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จัดทําโดยคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะศาสนาและปรัชญา / สาขาวิชาปรัชญา 

 
หมวดท่ี 1 ข0อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย :    ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

          ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Arts Program in Philosophy 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :      ศาสนศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) 
ชื่อยEอ (ภาษาไทย) :      ศน.บ. (ปรัชญา) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :   Bachelor of Arts (Philosophy) 

           ชื่อยEอ (ภาษาอังกฤษ) :    B.A. (Philosophy) 
3. วิชาเอก 
 ปรัชญา 
4. จํานวนหน6วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 139 หนEวยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปK 

5.2 ภาษาท่ีใช0 
 ภาษาไทย 

5.3 การรับเข0าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตEางชาติท่ีสามารถใชOภาษาไทยไดO 

5.4 ความร6วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 หลักสูตรเฉพาะของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การให0ปริญญาแก6ผู0สําเร็จการศึกษา 
 ใหOปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 เปRนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงจากหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา พ.ศ. 
2549 
 สภาวิชาการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 1/2554 วันท่ี 25 
เดือน มกราคม พ.ศ. 2554 
 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 1/2554 วันท่ี 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554 
 เปVดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปKการศึกษา 2554 
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7. ความพร0อมในการเผยแพร6หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรOอมเผยแพรEวEาเปRนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหEงชาติ ในปKการศึกษา 2556 (หลังจากเปVดสอนเปRนเวลา 2 ปK) 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได0หลังสําเร็จการศึกษา 
 พระธรรมทูต นักวิชาการศึกษา ผูOสื่อขEาว อาจารย\ ทํางานท่ัวไปท้ังภาครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจ
สEวนตัว 
9. ช่ือ-ฉายา นามสกุล ตําแหน6งวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยBผู0รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารยBประจําหลักสูตร 

1) สําหรับเปCดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

ลําดับ 
ช่ือ-ฉายา
นามสกุล 

ตําแหน6งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก สําเร็จจาก ปFท่ีจบ 

1 พระมหาอากร   
อุตฺตมป^โ^* 

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

Banaras Hindu 
University 
Banaras Hindu 
University 
ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

2541 
 
2537 
 
2532 

2 นายธวชั 
หอมทวนลม* 
 

ผูOชEวยศาสตราจารย\ -Ph.D. (Philosophy) 
-M.A. (Philosophy) 
 
-ศน.บ. (ปรัชญา) 

Magadh University 
Banaras Hindu 
University 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2551 
2537 
 
2529 

3 นายบุญรEวม 
คําเมืองแสน* 

อาจารย\ -Ph.D (Philosophy)  
 
-M.A. (Buddhist Studies) 
-ศน.บ. (อังกฤษ) 

Dr.B.R Ambedkar 
University    
University of Delhi 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2551 
 
2538 
2543 

4 นายสาํเนียง   
ยอดคีรี  
 

รองศาสตราจารย\ -M.A. (Philosophy) 
 
-ศน.บ. (ปรัชญา) 

Banaras Hindu 
University  
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2528 
2523 

5 นายวิรัตน\   
กางทอง 
 

รองศาสตราจารย\ -M.A. (Philosophy) 
 
-ศน.บ. (ปรัชญา) 

Banaras Hindu 
University 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2529 
2526 

หมายเหตุ : * หมายถึง อาจารยBผู0รับผิดชอบหลกัสูตร 
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 2) สําหรับเปCดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  
อ.วังน0อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

ลําดับ 
ชื่อ-ฉายา 
นามสกุล 

ตําแหน6งวิชาการ คุณวุฒิสาขาวิชาเอก 
สําเร็จจาก 

ปFที่จบ 

1 พระกิตติสารมุน*ี    
 

อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสน\
ศึกษา) 
-ศน.บ. (บริหาร
การศึกษา) 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2538 
 
2529 

2 พระครูธรรมธร
มะลิน กิตฺตปิาโล* 

ผูOชEวยศาสตราจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนาและ
ปรัชญา) 
-ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2540 
 
2529 

3 พระครูพิศาล 
สรธรรม* 

อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนาและ
ปรัชญา) 
-ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2543 
 
2534 

4 พระมหาสมพาน   
ชาคโร 

อาจารย\ -Ph.D.(Pali and 
Buddhist Studies) 
-ศน.ม. (พุทธศาสน\
ศึกษา) 
-ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Banaras  Hindu  
University  
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2548 
 
2541 
 
2538 

5 นายสาํราญ   
โคตรสมบัต ิ

อาจารย\ -Ph.D.(Buddhist  
Studies)  
-M.A. (Philosophy) 
 
-ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Magadh University 
 
Kurukshetra  
University 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2552 
 
2545 
 
2542 

หมายเหตุ : * หมายถึง อาจารยBผู0รับผิดชอบหลกัสูตร 

 3) สําหรับเปCดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร0อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร0อยเอ็ด 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน6งวิชาการ คุณวุฒิสาขาวิชาเอก สําเร็จจาก ปFที่จบ 

      
1 พระครูศรีวิริย 

โสภณ* 
อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนาและ

ปรัชญา) 
-ศน.บ. (ปรัชญา)  

ม.มหา มกุฏราชวทิยาลยั 
 
ม.มหา มกุฏราชวทิยาลยั 

2549 
2539  
 

2 พระครูวิกรมธรรม
ธัช* 

อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนาและ
ปรัชญา) 
-ศน.บ. (ปรัชญา)  

ม.มหา มกุฏราชวทิยาลยั 
 
ม.มหา มกุฏราชวทิยาลยั 

2550 
2543 

3 นายสมศรี  
แกOวกิตติ* 

อาจารย\ -กศ.ม. (สังคมศึกษา) 
-ศน.บ. (ปรัชญา)  

ม.มหาสารคาม 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2548 
2529 
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4 นายอุทัย  
ภูคดหิน 

อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนาและ
ปรัชญา) 
-ศน.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวทิยา)  

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

2550 
 
2547 
 

5 นางยุพาภรณ\  
นิยมพงษ\ 

อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนาและ
ปรัชญา)  
-ค.บ. (สังคมศาสตร\)  

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

2550 
 
2527 

หมายเหตุ : * หมายถึง อาจารยBผู0รับผิดชอบหลกัสูตร 

 4) สําหรับเปCดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตรBยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน6งวิชาการ คุณวุฒิสาขาวิชาเอก สําเร็จจาก ปFที่จบ 

1 พระครูศิริโสธรคณา
รักษ\* 

อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนาและ
ปรัชญา) 
-ศน.บ. (ปรัชญา)  

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2548 
 
2545 

2 นายจาํรัส   
บุดดาพงษ\* 

อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนาและ
ปรัชญา) 
-ศน.บ. (ปรัชญา)  

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2545 
 
2539 

3 นายวิพจน\  วนัคํา* อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนาและ
ปรัชญา) 
-ศน.บ. (ปรัชญา)  

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2547 
 
2543 

4 นายนิคม   
ปาทะวงศ\ 

อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนาและ
ปรัชญา) 
-ศน.บ. (ปรัชญา)  

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2547 
 
2540 

5 พระมิตชัย จนฺทวํโส 
(วงค\คําไชย) 

อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนาและ
ปรัชญา) 
-ศน.บ. (ปรัชญา)  

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2553 
 
2550 

หมายเหตุ : * หมายถึง อาจารยBผู0รับผิดชอบหลกัสูตร 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
11. สถานการณBภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปKนต0องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณBหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
11.1.1 สังคมโลกปpจจุบันมีความเจริญทางดOานวิทยาศาสตร\เทคโนโลยีและ มีการคOนพบวิธีใหมEๆ

อยEางตEอเนื่อง 
11.1.2 เปRนสังคมโลกาภิวัตน\ การเดินทาง การติดตEอสื่อสารกันเปRนไปอยEางสะดวกและรวดเร็ว 
11.1.3 เกิดการแขEงขันทางดOานความรูO ทําใหOหนEวยงานตEางๆ ตOองปรับนโยบายและกลยุทธ\การ

ทํางาน เพ่ือใหOสามารถรองรับการแขEงขันดังกลEาว  
11.1.4 มีการกําหนดคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของหนEวยงานท่ีเก่ียวขOองตEางๆ  

11.2  สถานการณBหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
11.2.1 สังคมปpจจุบันเปRนโลกของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม เกิดปpญหาดOานสิ่งแวดลOอมและความ

ปลอดภัยตEางๆ เกิดความตระหนักในการอนุรักษ\สิ่งแวดลOอมของสังคมโลก   
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11.2.2 มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรม ประเทศในภูมิภาคเอเชียไดOรับกระแสวัฒนธรรม
จากโลกตะวันตกมากข้ึน ตOองใชOวิจารณญาณการรับรูOขOอมูล 

11.2.3 เกิดสังคมท่ีมีการแขEงขันกันสูงและทุกรูปแบบ  
11.2.4 ประชาชนมีความเครียด ขาดการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว จําเปRนอยEางยิ่งตOองมีวิธีคิดท่ี
ถูกตOองเพ่ือทําใหOตนเองมีความสุขและสรOางสังคมใหOนEาอยูEและมีความสุข 
12. ผลกระทบจากข0อ 11 ต6อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข0องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ดOวยปpจจัยสําคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางดOานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังท่ีระบุใน

ขOอ 11 คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจึงไดOดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ใหOมีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกปpจจุบันและ
อนาคต อีกท้ังเพ่ือความเปRนเลิศทางวิชาการดOานปรัชญา ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สมกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยท่ีมุEงเนOนผลิตบัณฑิตใหOมีความเปRนเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาตEอไป 

12.2 ความเก่ียวข0องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูO ความสามารถในดOานปรัชญามีความสามารถในการวิจัย พรOอมตEอการเปลี่ยนแปลง 
และเรียนรูOตลอดชีวิต 
13. ความสัมพันธB (ถ0ามี) กับหลักสูตรอ่ืน ท่ีเปCดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัยร6วมด0วย
หรือไม6อย6างไร  
       ไมEมี 
      13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้มีผู0เรียนในสาขาอ่ืนเรียนด0วย ได0แก6 นักศึกษาจากคณะต6างๆ ใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ไมEมี 

13.3 การบริหารหลักสูตรนี้/การบริหารจัดการ 
13.3.1 แตEงต้ังผูOประสานงานทุกภาควิชา เพ่ือทําหนOาท่ีประสานงานกับอาจารย\ผูOสอนและ

นักศึกษา ในการพิจารณาขOอกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการดําเนินการ 
13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการผูOรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะศาสนาและปรัชญา 
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือใหOเปRนไปตามวัตถุประสงค\ของหลักสูตร 

 
หมวดท่ี 2 ข0อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคBของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มุEงผลิตบัณฑิตใหOมี
ความรูOความเขOาใจในระบบปรัชญาตEางๆ  มีความคิดสรOางสรรค\ รับฟpงความคิดเห็นของผูO อ่ืนอยEางมี
วิจารณญาณ สามารถนําความรูO ท่ีไดOมาไปประยุกต\ใชOเพ่ือใหOเกิดความกOาวหนOาแกEชีวิตในทางท่ีถูกตOอง
ตลอดจนเปRนบัณฑิตท่ีพึงประสงค\ของสังคมและตลาดงานปpจจุบัน โดยมีปรัชญาของหลักสูตร วEา มีความรูOคูE
คุณธรรม  มีจิตใจกวOางขวาง กลOาหาญ และเสียสละ บนพ้ืนฐานขององค\ความรูOดOานปรัชญา 

1.2 วัตถุประสงคB 
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มีวัตถุประสงค\เพ่ือ
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ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 
          1.2.1 เพ่ือใหOบัณฑิตมีความรูOและความเขOาใจระบบปรัชญาตEางๆ อยEางถูกตOอง 
          1.2.2 เพ่ือใหOบัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห\และริเริ่มสรOางสรรค\ โดยใชOความรูOใน
สาขาวิชาปรัชญาตEางๆ เพ่ือแกOปpญหาในการทํางานไดO 

1.2.3 เพ่ือใหOบัณฑิตมีความคิดสรOางสรรค\และสรOางความกOาวหนOาแกEชีวิตในทิศทางท่ีถูกตOอง 
           1.2.4 เพ่ือใหOบัณฑิตมีใจกวOาง  รับฟpงความคิดเห็นของผูOอ่ืนอยEางมีวิจารณญาณ 

