝvกปฏิบัติในชั้นเรียน เนOนการแตEงกายถูกตOองตามระเบียบและปฏิบัติตน
ที่เหมาะสม
1.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู0ด0านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) จากการตรงตEอเวลาในการเขOาชั้นเรียน และการสEงงานตรงตามเวลาที่กําหนด
(2) ประเมินพฤติกรรม การมีวินัย ความพรOอมเพียงในการเขOารEวมกิจกรรม
(3) ปริมาณการทุจริตในการสอบ สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
และขOอบังคับของมหาวิทยาลัย
2. ความรู0
2.1 ผลการเรียนรู0ด0านความรู0
(1) มีความรูOความเขOาใจในวัฒนธรรมตEางภาษาและหลักการสําคัญในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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(2) มีทักษะและประสบการณ\การเรียนรูOในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถปฏิบัติงานในสาขา
อาชีพในสถานการณ\ตEางๆ ไดO
(3) มีความรูOความเขOาใจในพัฒนาการใหมEๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวขOองกับการ
แกOไขปpญหาและการตEอยอดองค\ความรูOในสาขาวิชา
(4) สามารถใชOความรูOและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต\แกOไขปpญหา
2.2 กลยุทธBการสอนที่ใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านความรู0
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดOแกE การบรรยาย อภิปราย การนําเสนอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูO การศึกษาคOนควOาดOวยตนเอง การเขียนรายงาน
(2) การฝvกปฏิบัติ การฝvกงาน การไดOฝvกการทํางานเดี่ยวและเปRนกลุEม
(3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเขOารEวมประชุมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่
2.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู0ด0านความรู0
(1) ประเมินผลการเรียนรูOจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขOอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทํา
แบบฝvกหัด การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน
(2) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่
3. ทักษะทางปOญญา
3.1 ผลการเรียนรู0ด0านทักษะทางปOญญา
(1) สามารถคOนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชOในการพัฒนาความรูOและการแกOปpญหา
ทางวิชาการไดOอยEางสรOางสรรค\
(2) สามารถคิดวิเคราะห\และริเริ่มสรOางสรรค\ โดยใชOความรูOและประสบการณ\ของตนในการ
แกOปpญหาการทํางานไดO
(3) แสวงหาความรูOเพิ่มเติมไดOดOวยตนเอง เพื่อการเรียนรูOตลอดชีวิต ทันตEอการเปลี่ยนแปลง
ทางองค\ความรูOและเทคโนโลยีใหมEๆ
3.2 กลยุทธBการสอนที่ใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะทางปOญญา
(1) การสอนโดยเนOนผูOเรียนเปRนสําคัญโดยใชOหลักโยนิโสมนสิการ
(2) การใหOศึกษาคOนควOาดOวยตนเอง การสัมมนา การทํารายงาน และรายงานหนOาชั้นเรียน
(3) การจัดเตรียมเอกสารตEางๆ ใหOพอเพียงสําหรับการใชOในหOองเรียนอยEางสม่ําเสมอ
3.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะทางปOญญา
(1) ประเมินผลการเรียนรูOจากการเรียนรายวิชา
(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคOนควOาดOวยตนเอง การสัมมนา การทํารายงาน
(3) ประเมินผลจากความสัมฤทธิ์ของงานที่ไดOรับมอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธBระหว6างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธBระหว6างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผูOนํา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห\ปpญหาไดOอยEางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ\ที่ดี
(2) ตระหนักในความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทํางานรEวมกับผูOอื่นไดOดี
(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูOเพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการอยEางตEอเนื่อง
4.2 กลยุทธBการสอนที่ใช0พัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธBระหว6างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) กําหนดใหOทํางานเปRนกลุEมโดยใหOหมุนเวียนการเปRนหัวหนOากลุEมแตEละครั้ง และผูOรายงาน
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(2) ใหOคําแนะนําในการเขOารEวมกิจกรรมตEางๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
(3) การจัดใหOมีรายวิชาฝvกงาน ฝvกภาคสนาม ฝvกประสบการณ\วิชาชีพ
4.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธBระหว6างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากการทํารายงานกลุEม และการรายงานหนOาชั้นเรียนโดยอาจารย\และนักศึกษา
(2) ประเมินผลการเรียนรูOจากรายวิชาตEางๆ ที่มีการสEงเสริมใหOทํางานกลุEม
(3) พิจารณาจากการเขOารEวมกิจกรรมตEางๆ ของนักศึกษา
(4) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝvกงาน ฝvกประสบการณ\อาชีพ
5. ทักษะในการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู0ด0านทักษะในการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช0เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการวิเคราะห\เชิงตัวเลขในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานในสาขา
อาชีพไดO
(2) มีทักษะการใชOภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยEางสรOางสรรค\
(3) มีความสามารถในการใชOคอมพิวเตอร\และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรูO
ดOวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขOอมูลและการนําเสนอขOอมูลสารสนเทศ
5.2 กลยุทธBการสอนที่ใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะในการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีวิชาคอมพิวเตอร\เพื่อการทํางานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการเผยแผEพระพุทธศาสนา
นอกจากนี้ยังมีรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและรายวิชาสถิติเบื้องตOน และสอดแทรก
ตามรายวิชาตEางๆ
(2) ฝvกการนําเสนอผลงานโดยเนOนความสําคัญของการใชOภาษา และบุคลิกภาพ
(3) มอบหมายงานคOนควOาองค\ความรูO การเรียนรูOดOวยตนเองผEานระบบ e-learning การ
ทดสอบความรูO พื้ น ฐานดO า นคอมพิ ว เตอร\ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศตามเกณฑ\ ข อง
มหาวิทยาลัย
5.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะในการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช0เทคโนโลยี สารสนเทศ
(1) ประเมินผลการเรียนรูOจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขOอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทํา
แบบฝvกหัด การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน
(2) ประเมินผลการเรียนรูOดOานคอมพิวเตอร\และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ\ของมหาวิทยาลัย
(3) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสู6รายวิชา
(Curriculum Mapping)
พิจ ารณาความเชื่ อมโยงของผลการเรี ย นรูOของหลั กสูต รและของรายวิ ช า แสดงใหO เห็ น วE า แตE ล ะ
รายวิ ชาในหลักสูตร รับผิ ดชอบตEอผลการเรียนรูOใดบOาง โดยระบุวE าเปRน ความรับผิ ดชอบหลัก หรือความ
รับผิดชอบรอง ทั้งนี้ ผลการเรียนรูOดังตารางที่แนบ มีความหมายดังนี้
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ด0านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักศึกษาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ
(2) มีวินัย ซื่อสัตย\ และรับผิดชอบตEอตนเองและสังคม
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทOองถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
2. ด0านความรู0
(1) มีความรูOความเขOาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชารัฐศาสตร\การปกครอง
(2) มีทักษะและประสบการณ\การเรียนรูOในสาขาวิชารัฐศาสตร\การปกครอง สามารถ
ปฏิบัติงานในสถานการณ\ตEางๆ ไดO
(3) มีความรูOความเขOาใจในพัฒนาการใหมEๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวขOองกับการ
แกOไขปpญหาและการตEอยอดองค\ความรูOในสาขาวิชา
(4) ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ขOอบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ\
(5) มีความรูOดOานพระพุทธศาสนา
3. ด0านทักษะทางปOญญา
(1) สามารถคOนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชOในการพัฒนาความรูOและการ
แกOปpญหาทางอาชีพไดOอยEางสรOางสรรค\
(2) สามารถคิดวิเคราะห\และริเริ่มสรOางสรรค\ โดยใชOความรูOและประสบการณ\ของตนในการ
แกOปpญหาการทํางานไดO
(3) สามารถวางแผนการทํางานและการบริหารจัดการงานไดO
4. ด0านทักษะความสัมพันธBระหว6างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผูOนํา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห\ปpญหาไดOอยEางเหมาะสมบนพื้นฐานของ
ตนเองและของกลุEม
(2) ตระหนักศึกษาในความแตกตEางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทํางาน
รEวมกับผูOอื่นไดOดี
(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูOเพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพอยEางตEอเนื่อง
5. ด0านทักษะในการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการใชOกระบวนการทางวิทยาศาสตร\หรือคณิตศาสตร\หรือ
กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห\หรือแกOปpญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงาน
ไดO
(2) มีความสามารถในการใชOเทคโนโลยีคอมพิวเตอร\และสารสนเทศในการสื่อสาร การ
แสวงหาความรูOดOวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขOอมูลและการนําเสนอขOอมูล
สารสนเทศ เพื่อประโยชน\ในการศึกษาไดO
(3) มีความสามารถในการใชOคอมพิวเตอร\และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรูO
ดOวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขOอมูลและการนําเสนอขOอมูลสารสนเทศ
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มคอ. 2 สาขาวิชาปรัชญา