1.2.5เพ่ือใหOบัณฑิตนําเอาหลักการและวิธีการทางปรัชญาไปประยุกต\ใชOในการเผยแผEพระพุทธศาสนา 
1.2.6 เพ่ือใหOบัณฑิตมีความเปRนผูOนําและผูOรEวมงานท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ\ และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการทรัพยากรท่ีมีอยูEใหOเหมาะสมกับการปฏิบัติงานโดยสอดคลOองกับสภาพสังคมปpจจุบัน 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธB หลักฐาน/ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ 
� การพัฒนาการเรียนการสอน 
 

1. สEงเสริมการเรียนการสอนท่ีเนOน
ผูOเรียนเปRนศูนย\กลาง  
2. สEงเสริมการใชOภาษาอังกฤษทาง
สาขาวิชาปรัชญา   
3. สEงเสริมการวิเคราะห\บทความ
ในวารสารทางวิชาการโดยเนOน
เอกสารท่ีเปRนภาษาอังกฤษ 

1. มีจํานวนชั่วโมงหรือหัวขOอการ
เรียนการสอนท่ีเนOนผูOเรียนเปRน
ศูนย\กลาง 
2. มีรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
1, ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2,
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร, มี
รายวิชาปรัชญาเปRนภาษาอังกฤษ 
3. มีรายวิชาสัมมนาทางปรัชญา 
โดยแบEงกลุEมนักศึกษาท่ีใชOภาษา 
อังกฤษในการนําเสนอวารสาร
ทางวิชาการ 

� การพัฒนานักศึกษา 
 

1. สEงเสริมนักศึกษาใหOมีความเปRน
ผูOนําและผูOรEวมงานท่ีดี มีมนุษย
สัมพันธ\ 
2. สEงเสริมใหOนักศึกษามีคุณธรรม 
และจริยธรรม 

1. มีจํานวนกิจกรรมท่ีสEงเสริม
นักศึกษา ใหOมีความเปRนผูOนําและ
ผูOรEวมงานท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ\ 
2. จํานวนกิจกรรมท่ีสEงเสริมใหO
นักศึกษามีคุณธรรม และ
จริยธรรม 

� การเปลี่ยนแปลงจุดเนOนของ
หลักสูตร  

 

1. เพ่ิมรายวิชาท่ีสําคัญ
นอกเหนือจากรายวิชาเอก และ
เพ่ิมความรูOทางดOานคOนควOาวิจัย
ทางศาสนาและปรัชญา 
2. เพ่ิมรายวิชาท่ีสําคัญ
นอกเหนือจากรายวิชาเอกคือกลุEม
วิชาบังคับทางพระพุทธศาสนา 

1. มีรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะท่ีเปRนวิชาเลือก คือ กลุEม
รายวิชาท่ีเนOนความรูOทางดOาน
คOนควOาวิจัยทางปรัชญาและ
ศาสนา  
2. มีรายวิชาในหมวดศึกษา
เฉพาะท่ีเปVดสอนโดย
มหาวิทยาลัยคือกลุEมวิชา
พระพุทธศาสนา 30 หนEวยกิต 
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� การเพ่ิมเนื้อหาใหมEๆท่ีสําคัญ 
 

1. เพ่ิมกลุEมวิชาปฏิบัติการและฝvก
ประสบการณ\อาชีพ 
 
2. เพ่ิมความรูOดOานการแนะนําหรือ 
   ใหOคําปรึกษาแกEสังคม 
3. เพ่ิมความรูOดOานระเบียบวิธีวิจัย 
   ดOานปรัชญาและศาสนา 

1. มีรายวิชาการฝvกประสบการณ\
อาชีพทางปรัชญา 
 
2. มีรายวิชาสัมมนาปรัชญา 
3. มีรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง  
   ปรัชญาและศาสนา 

 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร0างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

 ระบบการจัดการศึกษาเปRนแบบทวิภาค (Semester Credit System) โดยการแบEงเวลาการศึกษา
ออกเปRนปKละ 2 ภาค คือ  
 ภาคการศึกษาท่ี 1  (The First Semester)     มีเวลาเรียนไมEต่ํากวEา 15 สัปดาห\ 
 ภาคการศึกษาท่ี 2  (The Second Semester) มีเวลาเรียนไมEต่ํากวEา 15 สัปดาห\ 
 เปRนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วEาดOวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2554 (ภาคผนวก) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร0อน 
 มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรOอน เปRนภาคการศึกษาท่ีไมEบังคับสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ท้ังนี้การจัด
การศึกษาภาคฤดูรOอนใหOเปRนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วEาดOวยการจัดการศึกษา
ภาคฤดูรOอน พ.ศ. 2543 (ภาคผนวก) 

1.3 การเทียบเคียงหน6วยกิตในระบบทวิภาค 
 1.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชOเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปpญหาไมEนOอยกวEา 15 ชั่วโมงตEอภาค
การศึกษาปกติ ใหOมีคEาเทEากับ 1 หนEวยกิตระบบทวิภาค  
 1.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชOเวลาฝvกหรือทดลองไมEนOอยกวEา 30 ชั่วโมงตEอภาคการศึกษาปกติใหOมี
คEาเทEากับ 1 หนEวยกิตระบบทวิภาค  
 1.3.3 การฝvกงานหรือการฝvกภาคสนาม ท่ีใชOเวลาฝvกไมEนOอยกวEา 45 ชั่วโมง ตEอภาคการศึกษาปกติ 
ใหOมีคEาเทEากับ 1 หนEวยกิตระบบทวิภาค  
 1.3.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดOรับมอบหมายท่ีใชOเวลาทําโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นๆ ไมEนOอยกวEา 45 ชั่วโมง ตEอภาคการศึกษาปกติใหOมีคEาเทEากับ 1 หนEวยกิตระบบทวิภาค 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน 
ภาคการศึกษาท่ี 1          เดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2          เดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธ\  
ภาคการศึกษาฤดูรOอน     เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู0เข0าศึกษา 
 2.2.1 คุณวุฒิของผูOมีสิทธิสมัครเขOาเปRนนักศึกษา 
 2.2.1.1 เปRนผูOสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทEา โดยผEานการสอบ
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คัดเลือกหรือหลักเกณฑ\อ่ืนท่ีสภาวิชาการกําหนด 
 2.2.1.2 เปRนผูOท่ีสภาวิชาการพิจารณาแลOวเห็นสมควรใหOรับเขOาศึกษา 
 2.2.2 ไมEเปRนผูOท่ีเปRนโรคติดตEอหรือโรครOายแรงท่ีเปRนอุปสรรคตEอการศึกษา 
 2.2.3 ไมEเปRนผูOท่ีมีความประพฤติเสียหายอยEางรOายแรงทางศีลธรรม 
 2.2.4 ไมEเคยถูกไลEออกจากสถาบันการศึกษาเดิม 
 2.2.5 ไมEเปRนผูOท่ีวิกลจริต หรือจิตฟpzนเฟ{อนไมEสมประกอบ หรือติดยาเสพย\ติดใหOโทษ 

2.3 ปOญหาของนักศึกษาแรกเข0า 
 ปpญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทEา มาเปRนการเรียนท่ีมี
รูปแบบแตกตEางไปจากเดิมท่ีคุOนเคย มีสังคมกวOางข้ึน ตOองดูแลตนเองมากข้ึน มีกิจกรรมท้ังการเรียนในหOอง
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีนักศึกษาตOองสามารถจัดแบEงเวลาใหOเหมาะสม 

2.4 กลยุทธBในการดําเนินการเพ่ือแก0ไขปOญหา/ข0อจํากัดของนักศึกษาในข0อ 2.3 
 2.4.1 จัดการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหมE  แนะนําการวางเป|าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบEงเวลา 
 2.4.2 จัดกิจกรรมนัดพบผูOปกครองนักศึกษา เพ่ือสรOางความคุOนเคยและชี้แจงระบบการเรียนการ
สอน การดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เปRนตOน และการตอบขOอซักถามตEางๆ 
 2.4.3 มีการจัดอาจารย\ท่ีปรึกษาและอาจารย\ประจําชั้นแกEนักศึกษา ทําหนOาท่ีสอดสEองดูแล ตักเตือน 
ใหOคําปรึกษา แนะนํา 
 2.4.4 จัดใหOมีการพบปะพูดคุยระหวEางนักศึกษากับอาจารย\ท่ีปรึกษาอยEางสมํ่าเสมอ เชEนทุกภาค
การศึกษา 
 2.4.5 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารย\ท่ีปรึกษาพรOอมการแนะนําการเรียน 
 2.4.6 มีระบบทบทวนความรูOแกEนักศึกษาในหัวขOอท่ีนักศึกษาไมEเขOาใจอยEางตEอเนื่อง 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู0สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปF 
จํานวนนักศึกษา (รูป/คน) แต6ละปFการศึกษา ปFการศึกษา 

ช้ันปFท่ี 2554 2555 2556 2557 2558 
ชั้นปKท่ี 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปKท่ี 2  50 50 50 50 
ชั้นปKท่ี 3   50 50 50 
ชั้นปKท่ี 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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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 ฉบับท่ี 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 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                30    หน6วยกิต 
(1) กลุEมวิชาสังคมศาสตร\     6 หนEวยกิต 
(2) กลุEมวิชามนุษยศาสตร\     6  หนEวยกิต 
(3) กลุEมวิชาภาษา     12 หนEวยกิต 
(4) กลุEมวิชาวิทยาศาสตร\กับคณิตศาสตร\   6 หนEวยกิต 

         3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                103   หน6วยกิต 
       (1) กลุEมวิชาพระพุทธศาสนา                                       30        หนEวยกิต 
          (2) กลุEมวิชาเอกปรัชญา                                             66        หนEวยกิต 
          (3) กลุEมวิชาปฏิบัติการและฝvกประสบการณ\วิชาชีพ  7         หนEวยกิต 

              (4) หมวดวิชาเลือกเสรีไมEนOอยกวEา                                6         หนEวยกิต 
3.1.3 รายวิชา 
 3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน6วยกิต 

  (1) กลุ6มวิชาสังคมศาสตรB 6 หน6วยกิต  
 รายวิชาบังคับเรียน 3 หน6วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา      น(บ-ป-ต) 
GE1001  มนุษย\กับสังคม      3(3-0-6) 
  Man and Society 
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน6วยกิต จากรายวิชาต6อไปนี้ 
GE1002  สื่อพ้ืนบOานกับสุขภาพชุมชน    3(3-0-6) 
  Local Media and Community Health 
GE1003  มนุษย\กับเศรษฐกิจ     3(3-0-6) 
  Man and Economy 
GE1004  ความรูOเบ้ืองตOนเก่ียวกับกฎหมาย    3(3-0-6) 
  Jurisprudence 
GE1005  การเมืองการปกครองของไทย    3(3-0-6) 
  Thai Politics and Government 
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GE1006  สันติภาพศึกษา      3(3-0-6) 
  Peace Studies 
GE1007  การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
  Education and Development for Good Living 
GE1008  ทOองถ่ินศึกษา      3(3-0-6) 
  Local Studies 
        (2) กลุ6มวิชามนุษยศาสตรB 6 หน6วยกิต 
รายวิชาบังคับเรียน 3 หนEวยกิต 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา      น(บ-ป-ต) 
GE2009  ไทยศึกษา      3(3-0-6) 
  Thai Studies 
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน6วยกิต จากรายวิชาต6อไปนี้ 
GE2010  จริยธรรมและทักษะการศึกษา    3(3-0-6) 
  Ethics and Study Skills 
GE2011  วิถีชีวิตและภูมิปpญญาไทย     3(3-0-6) 
  Ways of Life and Thai Wisdom 
GE2012  การวางแผนชีวิตและครอบครัว    3(3-0-6) 
  Family Life Planning 
GE2013  ศิลปนิยม      3(3-0-6) 
  Art Appreciation 
GE2014  สังคีตนิยม      3(3-3-6) 
  Music Appreciation 
GE2015  ดนตรีศึกษา      3(3-3-6) 
  Music Studies 
GE2016  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Psychology in Daily Life 

 GE2017  หลักปรัชญาและตรรกศาสตร\    3(3-0-6) 
   Principle of Philosophy and Logic 

GE2018  พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต    3(2-1-6) 
  Physical Education and Quality of Life 
        (3) กลุ6มวิชาภาษา 12 หน6วยกิต 
รายวิชาบังคับเรียน 9 หนEวยกิต 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา      น(บ-ป-ต) 
GE3019  ภาษาไทย      3(3-3-6) 
  Thai Language 
GE3020  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1     3(3-3-6) 
  Fundamental English 1 
GE3021  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2     3(3-3-6) 
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  Fundamental English 2 
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน6วยกิต จากรายวิชาต6อไปนี้ 
GE3022  ภาษาไทยสําหรับชาวตEางชาติ    3(3-3-6) 
  Thai Language for Foreigners 
GE3023  สัทศาสตร\อังกฤษเบ้ืองตOน     3(3-3-6) 
  Fundamental English Phonetics 
GE3024  ไวยากรณ\อังกฤษ      3(3-3-6) 
  English Grammar 
GE3025  การแปลอังกฤษพ้ืนฐาน     3(3-3-6) 
  Fundamental English Translation 
GE3026  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3(3-3-6) 
  English for Communication 
       (4) กลุ6มวิทยาศาสตรBกับคณิตศาสตรB 6 หน6วยกิต 
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน6วยกิต 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา      น(บ-ป-ต) 
GE4027  สถิติเบ้ืองตOน      3(3-0-6) 
  Introduction to Statistics 
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน6วยกิต จากรายวิชาต6อไปนี้ 
GE4028  คณิตศาสตร\พ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
  Fundamental Mathematics 
GE4029  คอมพิวเตอร\เพ่ือการทํางาน    3(3-3-6) 
  Computer for Working 
GE4030  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาคOนควOา   3(3-3-6) 
  Information Technology for Further Study 
GE4031  วิทยาศาสตร\ เทคโนโลยีและสิ่งแวดลOอม   3(3-0-6) 
  Science Technology and Environment 
GE4032  มนุษย\กับสิ่งแวดลOอม     3(3-0-6) 
  Man and Environment 
GE4033  การทEองเท่ียวเชิงอนุรักษ\     3(3-0-6) 
  Eco-Tourism 
GE4034  ชีวิตและสุขภาพ      3(3-0-6) 
  Life and Health 
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
(1) กลุ6มวิชาพระพุทธศาสนา 30 หน6วยกิต 
ก. บังคับ 24 หน6วยกิต 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา      น(บ-ป-ต) 
BU5001 ประวัติศาสตร\พระพุทธศาสนา    3(3-0-6) 
  History of Buddhism 
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BU5002 พระไตรปVฎกศึกษา 1     3(3-0-6) 
  Tipitaka Studies 1 
BU5003 พระไตรปVฎกศึกษา 2     3(3-0-6) 
  Tipitaka Studies 2 
BU5004 พระไตรปVฎกศึกษา 3     3(3-0-6) 
  Tipitaka Studies 3 
BU5005 พุทธวิถีไทย      3(3-0-6) 
  Buddhism and Thai Ways of Life 
BU5006 ภาษาบาลีเพ่ือการคOนควOาพระพุทธศาสนา   3(3-3-6) 
  Pali for Buddhist Research 
BU5007 ภาษาสันสกฤตเพ่ือการคOนควOาพระพุทธศาสนา  3(3-3-6) 
  Sanskrit for Buddhist Research 
BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน     3(3-3-6) 
  Meditation Practice 
ข. เลือก 6 หน6วยกิต จากรายวิชาต6อไปนี้ 
BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน     3(3-0-6) 
  Mahayana Buddhism 
BU5010 ศาสนศึกษา      3(3-0-6) 
  Religious Studies 
BU5011 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเผยแผEพระพุทธศาสนา  3(3-3-6) 
  English for Buddhism Propagation 
BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย   3(3-0-6) 
  Thai Buddhist Literature 
BU5013 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผEพระพุทธศาสนา  3(3-3-6) 
  Information Technology for Buddhism Propagation 
BU5014 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร\และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
  Buddhism Science and Technology 
BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน\    3(3-0-6) 
  Buddhism and Globalization 
BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน   3(3-0-6) 
  Buddhism and Sustainable Development 
BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยรEวมสมัย   3(3-0-6) 

Buddhism and the Contemporary Thai Society 
BU5018 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา    3(3-0-6) 
  Buddhist Affairs Administration 
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 (2) กลุ6มวิชาเอกปรัชญา 66 หน6วยกิต 
 ก. รายวิชาบังคับเรียน 57 หน6วยกิต 
          รหัสวิชา ช่ือรายวิชา                                                 น(บ-ป-ต) 
          PH2001  ปรัชญาอินเดีย                                                     3(3-0-6) 
   Indian Philolsophy 
 PH2002 ปรัชญาอินเดียรEวมสมัย                                3(3-0-6) 
   Contemporary Indian Philosophy 
 PH2003 ปรัชญาจีนและญ่ีปุ�น                                    3(3-0-6) 
   Chinese and Japan Philosophy 
 PH2004 ปรัชญากรีก                                            3(3-0-6) 
   Greek Philosophy 
 PH2005 ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง          3(3-0-6) 
   Medieval Western Philosophy 
 PH2006 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหมE                              3(3-0-6) 
   Modern Western Philosophy 
 PH2007 ปรัชญาตะวันตกรEวมสมัย     3(3-0-6) 
   Contemporary Western Philosophy 
 PH2008 ปรัชญาไทย      3(3-0-6) 
   Thai Philosophy 
 PH2009           ตรรกศาสตร\แนวพุทธ     3(3-0-6) 
   Buddhist Logic 
           PH2010       ปรัชญาอัตถิภาวนิยม                                  3(3-0-6) 
   Existentialism 
 PH2011          พุทธปรัชญามหายาน         3(3-0-6) 
   Mahayana Buddhist Philosophy 
           PH2012         ปรัชญาเบ้ืองตOน        3(3-0-6) 
   Introduction to Philosophy 
 PH2013           อภิปรัชญา        3(3-0-6) 
   Metaphysics 
 PH2014      ญาณวิทยา        3(3-0-6) 
   Epistemology 
 PH2015          สุนทรียศาสตร\        3(3-0-6) 
   Aesthetics 
           PH2016         จริยศาสตร\                                                            3(3-0-6) 
   Ethics 
 PH2017          ปรัชญาประวัติศาสตร\         3(3-0-6) 
   Philosophy of History 
 PH2018   พุทธปรัชญาเถรวาท                                  3(3-0-6) 
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   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        ตรรกวิทยาเบ้ืองตOน       3(3-0-6) 
   Introduction to Logic 
 PH2029       ตรรกวิทยาสัญลักษณ\เบ้ืองตOน      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  ตามรายวิชาท่ีเปVดสอนในมหาวิทยาลัย      
มหามกุฏราชวิทยาลัยและไมEซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลOว โดยอนุมัติจากอาจารย\ท่ีปรึกษาและหัวหนOา
ภาควิชานั้นๆ 
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คําอธิบายระบบรหัสวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    = 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 
พยัญชนะตัวท่ี 1 และท่ี 2  หมายถึง สัญลักษณ\ของคณะ 
เลขตัวท่ี 1 หมายถึง ภาควิชา 
เลขตัวท่ี 2-4 หมายถึง ลําดับวิชาในแตEละภาควิชา ต้ังแตE 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 
 -0-   ไมEมีปฏิบัติ 
 -6)  ศึกษาดOวยตนเอง 6 ชั่วโมง 
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3.1.4 ตัวอย6างแนวการจัดช้ันเรียนแต6ละภาคการศึกษา 

ปFท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หน6วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด0วย
ตนเอง 

GE1001 มนุษย\กับสังคม 3 3 0 6 
GE2009 ไทยศึกษา 3 3 0 6 
GE3020 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 3 0 6 
BU5001 ประวัติศาสตร\พระพุทธศาสนา 3 3 0 6 
BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน 3 2 1 6 
XXXXXX วิชาเลือกเสรี ไมEนOอยกวEา 3 3(0) 3(0) 6 
 รวมจํานวนหน6วยกิตลงทะเบียนเรียน 18 17(14) 4(1) 36 
 รวมจํานวนหน6วยกิตสะสม 18 

 

ปFท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หน6วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด0วย
ตนเอง 

GE3019 ภาษาไทย 3 3 0 6 
BU5005 พุทธวิถีไทย 3 3 0 6 
GE3020 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 3 0 6 
BU5002 พระไตรปVฎกศึกษา 1 3 3 0 6 
BU5006 ภาษาบาลีเพ่ือการคOนควOาพระพุทธศาสนา 3 3 3 6 
XXXXXX วิชาเลือกเสรี ไมEนOอยกวEา 3 3(0) 3(0) 6 
 รวมจํานวนหน6วยกิตลงทะเบียนเรียน 18 18(15) 6(3) 18 
 รวมจํานวนหน6วยกิตสะสม 36 

 

ปFท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หน6วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด0วย
ตนเอง 

BU5003 พระไตรปVฎกศึกษา 2 3 3 0 6 
BU5007 ภาษาสันสกฤตเพ่ือการศึกษาคOนควOา

พระพุทธศาสนา 
3 3 0 6 

PH2001 ปรัชญาอินเดีย 3 3 0 6 
GE3XXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุEมวิชาภาษา) 3 3 0 6 
GE1XXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุEมวิชาสังคมศาสตร\) 3 3 0 6 
GE4XXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุEมวิชาวิทยาศาสตร\ฯ) 3 3 3(0) 6 

 รวมจํานวนหน6วยกิตลงทะเบียนเรียน 18 18 3(0) 36 
 รวมจํานวนหน6วยกิตสะสม 54 
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ปFท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หน6วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด0วย
ตนเอง 

GE4027 สถิติเบ้ืองตOน 3 3 0 6 
BU5004 พระไตรปVฎกศึกษา 3 3 3 0 6 
PH2002 ปรัชญาอินเดียรEวมสมัย 3 3 0 6 
PH2003 ปรัชญาจีนและญ่ีปุ�น 3 3 0 6 
GE2XXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุEมวิชามนุษยศาสตร\) 3 3 3(0) 6 
BU5XXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุEมวิชาพระพุทธศาสนา) 3 3 3(0) 6 
BU5XXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุEมวิชาพระพุทธศาสนา) 3 3 3(0) 6 
 รวมจํานวนหน6วยกิตลงทะเบียนเรียน 21 21 15(6) 42 
 รวมจํานวนหน6วยกิตสะสม 75 

 

ปFท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หน6วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด0วย
ตนเอง 

PH2004 ปรัชญากรีก 3 3 0 6 
PH2005 ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง 3 3 0 6 
PH2006 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหมE 3 3 0 6 
PH2007 ปรัชญาตะวันตกรEวมสมัย 3 3 0 6 
PH2008 ปรัชญาไทย 3 3 0 6 
PH2009 ตรรกศาสตร\แนวพุทธ 3 3 0 6 
PH2XXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุEมวิชาเอกปรัชญา) 3 3 0 6 

 รวมจํานวนหน6วยกิตลงทะเบียนเรียน 21 21 0 42 
 รวมจํานวนหน6วยกิตสะสม 96 

 

ปFท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หน6วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด0วย
ตนเอง 

PH2010 ปรัชญาอัตถิภาวนิยม 3 3 0 6 
PH2011 พุทธปรัชญามหายาน 3 3 0 6 
PH2012 ปรัชญาเบ้ืองตOน 3 3 0 6 
PH2013 อภิปรัชญา 3 3 0 6 
PH2XXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุEมวิชาเอกปรัชญา) 3 3 0 6 
PH2XXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุEมวิชาเอกปรัชญา) 3 3 0 6 

 รวมจํานวนหน6วยกิตลงทะเบียนเรียน 18 18 3(0) 36 
 รวมจํานวนหน6วยกิตสะสม 114 
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ปFท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หน6วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด0วย
ตนเอง 

PH2014 ญาณวิทยา 3 3 0 6 
PH2015 สุนทรียศาสตร\ 3 3 0 6 
PH2016 จริยศาสตร\  3 3 0 6 
PH2017 ปรัชญาประวัติศาสตร\ 3 3 0 6 
PH2018 พุทธปรัชญาเถรวาท 3 3 0 6 
PH2019 ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา 3 3 3 6 

 รวมจํานวนหน6วยกิตลงทะเบียนเรียน 18 18 3 36 
 รวมจํานวนหน6วยกิตสะสม 132 

 

ปFท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หน6วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด0วย
ตนเอง 

PH2036 การฝvกประสบการณ\อาชีพทางปรัชญา 7 - 315 - 
 รวมจํานวนหน6วยกิตลงทะเบียนเรียน 7    
 รวมจํานวนหน6วยกิตสะสม 139 