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต6อผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสู6รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. ด0านคุณธรรม
จริยธรรม
1

2

3

3. ด0านทักษะทาง
ปOญญา

2. ด0านความรู0

1

2

3

4

5

1

2

3

5. ด0านทักษะการ
4. ด0านทักษะ
วิเคราะหB
ความสัมพันธB
เชิงตัวเลขการ
ระหว6างบุคคลและ สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ การใช0เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ6มวิชาสังคมศาสตรB
รายวิชาบังคับเรียน
-มนุษย\กับสังคม
รายวิชาเลือกเรียน
-สื่อพื้นบOานกับสุขภาพชุมชน
-มนุษย\กับเศรษฐกิจ
-ความรูOเบื้องตOนเกี่ยวกับกฎหมาย
-การเมืองการปกครองของไทย
-สันติภาพศึกษา
-การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
-ทOองถิ่นศึกษา
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รายวิชา

1. ด0านคุณธรรม
จริยธรรม
1

2

3

3. ด0านทักษะทาง
ปOญญา

2. ด0านความรู0

1

2

3

4

5

1

2

3

5. ด0านทักษะการ
4. ด0านทักษะ
วิเคราะหB
ความสัมพันธB
เชิงตัวเลขการ
ระหว6างบุคคลและ สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ การใช0เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3

กลุ6มวิชามนุษยศาสตรB
รายวิชาบังคับเรียน
-ไทยศึกษา
รายวิชาเลือกเรียน
-จริยธรรมและทักษะการศึกษา
-วิถีชีวิตและภูมิปpญญาไทย
-การวางแผนชีวิตและครอบครัว
-ศิลปนิยม
-สังคีตนิยม
-ดนตรีศึกษา
-จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
-หลักปรัชญาและตรรกศาสตร\
-พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต
กลุ6มวิชาภาษา
รายวิชาบังคับเรียน
-ภาษาไทย
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รายวิชา

1. ด0านคุณธรรม
จริยธรรม
1

2

3

3. ด0านทักษะทาง
ปOญญา

2. ด0านความรู0

1

2

3

4

5

1

2

3

5. ด0านทักษะการ
4. ด0านทักษะ
วิเคราะหB
ความสัมพันธB
เชิงตัวเลขการ
ระหว6างบุคคลและ สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ การใช0เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3