3.1.5 สังเขปรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 (1) กลุ6มวิชาสังคมศาสตรB 
 รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา    น(บ-ป-ต) 
 GE1001 มนุษยBกับสังคม      3(3-0-6) 
   Man and Society 
   ศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธ\ของมนุษย\ท่ีอยูEรEวมกันเปRนสังคม ศึกษา
โครงสรOางการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของสังคม กลไกทํางาน และความสัมพันธ\ของกระบวนการ
ปกครอง กฎหมายและเศรษฐกิจ ตลอดจนอิทธิพลจากตEางประเทศท่ีมีผลกระทบตEอระบบท้ังสาม ศึกษา
บทบาทของสื่อมวลชนในสังคม การเปลี่ยนแปลงประชากรและปpญหาท่ีเกิดจากการเพ่ิมประชากร การวิจัย
ปpญหาทางสังคมศาสตร\และผลการวิจัยท่ีมีผลตEอการพัฒนาประเทศ และศึกษาปpญหาสังคมไทยในปpจจุบันท่ี
สําคัญ เพ่ือใหOเขOาใจปpญหาและมองเห็นความสัมพันธ\ของปpจจัยตEางๆ ท่ีมีตEอปpญหานั้น  

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 ส่ือพ้ืนบ0านกับสุขภาพชุมชน    3(3-0-6) 
   Local Media and Community Health 

   ศึกษาประเภทของสื่อพ้ืนบOานท่ีเก่ียวกับการละเลEน พิธีกรรมและประเพณี บทบาท
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และความสําคัญของสื่อพ้ืนบOานท่ีมีตEอการสรOางเสริมสุขภาพในชุมชนท้ังทางดOานรEางกาย 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 
   ทฤษฎีทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ระบบเศรษฐกิจกับการใชOทรัพยากร หลักการสําคัญ
ในดOานธุรกิจและการจัดการ การตลาด การเงินและการธนาคาร การคลัง รัฐบาล การคOาและการลงทุนกับ
ตEางประเทศ โดยเนOนใหOเห็นภาพรวมของเศรษฐกิจไทย และความเก่ียวขOองกันระหวEางปpจจัยทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และการปกครอง โดยเฉพาะอยEางยิ่งท่ีมีผลตEอการดําเนินชีวิตของมนุษย\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 ความรู0เบ้ืองต0นเก่ียวกับกฎหมาย    3(3-0-6) 
   Jurisprudence 
   ความรูOพ้ืนฐานและความรูOท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย ศึกษาลักษณะและ ประเภทของ
กฎหมาย การใชOและการยกเลิกกฎหมาย หลักกฎหมายเก่ียวกับบุคคล หลักกฎหมายเก่ียวกับการทํานิติกรรม
และสัญญา หลักกฎหมายเก่ียวกับหนี้ 

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 รวมท้ัง
สถาบันอ่ืนท่ีมีอิทธิพลตEอการเมืองการปกครองของไทย 

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 ความขัดแยOงท่ีมีผลกระทบ
ตEอสันติภาพโลก สถานการณ\ความขัดแยOง เหตุเกิด วิธีการสรOางสรรค\และธํารงไวOซ่ึงสันติภาพในระดับบุคคล 
ชุมชน สังคม และประเทศ แนวทางการแกOไขขOอขัดแยOงโดยสันติวิธี การเสริมสรOางสัมพันธภาพและการใชO
การสื่อสาร และสื่อมวลชนเพ่ือสEงเสริมสันติภาพใหOเกิดข้ึนในสังคม 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 
   ความจําเปRนและความสําคัญท่ีมนุษย\ตOองศึกษาเรียนรูO ระบบการศึกษา การศึกษา
เพ่ือแกOปpญหาและการดํารงอยูEในสังคมเพ่ือสันติสุข 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 ท0องถ่ินศึกษา      3(3-0-6) 
   Local Studies 
   ประวัติความเปRนมาของทOองถ่ิน สภาพแวดลOอมทางธรรมชาติและสังคม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปpญญาทOองถ่ินท่ีสืบตEอมาจนถึงปpจจุบัน ปpญหา
สําคัญท่ีเกิดข้ึนในทOองถ่ิน ความรูOท่ัวไปเก่ียวกับคติชนวิทยา วิธีการศึกษาขOอมูลคติชน การวิเคราะห\ภูมิ
ปpญญาทOองถ่ินจากคติชน 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 
   ศึกษาถึงลักษณะพ้ืนฐานของความเปRนไทยอยEางรอบดOานโดยพิจารณาท้ังทางดOาน
ประวัติศาสตร\ พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง ความสัมพันธ\ระหวEางประเทศ โครงสรOางทางเศรษฐกิจ 
และสังคม วัฒนธรรม ศิลปกรรม วรรณกรรม พุทธปรัชญา และภูมิปpญญาไทย ตลอดจนพิจารณาการ
ปรับเปลี่ยนและรักษาความเปRนไทยในดOานตEางๆ ของสังคมไทยท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงในสมัยปpจจุบัน 

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 บทบาทและหนOาท่ีของแตEละบุคคล เพ่ือใหOรูOจักตัดสินปpญหา
และปฏิบัติตนอยEางมีคุณธรรม สามารถดําเนินชีวิตอยEางเปRนประโยชน\ตEอตนเองและสังคม ศึกษาและเพ่ิมพูน
ทักษะในระดับอุดมศึกษา เชEน การใชOเวลาอยEางเหมาะสม การรEวมกิจกรรมนอกหลักสูตร การทํางานรEวมกับ
ผูOอ่ืน 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 
และความเชื่อของคนไทยต้ังแตEอดีตถึงปpจจุบัน ศึกษาผลงานและแนวคิดท่ีเกิดจากภูมิปpญญาไทยและภูมิ
ปpญญาทOองถ่ินไทย กระบวนการสืบทอด การผลิต การเผยแพรEและวิวัฒนาการสูEระบบเศรษฐกิจของผลงานท่ี
เกิดจากภูมิปpญญาทOองถ่ินต้ังแตEอดีตถึงปpจจุบัน 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 เริ่มต้ังแตEชีวิตการเรียน 
การทํางานและการมีครอบครัว เพ่ือใหOทุกชEวงเวลาของชีวิตสามารถเผชิญปpญหาอุปสรรคตEาง ๆไดO 
โดยเฉพาะความรับผิดชอบตEอตนเองและครอบครัว ภายใตOสภาวะสิ่งแวดลOอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยEางรวดเร็ว 
โดยเนOนการเตรียมการสําหรับการมีครอบครัวท่ีมีคุณภาพในอนาคต รวมท้ังเรียนรูOความแตกตEางระหวEาง
บุคคล เพ่ือใหOดําเนินชีวิตอยEางมีความสุข หลักธรรมเพ่ือการครองเรือนและการดํารงชีวิต 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 และซาบซ้ึงในความงามของศิลปะแขนงตEาง ๆ 
รวมท้ังนํามาใชOในชีวิตอยEางมีรสนิยมและพุทธศิลป� 
 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 หลักเบ้ืองตOนของการดนตรีและการประพันธ\เพลง 
ลักษณะ ชนิดและประสมวงดนตรีของไทย ดนตรีตะวันตก หลักและมารยาทในการฟpงเพลงชนิดตEางๆ ฝvก
ปฏิบัติดนตรีและฟpงเพลงเพ่ือใหOเกิดความงามและตระหนักในคุณคEาและพุทธคีตนิยม 

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 ท้ังดนตรีไทยและสากล ฝvกทักษะการเลEนดนตรีอยEางนOอย 1 ชนิด การอEานโนOตดนตรี ทักษะในการฟpง
เพ่ือใหOซาบซ้ึงถึงคุณประโยชน\ท่ีไดOรับจากการฝvกซOอม 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 
   ศึกษาความรูOข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย\ ความเปRนมา
ของวิชาจิตวิทยาสาขาตEาง ๆ สรีรวิทยาเบ้ืองตOนท่ีเก่ียวขOองกับพฤติกรรม ความเจริญและพัฒนาการดOานตEาง ๆ 
แรงจูงใจ การรับรูO กระบวนการเรียนรูO ทัศนคติ สติปpญญา บุคลิกภาพ สุขภาพจิต การมีมนุษยสัมพันธ\ และ
หลักจิตวิทยาในพระพุทธศาสนาเพ่ือการแกOปpญหาและการดํารงชีวิต 

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 
   ศึกษาพ้ืนฐานทางปรัชญาในสาขาอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร\ 
สุนทรียศาสตร\ ท้ังปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก ต้ังแตEยุคโบราณจนถึงยุคปpจจุบัน และศึกษา
ลักษณะความคิด กระบวนการของความคิดอยEางมีเหตุผล ภาษากับการใชOเหตุผล ท้ังแบบนิรนัยและอุปนัย 
เพ่ือสามารถประยุกต\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 เพ่ือดํารงอยูEและดําเนินชีวิตท่ีดี 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  
   ธรรมชาติของภาษาและสภาพการใชOภาษาโดยเฉพาะอยEางยิ่งการใชOภาษา
มาตรฐานในปpจจุบัน การฝvกทักษะการฟpง พูด อEาน และเขียนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันและเปRน
พ้ืนฐานการแสวงหาความรูO 

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 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1     3(3-3-6) 
   Fundamental English 1 
   ศึกษาคําศัพท\ วลี สํานวน และประโยคท่ีใชOในชีวิตประจําวัน ฝvกทักษะการฟpง พูด 
อEาน และเขียน เนOนฝvกฟpง-พูดเบ้ืองตOน โดยการสรOางสถานการณ\ปกติท่ีจะเกิดการโตOตอบสื่อสารกับผูOอ่ืน และ
ศึกษากฎเกณฑ\เก่ียวกับการใชOภาษาอังกฤษเบ้ืองตOนเทEาท่ีจําเปRนจะตOองใชO เพ่ือเปRนเครื่องชEวยใหOสามารถสื่อ
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 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2     3(3-3-6) 
   Fundamental English 2 
   ศึกษาคําศัพท\ วลี สํานวน และประโยคท่ีใชOในชีวิตประจําวัน ฝvกทักษะการฟpง พูด 
อEาน และเขียน เนOนฝvกอEาน-เขียนเบ้ืองตOน เพ่ือใหOสามารถสื่อสารไดOในชีวิตประจําวัน และศึกษากฎเกณฑ\
เก่ียวกับการใชOภาษาอังกฤษเบ้ืองตOนเทEาท่ีจําเปRนจะตOองใชO เพ่ือเปRนเครื่องชEวยใหOสามารถสื่อความหมายดOาน
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
ภาษาไทยระดับพ้ืนฐานโดยเนOนการพูดและความเขOาใจในหัวขOอท่ีเก่ียวกับสิ่งจําเปRนตEาง ๆ ในชีวิต เชEน การ
แนะนําตัว การทักทาย การลาจาก การขอโทษและขอบคุณ การบอกเวลา การติดตEอเรื่องท่ีพัก การขอความ
ชEวยเหลือ และการถามเรื่องทิศทาง การซ้ือของและสั่งอาหาร การพูดและถามเก่ียวกับเรื่องสEวนตัว 
 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 สัทศาสตรBอังกฤษเบ้ืองต0น    3(3-3-6) 
   Fundamental English Phonetics 
   ความหมายของสัทศาสตร\ เสียงและหนEวยเสียงสระภาษาอังกฤษ เสียงและหนEวย
เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ ฝvกทักษะการออกเสียงสระ พยัญชนะ และคํา การใชOพจนานุกรมเพ่ือการออก
เสียง การใชOพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษเพ่ือเขียนชื่อคนและสิ่งของตEาง 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\ภาษาอังกฤษต้ังแตEวจีวิภาค เพ่ือเปRนเครื่องชEวยใหOสามารถใชO
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 การแปลอังกฤษพ้ืนฐาน     3(3-3-6) 
   Fundamental English Translation  
   ศึกษาความรูOท่ัวไปเก่ียวกับการแปล หลักการแปลอังกฤษเปRนไทย วิเคราะห\ปpญหา
การแปลอังกฤษเปRนไทย ฝvกแปลประโยคพ้ืนฐานท่ัวไปและประโยคท่ีมีโครงสรOางสรOางแบบ Simple 
Sentence, Compound Sentence and Complex Sentence และฝvกแปลขOอความหรือยEอหนOา ท่ีมี
เนื้อหาเก่ียวกับบุคคล สถานท่ี 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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร    3(3-3-6) 
   English for Communication 
   การใชOภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ\ตEาง ๆ เชEน การแนะนําตนเอง 
การซ้ือของ การสั่งอาหาร การสนทนาโทรศัพท\ และการสนทนาเรื่องท่ัว 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 สถิติเบ้ืองต0น      3(3-0-6) 
   Introduction to Statistics 
   ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโนOมเขOาสูEสEวนกลาง การวัดการกระจายของ
ขOอมูล ความนEาจะเปRน การแจกแจงความนEาจะเปRนแบบตEอเนื่องและไมEตEอเนื่อง การสุEมตัวอยEาง การ
ประมาณคEาพารามิเตอร\ และการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเก่ียวกับ 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 คณิตศาสตรBพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
   Fundamental Mathematics 
   ศึกษาเก่ียวกับระบบจํานวน สมการและอสมการ เซ็ตฟpงก\ชั่นและกราฟเสOนตรง
และพาราโบลา เมตริกซ\และตีเทอร\มิเนOนท\ คณิตศาสตร\การเงิน และการโปรแกรมเชิงเสOนตรงเบ้ืองตOน 