-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
รายวิชาเลือกเรียน
-ภาษาไทยสําหรับชาวตEางชาติ
-สัทศาสตร\อังกฤษเบื้องตOน
-ไวยากรณ\อังกฤษ
-การแปลอังกฤษพื้นฐาน
-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กลุ6มวิชาวิทยาศาสตรBกับคณิตศาสตรB
รายวิชาบังคับเรียน
-สถิติเบื้องตOน
รายวิชาเลือกเรียน
-คณิตศาสตร\พื้นฐาน
-คอมพิวเตอร\เพื่อการทํางาน
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาคOนควOา
-วิทยาศาสตร\ เทคโนโลยีและสิ่งแวดลOอม
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รายวิชา

1. ด0านคุณธรรม
จริยธรรม
1

2

3

3. ด0านทักษะทาง
ปOญญา

2. ด0านความรู0

1

2

3

4

5

1

2

3

5. ด0านทักษะการ
4. ด0านทักษะ
วิเคราะหB
ความสัมพันธB
เชิงตัวเลขการ
ระหว6างบุคคลและ สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ การใช0เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3

-มนุษย\กับสิ่งแวดลOอม
-การทEองเที่ยวเชิงอนุรักษ\
-ชีวิตและสุขภาพ

60

จัดทําโดยคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มคอ. 2 สาขาวิชาปรัชญา
หมวดวิชาเฉพาะ
1. ด0านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักศึกษาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ
(2) มีวินัย ซื่อสัตย\ และรับผิดชอบตEอตนเองและสังคม
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทOองถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
2. ด0านความรู0
(1) มีความรูOความเขOาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชารัฐศาสตร\การปกครอง
(2) มีทักษะและประสบการณ\การเรียนรูOในสาขาวิชารัฐศาสตร\การปกครอง สามารถ
ปฏิบัติงานในสถานการณ\ตEางๆ ไดO
(3) มีความรูOความเขOาใจในพัฒนาการใหมEๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวขOองกับการ
แกOไขปpญหาและการตEอยอดองค\ความรูOในสาขาวิชา
(4) ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ขOอบังคับที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ\
(5) มีความรูOดOานพระพุทธศาสนา
3. ด0านทักษะทางปOญญา
(1) สามารถคOนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชOในการพัฒนาความรูOและการ
แกOปpญหาทางอาชีพไดOอยEางสรOางสรรค\
(2) สามารถคิดวิเคราะห\และริเริ่มสรOางสรรค\ โดยใชOความรูOและประสบการณ\ของตนในการ
แกOปpญหาการทํางานไดO
(3) สามารถวางแผนการทํางานและการบริหารจัดการงานไดO
4. ด0านทักษะความสัมพันธBระหว6างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผูOนํา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห\ปpญหาไดOอยEางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง
และของกลุEม
(2) ตระหนักศึกษาในความแตกตEางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทํางาน
รEวมกับผูOอื่นไดOดี
(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูOเพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพอยEางตEอเนื่อง
5. ด0านทักษะในการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการใชOกระบวนการทางวิทยาศาสตร\หรือคณิตศาสตร\หรือ
กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห\หรือแกOปpญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงาน
ไดO
(2) มีความสามารถในการใชOเทคโนโลยีคอมพิวเตอร\และสารสนเทศในการสื่อสาร การ
แสวงหาความรูOดOวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขOอมูลและการนําเสนอขOอมูล
สารสนเทศ เพื่อประโยชน\ในการศึกษาไดO
(3) มีความสามารถในการใชOคอมพิวเตอร\และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรูO
ดOวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขOอมูลและการนําเสนอขOอมูลสารสนเทศ
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มคอ. 2 สาขาวิชาปรัชญา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต6อผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสู6รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. ด0านคุณธรรม
จริยธรรม
1

2

3

3. ด0านทักษะทาง
ปOญญา

2. ด0านความรู0

1

2

3

4

5

1

2

3

5. ด0านทักษะการ
4. ด0านทักษะ
วิเคราะหB
ความสัมพันธB
เชิงตัวเลขการ
ระหว6างบุคคลและ สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ การใช0เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3

1) หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ6มวิชาพระพุทธศาสนา
รายวิชาบังคับเรียน
-ประวัติศาสตร\พระพุทธศาสนา
-พระไตรปVฎกศึกษา 1
-พระไตรปVฎกศึกษา 2
-พระไตรปVฎกศึกษา 3
-พุทธวิถีไทย
-ภาษาบาลีเพื่อการคOนควOาพระพุทธศาสนา
-ภาษาสันสกฤตเพื่อการคOนควOาพระพุทธศาสนา
-การปฏิบัติกรรมฐาน
รายวิชาเลือกเรียน
-พระพุทธศาสนามหายาน
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รายวิชา

1. ด0านคุณธรรม
จริยธรรม
1

2

3

3. ด0านทักษะทาง
ปOญญา

2. ด0านความรู0

1

2

3

4

5

1

2

3

5. ด0านทักษะการ
4. ด0านทักษะ
วิเคราะหB
ความสัมพันธB
เชิงตัวเลขการ
ระหว6างบุคคลและ สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ การใช0เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3

-ศาสนศึกษา
-ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผEพระพุทธศาสนา
-วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผEพระพุทธศาสนา
-พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร\และเทคโนโลยี
-พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน\
-พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
-พระพุทธศาสนาในสังคมไทยรEวมสมัย
-การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
กลุ6มวิชาเอกปรัชญา
รายวิชาบังคับเรียน
-ปรัชญาอินเดีย
-ปรัชญาอินเดียรEวมสมัย
-ปรัชญาจีนและญี่ปุ†น
-ปรัชญากรีก
-ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง
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รายวิชา

1. ด0านคุณธรรม
จริยธรรม
1

2

3

3. ด0านทักษะทาง
ปOญญา

2. ด0านความรู0

1

2

3

4

5

1

2

3

5. ด0านทักษะการ
4. ด0านทักษะ
วิเคราะหB
ความสัมพันธB
เชิงตัวเลขการ
ระหว6างบุคคลและ สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ การใช0เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3

-ปรัชญาตะวันตกสมัยใหมE
-ปรัชญาตะวันตกรEวมสมัย
-ปรัชญาไทย
-ตรรกศาสตร\แนวพุทธ
-ปรัชญาอัตถิภาวนิยม
-พุทธปรัชญามหายาน
-ปรัชญาเบื้องตOน
-อภิปรัชญา
-ญาณวิทยา
-สุนทรียศาสตร\
-จริยศาสตร\
-ปรัชญาประวัติศาสตร\
-พุทธปรัชญาเถรวาท
-ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา
-ปรัชญาศาสนา
-ปรากฏการณ\วิทยา
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รายวิชา

1. ด0านคุณธรรม
จริยธรรม
1

2

3

3. ด0านทักษะทาง
ปOญญา

2. ด0านความรู0

1

2

3

4

5

1

2

3

5. ด0านทักษะการ
4. ด0านทักษะ
วิเคราะหB
ความสัมพันธB
เชิงตัวเลขการ
ระหว6างบุคคลและ สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ การใช0เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3

-มนุษยปรัชญา
-ปรัชญาการศึกษา
-ปรัชญาสังคมและการเมือง
-ปรัชญาภาษา
-ปรัชญาเปรียบเทียบ
-ปpญหาปรัชญา
-ตรรกวิทยาเบื้องตOน
-ตรรกวิทยาสัญลักษณ\เบื้องตOน
-จริยศาสตร\ศาสนา
-สัมนาปรัชญา
-พุทธจริยศาสตร\
-ความสัมพันธ\ระหวEางพระพุทธศาสนากับรัฐ
กลุ6มวิชาปฏิบัติการและฝSกประสบการณBอาชีพ
-การฝvกประสบการณ\อาชีพทางปรัชญา

2) หมวดวิชาเลือกเสรี
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑBในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑBในการให0ระดับคะแนน
เปRนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วEาดOวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2554 (ภาคผนวก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
อาจารย\ผูOสอนแตEละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเปRน ตEางกลุEม ตEางชั้นปK ตEางคณะ
แลOวแตEกรณี เพื่อนําผลมาใชOในการปรับปรุงรายวิชา
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปKการศึกษา โดยอาจพิจารณารEวมกับอาจารย\ผูOสอนรายวิชาอื่นที่มีเนื้อหา
ใกลOเคียงกัน เพื่อไมEใหOเกิดความซ้ําซOอน หรือใหOเกิดความสัมพันธ\และตEอเนื่อง แลOวแตEกรณี และทบทวน
เนื้อหาโดยเทียบเคีย งกับ รายวิชาของสถาบัน อื่น หรือเทีย บเคี ยงกั บตํ าราหรือบทความทางวิชาการหรื อ
ผลการวิจัย เพื่อใหOเกิดการพัฒนาเนื้อหาใหOทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ
3. เกณฑBการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เปRนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วEาดOวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2554
3.2 เขOารEวมกิจกรรมการเรียนรูOแบบบูรณาการครบตามเกณฑ\ที่กําหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3.3 ตOองเรียนใหOครบหนEวยกิตที่ระบุไวOตามหลักสูตร ตOองไดOระดับคะแนนเฉลี่ยไมEต่ํากวEา 2.00 และ
รายวิชาฝvกปฏิบัติงานตOองไดOคะแนนไมEต่ํากวEา 2.00
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารยB
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยBใหม6
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสําหรับอาจารย\ใหมEซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัยหรือคณะ
1.2 การมอบหมายใหOมีอาจารย\ที่ปรึกษาทําหนOาที่ใหOคําแนะนําและเปRนที่ปรึกษาในดOานการจัดการเรียน
การสอน
1.3 การชี้แจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร
1.4 การมอบหมายใหOอาจารย\ใหมEศึกษาคOนควOา จัดทําเอกสารที่เกี่ยวขOองกับการสอน ในหัวขOอหนึ่งหรือ
หลายหัวขOอที่อาจารย\ใหมEมีความรูOและถนัด เพื่อทดลองทําการสอนภายใตOคําแนะนําของอาจารย\ที่ปรึกษา
หรือประธานหลักสูตร
1.5 การกําหนดใหOอาจารย\ใหมEเขOารEวมสังเกตการณ\การสอนของอาจารย\ในหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู0และทักษะให0แก6อาจารยB
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กําหนดใหOอาจารย\ตOองเขOารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองดOานการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมิ น ผล ตามความตO อ งการของอาจารย\ และเปR น ไปตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยมีการเปVดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย\ในหัวขOอตEางๆ ที่เกี่ยวขOองกับการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เปRนประจําทุกปK
2.1.2 การจัดใหOมีการสอนแบบเปRนทีม ซึ่งจะสEงเสริมโอกาสใหOอาจารย\ไดOมีประสบการณ\การสอน
รEวมกับคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสไดOเปRนผูOรับผิดชอบรายวิชา ผูOประสานงาน และผูOรEวมทีมการสอน
2.1.3 การสEงเสริมหรือสรOางโอกาสใหOมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูOประสบการณ\ดOานการจัดการเรียนการ
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สอนระหวEางอาจารย\ในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนําไปเผยแพรEในการประชุมวิชาการ
ที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการ
2.2.1 การสEงเสริมใหOอาจารย\เขOารEวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการที่จัดทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย อยEางนOอยปKละ 1 ครั้ง
2.2.2 การสEงเสริมใหOอาจารย\ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตEางๆ และการนําเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการในสาขาวิชาการอยEางนOอยใหOมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปKละ 1 เรื่อง
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การบริหารหลักสูตร
การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กําหนดใหOทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ซึ่งตOองทําหนOาที่ดังนี้
1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาใหOมีความทันสมัยอยูEเสมอ
1.2 จัดหาและกําหนดอาจารย\ผูOสอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรูOความสามารถและคุณสมบัติตรงตาม
รายวิชาที่สอน
1.3 จั ด ตารางการเรี ย นการสอน ตารางสอบ ตารางการฝv กปฏิ บั ติ ฝv ก ภาคสนาม ตามที่ กํ า หนดใน
หลักสูตร
1.4 ควบคุ ม กํ ากั บ ติ ดตาม และประเมิ นผลการจั ดการเรีย นการสอนของอาจารย\ ใหO มีคุณภาพและ
เปRนไปตามวัตถุประสงค\ของหลักสูตรและรายวิชา
1.5 สEงเสริมและจัดใหOมีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย\ดOวยวิธีการตEางๆ เชEน การจัดประชุมวิชาการ
การสEงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ
1.6 สEงเสริมและจัดใหOมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป|าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค\ของ
หลักสูตร
1.7 ติ ด ตามผลหลั ก สู ต ร โดยศึ กษาจากผูO มี สE ว นไดO สE ว นเสี ย เชE น ผูO ใชO บั ณฑิ ต ศิ ษ ย\ เ กE า อาจารย\ และ
นักศึกษาปpจจุบัน
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะศาสนาและปรัชญาจัดทําแผนการใชOจEายงบประมาณประจําปK จากงบประมาณที่ไดOรับจัดสรร
จากมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดแบEงคEาใชOจEายดังนี้ คEาใชOสอย ตอบแทน คEาวัสดุ ตําราและสื่อการเรียนการ
สอน คEาครุภัณฑ\ คEาใชOจEายในการพัฒนาอาจารย\ คEาใชOจEายในการพัฒนานักศึกษา และทุนการศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู6เดิม
คณะศาสนาและปรัชญา ไดOใชOอุปกรณ\ประกอบการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเฉพาะ
อุปกรณ\การสอนภาคปฏิบัติประกอบดOวยเครื่องมือดังตEอไปนี้
ที่ อุปกรณBการสอน
จํานวนที่มีอยู6เดิม
จํานวนที่ต0องการในอนาคต
1 เครื่องคอมพิวเตอร\
20 เครื่อง
40 เครื่อง
2 เครื่องโปรเจ็คเตอร\
5 เครื่อง
10 เครื่อง
3 โนOตบุžก
10 เครื่อง
10 เครื่อง
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5