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 คอมพิวเตอรBเพ่ือการทํางาน    3(3-3-6) 
   Computer for Working 
   ศึกษาพ้ืนฐานเบ้ืองตOนของเครื่องคอมพิวเตอร\ท้ังในดOานฮาร\ดแวร\และซอฟต\แวร\ 
ศึกษาการใชOโปรแกรมประยุกต\เพ่ือการทํางานดOานเอกสารและการนําเสนอผลงาน การนําเสนอสารสนเทศ 
ระบบเครือขEายคอมพิวเตอร\ จดหมายอิเล็กทรอนิกส\ ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร\ บทบาทของ
คอมพิวเตอร\ในสังคมปpจจุบันและเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร\ในอนาคต รวมถึงการประยุกต\ใชOเทคโนโลยี
สารสนเทศในองค\กรตEาง ๆ ฝvกปฏิบัติการใชOโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีสอดคลOองกับเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนใหมEอยEาง
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, E-
mail, 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 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค0นคว0า  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 เทคโนโลยีและส่ิงแวดล0อม   3(3-0-6) 
   Science Technology and Environment 
   แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห\ กฎเกณฑ\และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร\
และเทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยาท่ีเก่ียวขOองกับมนุษย\ 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 มนุษยBกับส่ิงแวดล0อม     3(3-0-6) 
   Man and Environment 
   ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ\ระหวEางมนุษย\กับสิ่งแวดลOอม 
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลOอม วิเคราะห\ปpญหาสิ่งแวดลOอม ระบบภูมิคุOมกันและการเสนอทางเลือกเพ่ือการ
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 การท6องเท่ียวเชิงอนุรักษB     3(3-0-6) 
   Eco–Tourism 
   ความสําคัญของการทEองเท่ียว ประเภทของแหลEงทEองเท่ียว ความสัมพันธ\ของ
สภาพภูมิศาสตร\กับการจัดการทEองเท่ียว แหลEงทEองเท่ียวของไทย แนวทางการทEองเท่ียวเชิงอนุรักษ\ บทบาท
รัฐบาลและหนEวยงานเอกชนในการสEงเสริม และพัฒนาแหลEงทEองเท่ียวศึกษานอกสถานท่ีเพ่ือฝvกทักษะการ
ทEองเท่ียวท่ีถูกตOอง พระพุทธศาสนากับการทEองเท่ียวเชิงอนุรักษ\ 

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 และระบบท่ีสําคัญของรEางกาย 
การปรับตัวของรEางกาย ความเขOาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับโรคท่ีพบบEอยซ่ึงมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของระบบ
ในรEางกายและการดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ศึกษาหลักธรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 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         ช่ือรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา    น(บ-ป-ต) 

BU5001 ประวัติศาสตรBพระพุทธศาสนา    3(3-0-6) 
   History of Buddhism 
   โลกทัศน\ศาสนากEอนพุทธกาล พุทธประวัติและพุทธประวัติเชิงวิเคราะห\ การ
สังคายนาและการรOอยกรองพระธรรมวินัย นิกายในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและ
ตEางประเทศ ประวัติและบทบาทของพระสาวก พระสาวิกาและนักคิดทางพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ อิทธิพล
ของพุทธศิลป�ท่ีมีตEอศิลปะไทย 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 
   ศึกษาโครงสรOางและเนื้อหาของพระสุตตันตปVฎก การจัดหมวดหมูEในพระ
สุตตันตปVฎก วิเคราะห\พระสูตรท่ีสําคัญและพระสูตรท่ีแสดงหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมท่ี
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 
   ศึกษาวิเคราะห\ลักษณะ รูปแบบและมิติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของ
สังคมไทย วัดและพระสงฆ\ไทย องค\กรทางพระพุทธศาสนา การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
การสEงเสริมและการคุOมครองพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับการแกOปpญหาและการพัฒนา 
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 ภาษาบาลีเพ่ือการศึกษาค0นคว0าพระพุทธศาสนา   3(3-3-6) 
   Pali for a Buddhist Research 
   ศึกษาหลักไวยากรณ\ การอEาน การแปลภาษาบาลีเบ้ืองตOน 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 ภาษาสันสกฤตเพ่ือการศึกษาค0นคว0าพระพุทธศาสนา 3(3-3-6) 
   Sanskrit for a Buddhist Research  
   ศึกษาหลักไวยากรณ\ การอEาน การแปลภาษาสันสฤตเบ้ืองตOน การใชOภาษา
สันสกฤตและการใชOคําภาษาสันสกฤตในภาษาไทย ภาษาสันสกฤตกับพระพุทธศาสนา คัมภีร\
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 ท้ังสมถกรรมฐานและ
วิปpสสนากรรมฐาน หลักการปฏิบัติธุดงค\ ศึกษาการสอนกรรมฐานและการปฏิบัติกรรมฐานจากสํานัก
กรรมฐานท่ีสําคัญในประเทศไทย ฝvกปฏิบัติกรรมฐานท่ีถูกตOองตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา  
เง่ือนไขรายวิชา 
 ฝvกปฏิบัติกรรมฐานนอกสถานท่ีหรือในสํานักปฏิบัติอยEางนOอยภาคการศึกษาละ 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 ประวัติและการเกิดข้ึนของ
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน ความสัมพันธ\และความแตกตEางระหวEางพระพุทธศาสนาเถรวาทและ
มหายาน แนวคิดและหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เชEน แนวคิดเรื่อง  ตรีกาย อาทิพุทธะ 
ศูนยตา โยคาจารย\ หลักโพธิจิต นิกายสําคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เชEน นิกายสุขาวดี เซ็น 
พระพุทธศาสนามหายานในโลกตะวันตก บทบาทขององค\ดาไลลามะ และนักคิดของพระพุทธศาสนา
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 
   ศึกษาความรูOพ้ืนฐานเก่ียวกับศาสนา แนวคิด ทฤษฎีกําเนิดศาสนา ภูมิหลังทาง
ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของศาสนาพราหมณ\ (ฮินดู) พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต\ 
อิสลาม ศึกษาองค\ประกอบตEาง ๆ ท่ีทําใหOศาสดาของแตEละศาสนาหันไปสนใจศาสนา การปฏิบัติทางศาสนา
และประสบการณ\ศาสนาของศาสดาแตEละองค\ วิเคราะห\เปรียบเทียบศาสนาดOานโครงสรOาง หลักธรรม โลก
ทัศน\ พิธีกรรม นิกาย ความดีและจุดมุEงหมายสูงสุดของศาสนาท่ีสําคัญ 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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเผยแผ6พระพุทธศาสนา  3(3-3-6) 
   English for Buddhism Propagation 
   ศึกษาคําศัพท\ภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ฝvกพูดหรือสนทนาและอธิบาย
ธรรมะดOวยภาษาอังกฤษ ฝvกหัดเขียนเรียงความอธิบายพุทธศาสนสุภาษิต และฝvกเขียนบทความธรรมะดOวย
ภาษาอังกฤษ และยEอความจากบทความธรรมะท่ีกําหนดใหO 
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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 
   ศึกษาวรรณกรรมท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนาต้ังแตEสมัยสุโขทัยถึงปpจจุบัน โดย
ศึกษาและวิเคราะห\สาระสังเขป ลักษณะเดEน วิวัฒนาการ ในแงEคุณคEาและอิทธิพลท่ีมีตEอสังคมไทยและ
พระพุทธศาสนา เชEน ไตรภูมิพระรEวง มังคลัตถทีปนี ปpญญาสชาดก มหาชาติคําหลวง มหาเวสสันดรชาดก 
ปฐมสมโพธิกถา เปRนตOน ศึกษาประวัติและผลงานปราชญ\ชาวพุทธไทยท้ังพระสงฆ\และคฤหัสถ\ รวมท้ัง
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในทOองถ่ินของไทย 

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 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ6พระพุทธศาสนา  3(3-3-6) 
   Information Technology for Buddhism Propagation 
   หลักการ วิธีการและเป|าหมายการเผยแผEพระพุทธศาสนาจากพระไตรปVฎก 
คุณสมบัติ นักเผยแผEและนักประชาสัมพันธ\ วิทยาการประชาสัมพันธ\สมัยใหมE สื่อและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเผยแผEพระพุทธศาสนา 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 bio-
psychological technology. 

BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตนB     3(3-0-6) 
   Buddhism and Globalization 
   วิเคราะห\บทบาทและสถานภาพของพระพุทธศาสนาในโลกปpจจุบัน บทบาทของ
องค\กร บุคลากร และนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา การตีความคําสอนของพระพุทธศาสนา ปpญหาท่ีเกิดข้ึนใน
วงการพระพุทธศาสนา และปpญหาภายนอกท่ีมีผลกระทบตEอความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนา
เปรียบเทียบกระแสโลกาภิวัตน\และธรรมานุวัตร พุทธวิทยาเพ่ือการรูOเทEาทันกระแสและความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกภายใตOบริบทของขOอมูลขEาวสาร ทEาทีและการปฏิบัติตEอขOอมูลขEาวสาร ในฐานะชาวพุทธรวมท้ัง
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 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบย่ังยืน   3(3-0-6) 
   Buddhism and Sustainable Development 
   ศึกษาแนวคิด หลักการและความหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืน ความผิดพลาด
ของการพัฒนาแบบตะวันตกภายใตOกระแสบริโภคนิยม และความไมEกลมกลืนของการพัฒนาตามหลัก
วิชาการสมัยใหมEและการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา การพัฒนาบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ การพัฒนาท่ีไมEทําลายระบบนิเวศน\ 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 
พระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติไทย พระพุทธศาสนากับความม่ันคงของชาติ 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 
และการบริหารจัดการท่ีดี 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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 (6) กลุ6มวิชาเอกปรัชญา 
 PH2001 ปรัชญาอินเดีย      3(3-0-6) 

 Indian Philosophy 
   ศึกษาลักษณะ พ้ืนฐาน 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 
   ศึกษาปรัชญาของรามกฤษณะ วิเวกานันทะ รพินทรนาถ 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 ปรัชญาจีนและญ่ีปุ�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 ต้ังแตEปรัชญาธาเลส 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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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 และปpญหาเก่ียวกับเสรีภาพของมนุษย\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 
   ศึกษาแนวความคิดทางดOานปรัชญาไทยท่ีมีอิทธิพลตEอการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมไทยต้ังแตEอดีตจนถึงปpจจุบัน 
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 และความจริงท่ีเก่ียวกับโลกภายนอก 
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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 PH2011 พุทธปรัชญามหายาน     3(3-0-6) 
   Mahayana  Buddhist Philosophy 
   ศึกษาประวัติพุทธศาสนามหายาน  ทรรศนะเก่ียวกับพระโพธสิัตว\  ทรรศนะเก่ียวกับ
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  ปรัชญาเบ้ืองต0น      3(3-0-6) 

Introduction to Philosophy 
   ศึกษาความหมาย ขอบเขตของปรัชญา สาขาของปรัชญา ไดOแกE อภิปรัชญา ญาณ
วิทยา จริยศาสตร\ สุนทรียศาสตร\ และตรรกวิทยา แนวความคิดของลัทธิปรัชญาตEาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตEอสังคมท้ัง
ตะวันตกและตะวันออก  สามารถประยุกต\แนวคิดเหลEานี้กับการดํารงชีวิตตามหลักการของเหตุผล 