เครื่องฉายภาพขOามศีรษะ
20 เครื่อง
10 เครื่อง
2.2.1 ทรัพยากรที่มีในห0องสมุด
ใชO หO องสมุ ดของมหาวิ ทยาลั ย รวมทั้ งหO องสมุ ดประจํ าคณะศาสนาและปรั ชญาและคณะอื่ นๆ ใน
มหาวิทยาลัย เปRนศูนย\การคOนควOา ซึ่งมีการติดตั้งระบบอินเทอร\เน็ตเพื่อใหOบริการแกEนักศึกษา
2.2.1.1 หนังสือ
2.2.1.1.1 ภาษาไทย
จํานวน 100 รายชื่อ
2.2.1.1.2 ภาษาตEางประเทศ
จํานวน 40 รายชื่อ
2.2.1.2 วารสาร
2.2.1.2.1 ภาษาไทย
จํานวน 5 รายชื่อ
2.2.1.2.2 ภาษาตEางประเทศ
จํานวน 2 รายชื่อ
2.2.1.3 ฐานขOอมูลออนไลน\
2.2.1.3.1 ฐานขOอมูลงานวิจัย ThaiLIS
2.2.1.3.2 www.odi.stou.ac.th
2.2.1.4 การสืบคOนขOอมูลอื่น ๆ
2.2.1.4.1 การสืบคOนขOอมูลจากแหลEงขOอมูลอื่นๆ ผEานเครือขEายอินเทอร\เน็ต
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะฯไดOจัดสรรงบประมาณการดําเนินการตEางๆ ดังนี้
2.3.1 งบประมาณในการจัดซื้อวารสาร หนังสือ ตํารา รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส\ตEางๆ ทั้งในและ
ตEางประเทศ เขOาหOองสมุดตEอเนื่องเปRนประจําทุกปK
2.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร\ไวOบริการนักศึกษาจํานวน 30 เครื่องในหOองคอมพิวเตอร\ โดยเปVดทําการ
ทั้งในและนอกเวลาราชการ นอกจากนี้ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร\จํานวน 10 เครื่องประจําที่หOองสมุด ซึ่งเปVดทํา
การทั้งในและนอกเวลาราชการ
2.3.3 งบประมาณการจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ\เพื่อการเรียนการสอนเปRนประจําทุกปK
2.3.4 จัดหาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร\และอุปกรณ\โสตทัศนูปกรณ\ประจําหOองบรรยายตEางๆ
รวมทั้งสิ้น 10 หOองบรรยาย เปRนประจําทุกปK
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
กระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอของตํารา หนังสือ วารสาร ฯลฯ มีวิธีการดังนี้
นั ก ศึ ก ษาแจO ง ผE า นอาจารย\ ป ระจํ า ชั้ น คณาจารย\ แ จO ง ผE า นหั ว หนO า กลุE ม วิ ช าตE า งๆ และพิ จ ารณาในคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกปKการศึกษา
3. การบริหารคณาจารยB
3.1 การรับอาจารยBใหม6
การคั ด เลื อ กและรั บ อาจารย\ ใหมE เปR น ไปตามขO อบั ง คั บ และระเบี ย บมหาวิ ทยาลั ย มหามกุ ฏ ราช
วิทยาลัย ที่เกี่ยวขOองกับการบริหารงานบุคคล
3.2 การมีส6วนร6วมของคณาจารยBในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย\ทุกคนในหลักสูตร มีสEวนรEวมในการกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาใน
แตEละภาคการศึกษา การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนขOอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
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คุณภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผล โดยการจัดใหOมีการประชุมอาจารย\ผูOสอน และ
ผูOรEวมงาน ภาคการศึกษาละอยEางนOอย 4 ครั้ง มีการสื่อสารทาง e-mail, ระบบหนังสือเวียน, โทรศัพท\หรือสื่อ
อื่นๆ
3.3 การแต6งตั้งคณาจารยBพิเศษ
หลักสูตรมีการเชิญอาจารย\พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดOาน จากหนEวยงานตEางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน6ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ําระดับปริญญาตรี
4.2 การเพิ่มทักษะความรู0เพื่อการปฏิบัติงาน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ ดําเนินการโดยการใหOเขOารับการฝvกอบรม การ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ การดูงาน การทําวิจัยรEวมกับอาจารย\และตีพิมพ\ผลงานวิจัยและหรือนําเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการการผลิตผลงานทางวิชาการ เชEน ทําหนังสือคูEมือการใชOเครื่องมือ อุปกรณ\การ
สอนตEางๆ เปRนตOน
5. การสนับสนุนและการให0คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให0คําปรึกษาด0านวิชาการและอื่นๆ แก6นักศึกษา
คณะศาสนาและปรัชญามีการแตEงตั้งอาจารย\ที่ปรึกษา และอาจารย\ประจํารายวิชา ใหOแกEนักศึกษา
ทุ กคน เพื่ อ ทํ า หนO า ที่ ใ หO คํา ปรึ กษาแนะนํ า ดO า นการเรี ย นและอื่ น ๆ โดยอาจารย\ ที่ ป รึ กษาหนึ่ ง คนตE อ
นักศึกษาประมาณ 10 คน และอาจารย\ประจํารายวิชา รายวิชาละ 1 คน คณะศาสนาและปรัชญาจัดใหO
มีการนัดพบอาจารย\ที่ปรึกษากับนักศึกษาอยEางเปRนทางการภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง แตEมีการพบปะ
ระหวEางอาจารย\ที่ปรึกษาหรืออาจารย\ประจํารายวิชากับนักศึกษาไดOตลอด ทั้งที่มีการนัดลEวงหนOาหรือ
ไมEไดOนัด ทุกครั้งที่มีขEาวประชาสัมพันธ\หรือตOองการสื่อสารกัน หรือขอคําแนะนําปรึกษาหารือ
5.2 การอุทธรณBของนักศึกษา
การอุทธรณ\ของนักศึกษา ใหOเปRนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วEาดOวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
6. ความต0องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู0ใช0บัณฑิต
การศึกษาความตOองการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผูOใชOบัณฑิต ดําเนินการดังนี้
6.1 การสํารวจความตOองการของตลาดงานและผูOใชOบัณฑิต กEอนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปK
6.2 การสํารวจความพึงพอใจของผูOใชOบัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร
7. ตัวบ6งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตั ว บE งชี้ ผ ลการดํ า เนิ น งานของหลั ก สู ต ร เปR น ไปตามระบบการประเมิ น ผลการจั ด การหลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการทุกสิ้นปKการศึกษาโดยมีเกณฑ\การประเมิน16 ตัวบEงชี้ดังนี้
ตัวบ6งชี้ผลการดําเนินงาน
ปFที่ 1 ปFที่ 2 ปFที่ 3 ปFที่ 4 ปFที่ 5
1. อาจารย\ประจําหลักสูตรอยEางนOอยรOอยละ 80 มีสEวนรEวม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลOอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหEงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
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3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

สาขา/สาขาวิชา (ถOามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ\ภาคสนาม (ถOามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อยEางนOอยกEอนการเปVดสอนในแตEละภาคการศึกษา
ใหOครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ\ภาคสนาม (ถOามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปVดสอนใหOครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปKการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูO ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถOามี) อยEาง
นOอยรOอยละ 25 ของรายวิชาที่เปVดสอนในแตEละปK
การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ\
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรูO จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปKที่แลOว
อาจารย\ใหมE (ถOามี) ทุกคน ไดOรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดOานการจัดการเรียนการสอน
อาจารย\ประจําทุกคนไดOรับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ อยEางนOอยปKละหนึ่งครั้ง
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถOามี) ไดOรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมEนOอยกวEารOอยละ
50 ตEอปK
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปKสุดทOาย/บัณฑิตใหมEที่มี
ตEอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมEนOอยกวEา 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผูOใชOบัณฑิตที่มีตEอบัณฑิตใหมE
เฉลี่ยไมEนOอยกวEา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
นักศึกษาอยEางนOอยรOอยละ 95 ผEานการฝvกประสบการณ\
อาชีพทางปรัชญา
บัณฑิตที่ไดOงานทําไดOรับเงินเดือนเริ่มตOนไมEต่ํากวEาเกณฑ\
ที่ ก.พ. กําหนด
บัณฑิตไดOงานทําหลังสําเร็จการศึกษาแลOวภายใน 1 ปK ไมE
นOอยกวEารOอยละ 80
บัณฑิตมีความรูOทางดOานพระพุทธศาสนา อยEางนOอยสอบ
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ไดOนักธรรมชั้นตรีหรือธรรมศึกษาชั้นตรี
ตัวบ6งชี้บังคับ (ข0อที่)
ตัวบ6งชี้ต0องผ6านรวม (ข0อ)