PH 2012  ปรัชญาเบ้ืองต0น      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 
   ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับบEอเกิดและขอบเขตของความรูO ประเภทของความรูO วิธีการ
แสวงหาความรูO หลักเกณฑ\การตัดสินความเปRนจริงเก่ียวกับความรูOของสํานักปรัชญาท่ีสําคัญ 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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 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 และปpญหาพ้ืนฐานทางจริยศาสตร\ ทฤษฎีจริยศาสตร\ของ
นักปรัชญาคนสําคัญ  หลักเกณฑ\การตัดสินคุณคEาทางจริยธรรม  สิทธิและหนOาท่ีของบุคคล 
 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 
 ศึกษาความหมายและขอบเขตของวิชาปรัชญาประวัติ ศาสตร\ ปรัชญาและแนวคิดของนักปรัชญา
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 
การตีความหมายขOอมูล การสรุปผลของงานวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัย และการนํา วิธีวิจัยมาใชOใน
การศึกษาคOนควOาทางปรัชญาและศาสนา 
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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\ ปรัชญาเก่ียวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ เหตุผลและศรัทธาในศาสนาตามแนวคิดของเทวนิ-
ยมกับอเทวนิยม 

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 จิต 
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 
   ศึกษาธรรมชาติพ้ืนฐานของมนุษย\ 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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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\ทางปรัชญาสังคมและการเมืองเก่ียวกับรัฐ 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 ภาษาในฐานะทําหนOาท่ีอธิบายความจริง 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 
   ศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาตะวันตกกับตะวันออกแนว ความคิดทางปรัชญาสํานัก
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
ปpญหาอ่ืนๆ 

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  ตรรกวิทยาเบ้ืองต0น     3(3-0-6) 
  Introduction to Logic 
   ศึกษาความหมาย ขอบเขต วิธีการใชOในการแสวงหาความรูOตามแนวความคิดทาง
ตรรกวิทยาการอุปนัย การนิรนัย การประยุกต\เอาวิธีการทางตรรกวิทยาไปใชO  ตลอดจนสามารถท่ีจะวิเคราะห\ 
สถานการณ\ท่ัวไปไดOอยEางมีเหตุผล 

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 ตรรกวิทยาสัญลักษณBเบ้ืองต0น    3(3-0-6) 
  Introduction to Symbolic Logic 
   ศึกษาความหมายของตรรกวิทยาสัญลักขณ\กับตรรกวิทยาท่ัวไป ขOอความเชิงเด่ียวและ
เชิงซOอน ความสมเหตุสมผล ตารางความจริง กฎพ้ืนฐานทางตรรกวิทยา 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 ตามท่ีผูOสอนกําหนด 

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\ การใหOแนวคิดในการดําเนินชีวิตเพ่ือใหOมีทัศนะตEอโลกไดOอยEางถูกตOองตามความ
เปRนจริง เขียนรายงานและผลการปฏิบัติงาน พรOอมท้ังการนําเสนอรายงาน อภิปราย สัมมนาผลการ
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 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั ต.ศาลาย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

ภาระงานสอน ชม./สัปดาหB 
ลําดับ 

ชื่อ-ฉายา
นามสกลุ 

ตําแหน6งวิชาการ คุณวุฒิสาขาวิชาเอก สําเร็จจาก 
ปFท่ี
จบ 2554 2555 2556 2557 

1 พระมหาอากร   
อุตฺตมป^โ  ̂

อาจารย\ -Ph.D. (Philosophy 
and Religion) 
-M.A. (Philosophy 
and Religion)  
-พธ.บ. (สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา) 

Banaras Hindu 
University 
Banaras Hindu 
University 
มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณ\
ราชวิทยาลัย 

2541 
 
2537 
 
2532 

12 12 12 12 

2 นายธวัช 
หอมทวนลม 
 

ผูOชEวยศาสตราจารย\ -Ph.D. (Philosophy) 
-M.A. (Philosophy) 
 
-ศน.บ. (ปรัชญา) 

Magadh 
University 
Banaras Hindu 
University 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2551 
2537 
 
2529 

12 12 12 12 
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3 นายบุญรEวม 
คําเมืองแสน 

อาจารย\ -Ph.D (Philosophy)  
 
-M.A. (Buddhist 
Studies) 
 
-ศน.บ. (อังกฤษ) 

Dr.B.R 
Ambedkar 
University    
University of 
Delhi 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2551 
 
2538 
2543 12 12 12 12 

4 นายสําเนียง  
ยอดคีรี  
 

รองศาสตราจารย\ -M.A. (Philosophy) 
 
-ศน.บ. (ปรัชญา) 

Banaras Hindu 
University  
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2528 
2523 

9 9 9 9 

5 นายวิรัตน\   
กางทอง 
 

รองศาสตราจารย\ -M.A. (Philosophy) 
 
ศน.บ. (ปรัชญา) 

Banaras Hindu 
University 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2529 
2526 

9 9 9 9 

6 นายจํานง  
คันธิก 

 
 

รองศาสตราจารย\ -M.A. (Philosophy) 
 
-ศน.บ. (ปรัชญา) 
 

Banaras Hindu 
University  
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย  

2532
2527 
 
 

9 9 9 9 

7 นายแหวนทอง  
บุญคํา 

อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนนิเทศ)
 
-ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2536 
 
2530 
 

9 9 9 9 

8 นายวสิฐพัชร\  
วาฤทธ์ิ 

อาจารย\ 
 

-M.A. (Philosophy) 
 
-ศศ.บ. (ปรัชญา) 
 

Panjab 
University  
ม.เชียงใหมE  

2527 
 
2520 
 

9 9 9 9 

 3.2.2 อาจารยBพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลาย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
ลําดับ ชื่อ-ฉายา นามสกุล คุณวุฒ-สาขาวิชาเอก ตําแหน6งวิชาการ 

1 นายวศิน  อินทสระ -M.A. (Philosophy) 
-ศน.บ. (ปรัชญา)  

ผูOชEวยศาสตราจารย\ 

2 นายฟ{�น  ดอกบัว -M.A. (Philosophy 
-ศน.บ. (ปรัชญา)  

รองศาสตราจารย\ 

3 นายสธญ  ภูEคง 
 

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

อาจารย\ 

4 นายธานี  สุวรรณประทีป -ศน.บ. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
-เปรียญธรรม 9 ประโยค 

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 

ภาระงานสอน ชม./สัปดาหB 
ลําดับ 

ชื่อ-ฉายา
นามสกลุ 

ตําแหน6ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก สําเร็จจาก 

ปFท่ี
จบ 2554 2555 2556 2557 

1 พระกิตตสิารมุนี 
 

อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสน\
ศึกษา) 
-ศน.บ. (บริหาร
การศึกษา) 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2538 
 
2529 12 12 12 12 

2 พระครูธรรมธร
มะลิน  
กิตฺติปาโล 

ผูOชEวย
ศาสตราจารย\ 

-ศน.ม. (พุทธศาสนา
และปรัชญา) 
-ศน.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2540 
 
2529 12 12 12 12 

3 พระครูพิศาล 
สรธรรม 

อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนา
และปรัชญา) 
-ศน.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2543 
 
2534 12 12 12 12 

4 พระมหาสมพาน  
ชาคโร 

อาจารย\ -Ph.D.(Pali and 
Buddhist Studies) 
-ศน.ม. (พุทธศาสน\
ศึกษา) 
-ศน.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

Banaras  Hindu  
University  
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2548 
 
2541 
 
2538 

12 12 12 12 

5 นายสําราญ   
โคตรสมบัต ิ

อาจารย\ -Ph.D.(Buddhist  
Studies)  
-M.A. (Philosophy) 
 
-ศน.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

Magadh University 
 
Kurukshetra  
University 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2552 
 
2545 
 
2542 

15 15 15 15 

6 นายอภิชัย  
พลายเนาว\ 

อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนา
และปรัชญา) 
-ศน.บ. (ปรัชญา) 
  

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2549 
 
2530 12 12 12 12 

 2.2.4 อาจารยBพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังน0อย  
จ. พระนครศรีอยุธยา 
ลําดับ ชื่อ-ฉายา นามสกุล คุณวุฒ-สาขาวิชาเอก ตําแหน6งวิชาการ 

1 นายสมบูรณ\   วัฒนะ Ph.D. (Philosophy) 
-M.A. (Philosophy) 
-ศน.บ. (ปรัชญา)  

อาจารย\ 

2 นายสิงห\คํา  นันต�ะภูม ิ -Ph.D.(Philosophy) 
-M.A. (Philosophy) 
-ศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  

อาจารย\ 

3 นายธวัชชัย   ทะราศรี 
 

-Ph.D.( Pali &Buddhist  Studies) 
-M.A. (Pali  Literature) 
-ศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  

อาจารย\ 
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4 นายบุญรEวม  คําเมืองแสน 
 

-Ph.D. (Philosophy) 
-M.A.(Buddhist Studies) 
-ศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  

อาจารย\ 

5 นายกฤตสุชิน  พลเสน 
 

-M.A. (Philosophy) 
-ศาสนศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) 

อาจารย\ 

6 นายมงคลประสิทธ์ิ 
ทําทิพย\ 

-M.A.(Philosophy) 
-ศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  

อาจารย\ 

2.2.5 อาจารยBประจํา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร0อยเอ็ด จังหวัดร0อยเอ็ด 
ภาระงานสอน ชม./สัปดาหB 

ลําดับ 
ชื่อ-ฉายา
นามสกลุ 

ตําแหน6ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก 

สําเร็จจาก 
ปFท่ี
จบ 2554 2555 2556 2557 

1 พระครูศรีวิริย 
โสภณ 

อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนา
และปรัชญา) 
-ศน.บ. (ปรัชญา)  

ม.มหา มกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหา มกุฏราช
วิทยาลัย 

2549 
 
2539  
 

9 9 9 9 

2 พระครูวิกรม
ธรรมธัช 

อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนา
และปรัชญา) 
-ศน.บ. (ปรัชญา)  

ม.มหา มกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหา มกุฏราช
วิทยาลัย 

2550 
 
2543 

12 12 12 12 

3 นายสมศรี  
แกOวกิตต ิ

อาจารย\ -กศ.ม. (สังคมศึกษา) 
-ศน.บ. (ปรัชญา)  

ม.มหาสารคาม 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลยั 

2548 
2529 

12 12 12 12 

4 นายอุทัย  
ภูคดหิน 

อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนา
และปรัชญา) 
-ศน.บ. (สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา)  

ม.มหามกุฏราชวิทยาลยั 
 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลยั 
 

2550 
 
2547 
 

12 12 12 12 

5 นางยุพาภรณ\  
นิยมพงษ\ 

อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนา
และปรัชญา)  
-ค.บ. (สังคมศาสตร\)  

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
วิทยาลัยครู
มหาสารคาม 

2550 
 
2527 

12 12 12 12 

6 พระราชปรยิัติ
วิมล 

อาจารย\ Ph.D.(Philosophy) 
M.A. (Philosophy)  

  
12 12 12 12 

7 นายสุเมตร\  
เทพโสภา 

อาจารย\ -ศศ.บ. (นิเทศ
ศาสตร\)  
-ศน.ม. (พุทธศาสนา
และปรัชญา) 

  

12 12 12 12 

 2.2.6 อาจารยBพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร0อยเอ็ด จังหวัดร0อยเอ็ด 
ลําดับ ชื่อ-ฉายา นามสกุล คุณวุฒ-สาขาวิชาเอก ตําแหน6งวิชาการ 

1 พระมหานิเวทย\  ญาณวีโร -ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
-ศน.บ. (ภาษาไทย)  

อาจารย\ 

2 พระมหาทองอินทร\  ป^ฺญาพโล -M.A. (Philosophy) 
-ศน.บ. (ปรัชญา)  

อาจารย\ 

2.2.7 อาจารยBประจํา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตรBยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร 
ภาระงานสอน ชม./สัปดาหB 

ลําดับ 
ชื่อ-ฉายา
นามสกลุ 

ตําแหน6ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก 

สําเร็จจาก 
ปFท่ี
จบ 2554 2555 2556 2557 
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1 พระครูศริิโสธร
คณารักษ\ 

อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนา
และปรัชญา) 
-ศน.บ. (ปรัชญา)  

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2548 
 
2545 

12 12 12 12 

2 นายจํารสั   
บุดดาพงษ\ 

อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนา
และปรัชญา) 
-ศน.บ. (ปรัชญา)  

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2545 
 
2539 

15 15 15 15 

3 นายวิพจน\   
วันคํา 

อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนา
และปรัชญา) 
-ศน.บ. (ปรัชญา)  

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2547 
 
2543 

15 15 15 15 

4 นายนิคม   
ปาทะวงศ\ 

อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนา
และปรัชญา) 
-ศน.บ. (ปรัชญา)  

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2547 
 
2540 

12 12 12 12 

5 พระมิตชัย 
จนฺทวํโส  
(วงค\คําไชย) 