1-5
9

1-5
10

1-5
10

1-5
12

1-5
16

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ\การสอน
1.1.1 การประชุ ม รE ว มของอาจารย\ ใ นกลุE ม วิ ช าเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ขอคํ า แนะนํ า
ขOอเสนอแนะจากอาจารย\ที่มีความรูOและประสบการณ\หรือเพื่อนรEวมงาน
1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะทOอนผลการจัดการเรียนการสอนในชEวงของ
การเรียนแตEละรายวิชา
1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใชOกลยุทธ\การสอนที่แตกตEางกัน
1.1.4 การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตEละรายวิชาหรือ
กลุEมรายวิชา
1.1.5 การประเมินรายวิชาออนไลน\ของสํานักศึกษาทะเบียนและประมวลผล
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย\ในการใชOแผนกลยุทธ\การสอน
1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย\โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระบบของ
คณะฯและมหาวิทยาลัย
การประเมิ น การสอนของอาจารย\ โ ดยหั ว หนO า ภาควิ ช า หรื อ เพื่ อ นรE ว มงาน ตามระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปKของอาจารย\/พนักงานสายผูOสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปpจจุบันและอาจารย\ เพื่อนําขOอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการแผนการเรียนการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ําซOอน ไมEทันสมัยยาก/งEายเปRนตOน
2.2 การประเมิ น หลั กสู ต รโดยศิ ษย\ เ กE า เพื่ อ ติ ด ตามผลการนํ า ความรูO แ ละประสบการณ\ ที่ ไดO รั บ จาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใชOในการทํางาน
2.3 การประเมินผลโดยผูOใชOบัณฑิต เพื่อสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขOอเสนอแนะจากผูOใชO
บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ น ผลการจั ด การหลั ก สู ต ร ซึ่ ง เปR น ไปตามระบบการประเมิ น ผลการจั ด การหลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการทุกสิ้นปKการศึกษา มีเกณฑ\การประเมินประกอบดOวย 12
ตัวบEงชี้ของ สกอ. และอีก 4 ตัวบEงชี้ของมหาวิทยาลัย รวมเปRน 16 ตัวบEงชี้ ตามดัชนี้บEงชี้ผลการดําเนินงานที่
ระบุในหมวดที่ 7 ขOอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยEางนOอย 3 คน ประกอบดOวยผูOทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
อยEางนOอย 1 คน ที่ไดOรับการแตEงตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ\การประเมินดังนี้
เกณฑ\การประเมิน
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มีการดําเนินการครบ 5 ขOอ
มีการดําเนินการครบ 12 ขOอ
มีการดําเนินการครบทุกขOอ
ตามตัวบEงชี้ผลการดําเนินงาน ตามตัวบEงชี้ผลการดําเนินงาน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดOกําหนดใหOทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหOทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ดOานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เปRนระยะๆ อยEางนOอยทุกๆ 3 ปK และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อยEางตEอเนื่องทุก 5 ปK
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย\ ป ระจํ า วิ ช า อาจารย\ ผูO ส อนนํ า ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของอาจารย\ โ ดย
นักศึกษา และหรือเพื่อนรEวมงานแลOวแตEกรณีมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบ
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญานําผลประเมินตามระบบการ
จัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการทุกสิ้นปKการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห\พรOอมนําเสนอ
แนวทางปรับปรุงแกOไขในจุดที่มีขOอบกพรEอง สําหรับปKการศึกษาถัดไป
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญานําผลการประเมินภาพรวม
ของหลักสูตรโดยนักศึกษาปpจจุบันและอาจารย\โดยศิษย\เกEาและโดยผูOใชOบัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาใน
การนํ า ไปแกO ไขปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามรอบระยะเวลาที่ กํ า หนดในระบบประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
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เปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา
ก. หน6วยกิตตลอดหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ/กลุ6มวิชาศาสนา
หลักสูตรปรับปรุง 2549
หลักสูตรแก0ไขเพิ่มเติม 2554
เหตุผล
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ\
การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2549 และประกาศ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเรื่องการกําหนดชื่อ
ปริญญาและอักษรยEอชื่อปริญญาในสาขาวิชาหนOา 31-34
เลEม 124 ราชกิจจานุเบกษา 14 สิงหาคม 2550
ตลอดหลักสูตร 132 หนEวยกิต
ตลอดหลักสูตร 139 หนEวยกิต
เพิ่มเติมหนEวยกิตและสังเขปรายวิชาเปRนภาษาอังกฤษทุก
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนEวยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนEวยกิต
คงเดิมทุกกลุEมวิชาและทุกรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ/กลุEมวิชาศาสนา 30 หนEวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ/กลุEมวิชาศาสนา 30 หนEวยกิต
คงเดิมทุกรายวิชา
ข. หมวดวิชาเอกปรัชญา 66 หน6วยกิต วิชาบังคับ 57 หน6วยกิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หมวดวิชาเอก 51 หน6วยกิต
หมวดวิชาเอก 66 หน6วยกิต
วิชาบังคับ/เอก 33 หน6วยกิต
ปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาอินเดียรEวมสมัย
ปรัชญาจีนและญี่ปุ†น
ปรัชญากรีก

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาบังคับ/เอก 57 หน6วยกิต
ปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาอินเดียรEวมสมัย
ปรัชญาจีนและญี่ปุ†น
ปรัชญากรีก

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เหตุผล
เพิ่มหน6วยกิตและสังเขปรายวิชาเปKนภาษาอังกฤษทุก
รายวิชา
เพิ่มรายวิชา เพิ่มหนEวยกิต
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
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ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหมE
ปรัชญาตะวันตกรEวมสมัย
ปรัชญาไทย
พุทธตรรกวิทยา
จริยศาสตร\
พุทธปรัชญามหายาน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ค. หมวดวิชาเอกปรัชญา วิชาเลือก 9 หน6วยกิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
18 หน6วยกิต
ปรัชญาเบื้องตOน
3(3-0-6)
อภิปรัชญา
3(3-0-6)
ญาณวิทยา
3(3-0-6)
สุนทรียศาสตร\
3(3-0-6)
ปรัชญาอัตถิภาวนิยม
3(3-0-6)
ปรัชญาประวัติศาสตร\
3(3-0-6)
ปรัชญาศาสนา
3(3-0-6)
ปรากฏการณ\วิทยา
3(3-0-6)
มนุษยปรัชญา
3(3-0-6)

ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหมE
ปรัชญาตะวันตกรEวมสมัย
ปรัชญาไทย
ตรรกศาสตร\แนวพุทธ
จริยศาสตร\
พุทธปรัชญามหายาน
พุทธปรัชญาเถรวาท
ปรัชญาอัตถิภาวนิยม
ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
9 หน6วยกิต
ปรัชญาเบื้องตOน
3(3-0-6)
อภิปรัชญา
3(3-0-6)
ญาณวิทยา
3(3-0-6)
สุนทรียศาสตร\
3(3-0-6)
ปรัชญาประวัติศาสตร\
3(3-0-6)
ปรัชญาศาสนา
3(3-0-6)
ปรากฏการณ\วิทยา
3(3-0-6)
มนุษยปรัชญา
3(3-0-6

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหมE
คงเดิม
คงเดิม
ปรับเปRนวิชาเอก
ปรับเปRนวิชาเอก
ปรับมาจากวิชาเลือกเปRนวิชาบังคับ/เอก และเปลี่ยนชื่อ
รายวิชาและเพิ่มเติมสังเขปรายวิชา
เหตุผล
เพิ่มสังเขปรายวิชาเปKนภาษาอังกฤษทุกรายวิชา
ปรับเปRนวิชาเอก
ปรับเปRนวิชาเอก
ปรับเปRนวิชาเอก
คงเดิม
ปรับเปRนวิชาเอก
ปรับเปRนวิชาเอก
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
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ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
ปรัชญาสังคมและการเมือง
3(3-0-6)
ปรัชญาภาษา
3(3-0-6)
ปรัชญาเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
ปpญหาปรัชญา
3(3-0-6)
ตรรกวิทยาเบื้องตOน
3(3-0-6)
ตรรกวิทยาสัญลักษณ\เบื้องตOน
3(3-0-6)
จริยศาสตร\ศาสนา
3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญา
3(3-0-6)
พุทธจริยศาสตร\
3(3-0-6)
พุทธปรัชญาเถรวาท
3(3-0-6)
ความสัมพันธ\ระหวEางพระพุทธศาสนากับรัฐ 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)

ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
ปรัชญาสังคมและการเมือง
3(3-0-6)
ปรัชญาภาษา
3(3-0-6)
ปรัชญาเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
ปpญหาปรัชญา
3(3-0-6)
ตรรกวิทยาเบื้องตOน
3(3-0-6)
ตรรกวิทยาสัญลักษณ\เบื้องตOน
3(3-0-6)
จริยศาสตร\ศาสนา
3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญา
3(3-0-6)
พุทธจริยศาสตร\
3(3-0-6)
ความสัมพันธ\ระหวEางพระพุทธศาสนากับรัฐ 3(3-0-6)
-

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ปรับเปRนวิชาเอก
คงเดิม
ปรับเปRนวิชาเอกและเพิ่มเติมรายวิชาและสังเขปรายวิชา

ง. กลุ6มวิชาปฏิบัติการและฝSกประสบการณBอาชีพ 7 หน6วยกิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
เหตุผล
การฝvกประสบการณ\อาชีพทางปรัชญาโดยเนOน เปRนกลุEมวิชาเพิ่มเขOามาใหมEตามเกณฑ\มาตรฐานหลักสูตร
การฝvกงานดOานปรัชญา ในสถานปฏิบัติธรรม องค\การ ของกระทรวงศึกษาธิการ
ภาครั ฐ และเอกชน โดยเนO น การใหO คํ า ปรึ ก ษาการ
วิ เ คราะห\ การใหO แ นวคิ ด ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต เพื่ อ ใหO มี
ทัศนะตEอโลกไดOอยEางถูกตOองตามความเปRนจริง 7(315)
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จ. กลุ6มวิชาโทปรัชญา 15 หน6วยกิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
15 หนEวยกิต
บังคับ 12 หน6วยกิต
ปรัชญาอินเดีย
3(3-0-6)
ปรัชญาจีนและญี่ปุ†น
3(3-0-6)
ปรัชญากรีก
3(3-0-6)
ตรรกศาสตร\แนวพุทธ
3(3-0-6)
เลือกเรียน 3 หน6วยกิต
จากรายวิชาที่ยังไมEเคยเรียนในรายวิชาเอก รายวิชาโท
และตOองไมEซ้ํากับรายวิชาที่ไดOเรียนมาแลOว
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม6น0อยกว6า 6 หนEวยกิต ตาม
รายวิชาที่เปVดสอนในหมาวิทยาลัยและไมEซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลOวโดยอนุมัติจากอาจารย\ที่
ปรึกษาและหัวหนOาภาควิชานั้นๆ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
15 หนEวยกิต
ไม6มี

เหตุผล
กลุEมวิชาโทที่เคยมีในหลักสูตรเดิม ปรับหนEวยกิตที่เคย
เปRนวิ ชาโท 15 หนE วยกิตขึ้นเปRนวิช าเอก 15 หนE วยกิ ต
เพื่อใหOการเรียนแตEละสาขาวิชาเอกมีความเปRนเอกลักษณ\
เฉพาะดOานของตนเอง

ไม6มี
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม6น0อยกว6า 6 หนEวยกิต ตาม
รายวิชาที่เปVดสอนในหมาวิทยาลัยและไมEซ้ํากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแลOวโดยอนุมัติจากอาจารย\ที่ปรึกษาและ
หัวหนOาภาควิชานั้นๆ

คงเดิม
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ภาคผนวก
เอกสารแนบหมายเลข 1 ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การวิจัย หรือการแตEงตําราและภาระการสอน
ของอาจารย\
เอกสารแนบหมายเลข 2 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วEาดOวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2554
เอกสารแนบหมายเลข 3 รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
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