อาจารย\ -ศน.ม. (พุทธศาสนา
และปรัชญา) 
-ศน.บ. (ปรัชญา)  

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2553 
 
2550 

12 12 12 12 

 2.2.8 อาจารยBพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตรBยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร 
ลําดับ ชื่อ–ฉายา นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ตําแหน6งวิชาการ 

1 พระครูประสิทธ์ิสีลคุณ -ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
-ศน.บ. (ปรัชญา) 

อาจารย\ 

2 นายธีระวุฒิ  ภูมิแสน -ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
-ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 

อาจารย\ 

3 พระนาวิน  ถาวโร 
 

-ศน.ม. (รัฐศาสตร\การปกครอง) 
-ศน.บ. (ปรัชญา)  

อาจารย\ 

4 
พระมหาจําเนียร  ธีรวํโส 
 

-ศศ.ม. (สหวิทยาการเพ่ือพัฒนาทOองถ่ิน) 
-ศน.บ. (ปรัชญา)  

อาจารย\ 

5 พระวิชาญ  สุจิตโฺต 
 

-ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
-ศน.บ.(ปรัชญา)  

อาจารย\ 

6 นายช่ืน  วิไลไพร -M.A. (Government) 
-ศน.บ. (ปรัชญา)  

ผูOชEวยศาสตราจารย\ 

7 นายบุญเลิศ  ราโชต ิ -Ph.D. (Sociology) 
-M.A. (Pali & Buddhism) 
-พธ.บ. (ปรัชญาศาสนา) 

ผูOชEวยศาสตราจารย\ 

4. องคBประกอบเก่ียวกับประสบการณBภาคสนาม (การฝSกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ0ามี) 
ฝvกปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวEาดOวยการปฏิบัติศาสนกิจสําหรับพระ

นักศึกษา พ.ศ.2543 และระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวEาดOวยการปฏิบัติงานสําหรับนักศึกษา
คฤหัสถ\ พ.ศ. 2544 สถานท่ีปฏิบัติงาน ศาสนสถาน สถานท่ีราชการ หนEวยงาน องค\กร มูลนิธิ หรือสถาบันท่ี
ดําเนินการเก่ียวกับสาธารณะประโยชน\ หนEวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน\ และ



มคอ. 2 สาขาวิชาปรัชญา 

48 
 

จัดทําโดยคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

สรOางสรรค\กิจกรรมท่ีเปRนประโยชน\แกEชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย\ สังคม ชุมชนและสถานท่ีท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู0ของประสบการณBภาคสนาม 
4.1.1 มีความรูOและทักษะดOานการปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติธรรม ทัณฑสถาน  สํานักงานคุม
ประพฤติ สถานพินิจ เปRนตOน  
4.1.2 มีทักษะการทํางานดOานการวางแผน การจัดการ และการติดตEอสื่อสาร 
4.1.3 มีการพัฒนาดOานมนุษยสัมพันธ\ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมและการทํางานเปRนทีม 

4.2 ช6วงเวลา 
      การฝvกปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวEาดOวยการปฏิบัติศาสนกิจสําหรับพระ
นักศึกษา พ.ศ.2543 และระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวEาดOวยการปฏิบัติงานสําหรับ
นักศึกษาคฤหัสถ\ พ.ศ. 2544 สถานท่ีปฏิบัติงาน ศาสนสถาน สถานท่ีราชการ หนEวยงาน องค\กร มูลนิธิ 
หรือสถาบันท่ีดําเนินการเก่ียวกับสาธารณะประโยชน\ หนEวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินกิจกรรมเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน\ และสรOางสรรค\กิจกรรมท่ีเปRนประโยชน\แกEชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย\ สังคม ชุมชน
และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปKท่ี 4 ระยะเวลารวม 315 ชั่วโมง ดังนี้ 

4.2.1 ฝvกปฏิบัติงานท่ีสถานปฏิบัติธรรม ทัณฑสถาน  สํานักงานคุมประพฤติ สถานพินิจ และ
โรงพยาบาล เปRนตOน  โดยเฉลี่ยหนEวยกิตละ 45 ชั่วโมง โดยสอนท้ังหมด 6 หนEวยกิต  (45 x 7 = 
315 ชั่วโมง) 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
วันจันทร\-วันศุกร\ เวลา08.00-17.00 น. (หรือเปRนไปตามท่ีหนEวยงานท่ีนักศึกษาเขOาฝvกงานจะ

กําหนด) 
5. ข0อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ0ามี) 

5.1 คําอธิบายโดยย6อ 
การทํางานวิจัยเก่ียวกับปรัชญาโดยใหOมีการดําเนินการดังนี้ 
5.1.1 นักศึกษาเลือกเรื่องท่ีสนใจเพ่ือทํางานวิจัยพรOอมกับเลือกอาจารย\ท่ีปรึกษา 
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\เผยแพรEผลงานในวารสารวิชาการและหรือนําเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ (หากมี) 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู0 
5.2.1 มีความรูOและทักษะดOานการวิจัย ไดOแกE การสืบคOนขOอมูล การจัดทําโครงรEางงานวิจัย การ

นําเสนอโครงรEางงานวิจัย การดําเนินการวิจัย การนําเสนอความกOาวหนOางานวิจัย การวิเคราะห\ขOอมูล การ
นําเสนอผลงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และ การตีพิมพ\เผยแพรEงานวิจัยในวารสารวิชาการและหรือ
การนําเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ (หากมี) 

5.2.2 มีทักษะการทํางานดOานการวางแผน การบริหารจัดการ การติดตEอสื่อสาร การจัดเตรียมสื่อ 
(power point) เพ่ือการนําเสนอและเทคนิคการนําเสนอ 
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5.2.3 มีการพัฒนาดOานมนุษยสัมพันธ\ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมในการทําวิจัย และการ
ทํางานเปRนทีม (เนื่องจากนักศึกษา3-5คน รEวมกันทํางานวิจัย 1 เรื่อง)  

5.3 ช6วงเวลา 
ภาคการท่ี 1 ชั้นปKท่ี 4  

5.4 จํานวนหน6วยกิต 
3 หนEวยกิต  

5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 คณะศาสนาและปรัชญาแตEงต้ังคณะกรรมการประสานงานรายวิชา  
5.5.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมรายละเอียดและข้ันตอนตEางๆ ของรายวิชาพรOอมจัดทําคูEมือ

รายวิชา 
5.5.3 ชี้แจงรายละเอียดวิชาแกEนักศึกษาพรOอมตอบขOอซักถาม 
5.5.4 แนะนําวิธีการสืบคOนขOอมูล วิธีการจัดเตรียมโครงรEางงานวิจัย วิธีการเขียนรายงานผลการวิจัย 

การจัดเตรียมสื่อเพาเวอร\พอยต\เพ่ือการนําเสนอ และวิธีการนําเสนอ 
5.5.5 คณะศาสนาและปรัชญาแตEงต้ังอาจารย\ท่ีปรึกษา 
5.5.6 อาจารย\ท่ีปรึกษาจัดตารางนัดพบนักศึกษาเพ่ือเลือกเรื่องท่ีจะศึกษาและใหOคําปรึกษาตEางๆ 

ติดตEอสถานท่ีตEางๆ เปRนตOน 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 มีคณะกรรมการประเมินผลงานวิจัย ประกอบดOวยอาจารย\ประจําวิชา อาจารย\ท่ีปรึกษา 
อาจารย\ท่ีปรึกษารEวม (รวม 3-4 คน) ทําหนOาท่ีประเมินโครงรEางงานวิจัยวEามีความเหมาะสมหรือไมE พรOอมใหO
ขOอเสนอแนะตEางๆท่ีจะทําใหOไดOผลงานการวิจัยท่ีดีและรัดกุม มีความเหมาะสมกับเวลาของนักศึกษา เปRนตOน 

5.6.2 คณะกรรมการประเมินผลงานวิจัยดังกลEาวทําหนOาท่ีประเมินความกOาวหนOาของงานวิจัย 
พรOอมใหOขOอเสนอแนะตEอปpญหาและอุปสรรคตEางๆ ท่ีเกิดข้ึน (หากมี) 

5.6.3 เม่ือนักศึกษาไดOเสร็จสิ้นการดําเนินการวิจัยและเตรียมรายงานผลการวิจัยแลOว คณะกรรมการ
ประเมินผลงานวิจัยทําหนOาท่ีตรวจรายงานฯ และสอบงานวิจัย  

5.6.4 นักศึกษาจะผEานรายวิชานี้ (C = 60-65 คะแนน) เม่ืออาจารย\ประจําวิชาสรุปความเห็นใหOผEาน 
 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู0 กลยุทธBการสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

ระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาท่ีเปRนความคาดหวังหรือเป|าหมายเฉพาะของหลักสูตรนี้ พรOอม
ท้ังระบุกลยุทธ\หรือกิจกรรมการดําเนินการท่ีจะสEงผลใหOเกิดคุณลักษณะพิเศษดังกลEาว 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธBหรือกิจกรรมการดําเนินการ 
1.1 ความคิดวิเคราะห\และสรOางสรรค\ -จัดกิจกรรมเปVดโอกาสใหOนักศึกษาไดOใชOความคิด

สรOางสรรค\อยEางตEอเนื่อง 
-รายวิชาโครงงานวิจัย ฝvกฝนใหOนักศึกษาไดOใชO
ความคิดสรOางสรรค\ในการวิจัย 
-รายวิชาปฏิบัติการตEางๆ ของคณะฯ ไดOมีการ
แบEงกลุEมนักศึกษา และมอบหมายใหOนักศึกษาไดOคิด
วิเคราะห\ปpญหาปรัชญาหรือปpญหาทางความคิด
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เพ่ือใหOสอดคลOองกับสภาพสังคมปpจจุบัน 
1.2 ความสามารถดOานคอมพิวเตอร\และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร\ในหOองคอมพิวเตอร\และ
หOองสมุดสําหรับใหOนักศึกษาสืบคOนขOอมูลตEางๆ 
-จัดบริการ wireless internet ตามจุดตEางๆ ของ
คณะสังคมศาสตร\ 
-มีรายวิชาคอมพิวเตอร\เพ่ือการทํางาน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคOนควOา ฝvกฝนใหO
นักศึกษาสืบคOนขOอมูล การใชOโปรแกรมคอมพิวเตอร\
ตEางๆ ไดO 
-ฝvกฝนนักศึกษาจัดเตรียมการนําเสนอผลงานดOวย
โปรแกรมตEางๆ ในการนําเสนอผลงาน 
-ฝvกฝนนักศึกษาสEงรายงานดOวยสื่ออิเลคทรอนิคส\
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3 ความสามารถดOานการใชOภาษาอังกฤษ -จัดโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ 
-รายวิชาสัมมนาปรัชญาแบEงกลุEมนักศึกษาท่ีใชOการ
เรียนการสอนดOวยภาษาอังกฤษ 
-ฝvกฝนการอEานวารสารวิชาการภาษาอังกฤษ 
สอดแทรกตามรายวิชาตEางๆ 
-มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
ตEางประเทศ 

1.4 การวางแผนการทํางาน การติดตEอสื่อสาร การ
ทํางานรEวมกัน มีมนุษยสัมพันธ\ คุณธรรม 
จรรยาบรรณและจริยธรรม 

-จัดการเรียนการสอนโดยแบEงนักศึกษาทํางานกัน
เปRนกลุEม หรือสEงนักศึกษาไปฝvกปฏิบัติงานสถาน
ปฏิบัติธรรม ทัณฑสถาน  สํานักงานคุมประพฤติ 
สถานพินิจ และโรงพยาบาล เปRนตOน เพ่ือเรียนรูOการ
วางแผนการทํางาน ทํางานรEวมกัน การทํางานเปRน
ที ม  ก า ร มี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ\ ท่ี ดี  มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จรรยาบรรณ จริยธรรม 
-มีการสอดแทรกคุณธรรม จรรยาบรรณและ
จริยธรรมตามรายวิชาตEางๆ 
-จัดบอร\ดและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสEงเสริม
การการวางแผนการทํางาน ทํางานรEวมกัน การ
ทํางานเปRนทีม การมีมนุษยสัมพันธ\ท่ีดี มีคุณธรรม 
จรรยาบรรณ จริยธรรม 
-มีอาจารย\ท่ีปรึกษาและอาจารย\ประจําชั้นคอยดูแล 
เอาใจใสE ใหOคําแนะนําและคําปรึกษาตEางๆ 
-นักศึกษามีโอกาสรEวมทํางานบริการใหOกับชุมชนใน
โครงการตEางๆ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู0ในแต6ละด0าน 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1. คุณธรรมและจริยธรรม 
    1.1 ผลการเรียนรู0ด0านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) มีจิตสํานึกและตระหนักศึกษาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ 
(2) มีวินัย ซ่ือสัตย\ และรับผิดชอบตEอตนเองและสังคม 
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทOองถ่ิน สถาบัน และประเทศชาติ 

    1.2 กลยุทธBการสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านคณุธรรมและจริยธรรม 
(1) การสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
(2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียนของคณะสังคมศาสตร\ 
(3) การเรียนรูOจากสถานการณ\จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน 

    1.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู0ด0านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินผลการเรียนรูOจากการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาตEางๆ ในคณะ

สังคมศาสตร\ 
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศึกษา อาจารย\ท่ีปรึกษา อาจารย\ผูOสอน 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูOใชOบัณฑิต 

2. ความรู0 
             2.1 ผลการเรียนรู0ด0านความรู0 

(1) มีความรูOความเขOาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชารัฐศาสตร\การปกครอง 
(2) มีทักษะและประสบการณ\การเรียนรูOในสาขาวิชารัฐศาสตร\การปกครอง สามารถ

ปฏิบัติงานในสถานการณ\ตEางๆ ไดO 
(3) มีความรูOความเขOาใจในพัฒนาการใหมEๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวขOองกับการ

แกOไขปpญหาและการตEอยอดองค\ความรูOในสาขาวิชา 
(4) ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ขOอบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณ\ 
(5)  มีความรูOดOานพระพุทธศาสนา  

    2.2 กลยุทธBการสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านความรู0 
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดOแกE การบรรยาย อภิปราย การนําเสนอ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูO การศึกษาคOนควOาดOวยตนเอง การเขียนรายงาน  
(2) การฝvกปฏิบัติ การฝvกงาน การไดOฝvกการทํางานเด่ียวและเปRนกลุEม 
(3) การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การเขOารEวมประชุมสัมมนาตEางๆ ท่ีคณะสังคมศาสตร\จัดข้ึน 

    2.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู0ด0านความรู0 
(1) ประเมินผลการเรียนรูOจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขOอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การ

ทําแบบฝvกหัด การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน  
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูOใชOบัณฑิต 

3. ทักษะทางปOญญา 
    3.1 ผลการเรียนรู0ด0านทักษะทางปOญญา 

(1) สามารถคOนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชOในการพัฒนาความรูOและการ
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แกOปpญหาทางอาชีพไดOอยEางสรOางสรรค\ 
(2) สามารถคิดวิเคราะห\และริเริ่มสรOางสรรค\ โดยใชOความรูOและประสบการณ\ของตนในการ

แกOปpญหาการทํางานไดO 
(3) สามารถวางแผนการทํางานและการบริหารจัดการงานไดO 

    3.2 กลยุทธBการสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะทางปOญญา 
(1) การสอนโดยเนOนผูOเรียนเปRนสําคัญ 
(2) การใหOศึกษาคOนควOาดOวยตนเอง การสัมมนา การทํางานวิจัย 
(3) การวางแผนการแกOไขปpญหาการเมืองการปกครองในสถานการณ\ปpจจุบัน ในหOองเรียน

อยEางสมํ่าเสมอ 
(4) การนําเสนอผลงาน เพ่ือรับการประเมินผลงาน นําไปสูEการปรับปรุงงานใหOถูกตOอง 

    3.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะทางปOญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรูOจากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคOนควOาดOวยตนเอง การสัมมนา การทํางานวิจัย 
(3) ประเมินผลจากความสัมฤทธิ์ของงานท่ีไดOรับมอบหมาย 
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูOใชOบัณฑิต 

4. ทักษะความสัมพันธBระหว6างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ผลการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธBระหว6างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผูOนํา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห\ปpญหาไดOอยEางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของ
ตนเองและของกลุEม 

(2) ตระหนักศึกษาในความแตกตEางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทํางาน
รEวมกับผูOอ่ืนไดOดี 

(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูOเพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพอยEางตEอเนื่อง 
    4.2 กลยุทธBการสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธBระหว6างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(1) การสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
(2) การสอนในรายวิชาตEางๆ ตามหลักสูตร โดยเนOนการทํางานเปRนกลุEม  
(3) การจัดใหOมีรายวิชาฝvกงาน ฝvกภาคสนาม ฝvกประสบการณ\อาชีพ 

    4.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธBระหว6างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรูOจากการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
(2) ประเมินผลการเรียนรูOจากรายวิชาตEางๆ ท่ีมีการสEงเสริมใหOทํางานกลุEม 
(3) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝvกงาน ฝvกประสบการณ\อาชีพ 
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูOใชOบัณฑิต 

5. ทักษะในการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ผลการเรียนรู0ด0านทักษะในการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีความสามารถในการใชOกระบวนการทางวิทยาศาสตร\หรือคณิตศาสตร\หรือ
กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห\หรือแกOปpญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงาน
ไดO 

(2) มีความสามารถในการใชOเทคโนโลยีคอมพิวเตอร\และสารสนเทศในการสื่อสาร การ
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แสวงหาความรูOดOวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขOอมูลและการนําเสนอขOอมูล
สารสนเทศ เพ่ือประโยชน\ในการศึกษาไดO 

(3) มีความสามารถในการใชOคอมพิวเตอร\และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรูO
ดOวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขOอมูลและการนําเสนอขOอมูลสารสนเทศ 

    5.2 กลยุทธBการสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะในการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) คณะศาสนาและปรัชญามีรายวิชาคอมพิวเตอร\เพ่ือการทํางาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการคOนควOา นอกจากนี้ยังมีรายวิชาสถิติเบ้ืองตOน และระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา 
และสอดแทรกตามรายวิชาตEางๆ 

(2) การเรียนรูOดOวยตนเองผEานระบบ e-learning  
    5.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะในการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลการเรียนรูOจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขOอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การ
ทําแบบฝvกหัด การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน 

(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูOใชOบัณฑิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 1. คุณธรรมและจริยธรรม 
    1.1 ผลการเรียนรู0ด0านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 
(2) มีวินัย ตรงตEอเวลา ซ่ือสัตย\สุจริต และรับผิดชอบตEอตนเองและสังคม 
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทOองถ่ิน สถาบัน และประเทศชาติ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟpงความคิดเห็นของผูOอ่ืน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขOอบังคับขององค\กร 

    1.2 กลยุทธBการสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านคณุธรรมและจริยธรรม 
(1) กําหนดใหOมีวัฒนธรรมองค\กร ปลูกฝpงใหOนักศึกษาแสดงความเคารพครูอาจารย\ และ

เคารพกันระหวEางรุEนพ่ีกับรุEนนOอง 
(2) สอดแทรกศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา โดยใหOความสําคัญตEอการ

ตรงตEอเวลา สEงงานภายในเวลาท่ีกําหนด 
(3) การเรียนรูOจากสถานการณ\จริง  
(4) การจัดกิจกรรมหรือฝvกปฏิบัติในชั้นเรียน เนOนการแตEงกายถูกตOองตามระเบียบและปฏิบัติตน 
     ท่ีเหมาะสม 

    1.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู0ด0านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) จากการตรงตEอเวลาในการเขOาชั้นเรียน และการสEงงานตรงตามเวลาท่ีกําหนด  
(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 รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวขOองกับการ
แกOไขปpญหาและการตEอยอดองค\ความรูOในสาขาวิชา 

(4) สามารถใชOความรูOและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต\แกOไขปpญหา  
    2.2 กลยุทธBการสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านความรู0 

(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดOแกE การบรรยาย อภิปราย การนําเสนอ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูO การศึกษาคOนควOาดOวยตนเอง การเขียนรายงาน  

(2) การฝvกปฏิบัติ การฝvกงาน การไดOฝvกการทํางานเด่ียวและเปRนกลุEม 
(3) การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การเขOารEวมประชุมสัมมนาท้ังในและนอกสถานท่ี 

    2.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู0ด0านความรู0 
(1) ประเมินผลการเรียนรูOจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขOอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทํา

แบบฝvกหัด การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน  
(2) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 3. ทักษะทางปOญญา 
    3.1 ผลการเรียนรู0ด0านทักษะทางปOญญา 

(1) สามารถคOนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชOในการพัฒนาความรูOและการแกOปpญหา 
ทางวิชาการไดOอยEางสรOางสรรค\ 

(2) สามารถคิดวิเคราะห\และริเริ่มสรOางสรรค\ โดยใชOความรูOและประสบการณ\ของตนในการ
แกOปpญหาการทํางานไดO 

(3) แสวงหาความรูOเพ่ิมเติมไดOดOวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูOตลอดชีวิต ทันตEอการเปลี่ยนแปลง 
ทางองค\ความรูOและเทคโนโลยีใหมEๆ 

    3.2 กลยุทธBการสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะทางปOญญา 
(1) การสอนโดยเนOนผูOเรียนเปRนสําคัญโดยใชOหลักโยนิโสมนสิการ 
(2) การใหOศึกษาคOนควOาดOวยตนเอง การสัมมนา การทํารายงาน และรายงานหนOาชั้นเรียน 
(3) การจัดเตรียมเอกสารตEางๆ ใหOพอเพียงสําหรับการใชOในหOองเรียนอยEางสมํ่าเสมอ 

    3.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะทางปOญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรูOจากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคOนควOาดOวยตนเอง การสัมมนา การทํารายงาน 
(3) ประเมินผลจากความสัมฤทธิ์ของงานท่ีไดOรับมอบหมาย 

 4. ทักษะความสัมพันธBระหว6างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ผลการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธBระหว6างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผูOนํา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห\ปpญหาไดOอยEางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ\ท่ีดี 
(2) ตระหนักในความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทํางานรEวมกับผูOอ่ืนไดOดี 
(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูOเพ่ือพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการอยEางตEอเนื่อง 

    4.2 กลยุทธBการสอนท่ีใช0พัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธBระหว6างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) กําหนดใหOทํางานเปRนกลุEมโดยใหOหมุนเวียนการเปRนหัวหนOากลุEมแตEละครั้ง และผูOรายงาน 
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(2) ใหOคําแนะนําในการเขOารEวมกิจกรรมตEางๆ ท้ังภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก 
(3) การจัดใหOมีรายวิชาฝvกงาน ฝvกภาคสนาม ฝvกประสบการณ\วิชาชีพ  

    4.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธBระหว6างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากการทํารายงานกลุEม และการรายงานหนOาชั้นเรียนโดยอาจารย\และนักศึกษา 
(2) ประเมินผลการเรียนรูOจากรายวิชาตEางๆ ท่ีมีการสEงเสริมใหOทํางานกลุEม 
(3) พิจารณาจากการเขOารEวมกิจกรรมตEางๆ ของนักศึกษา 
(4) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝvกงาน ฝvกประสบการณ\อาชีพ  

 5. ทักษะในการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ผลการเรียนรู0ด0านทักษะในการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช0เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) มีความสามารถในการวิเคราะห\เชิงตัวเลขในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานในสาขา
อาชีพไดO 

(2) มีทักษะการใชOภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยEางสรOางสรรค\ 
(3) มีความสามารถในการใชOคอมพิวเตอร\และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรูO

ดOวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขOอมูลและการนําเสนอขOอมูลสารสนเทศ 
    5.2 กลยุทธBการสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะในการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีวิชาคอมพิวเตอร\เพ่ือการทํางานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการเผยแผEพระพุทธศาสนา 
นอกจากนี้ยังมีรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและรายวิชาสถิติเบ้ืองตOน และสอดแทรก
ตามรายวิชาตEางๆ 

(2) ฝvกการนําเสนอผลงานโดยเนOนความสําคัญของการใชOภาษา และบุคลิกภาพ 
(3) มอบหมายงานคOนควOาองค\ความรูO การเรียนรูOดOวยตนเองผEานระบบ e-learning การ

ทดสอบความรูO พ้ืนฐานดOานคอมพิวเตอร\ และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ\ของ
มหาวิทยาลัย 

    5.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะในการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสารและการ
ใช0เทคโนโลยี สารสนเทศ 

(1) ประเมินผลการเรียนรูOจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขOอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทํา 
แบบฝvกหัด การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน 

(2) ประเมินผลการเรียนรูOดOานคอมพิวเตอร\และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ\ของมหาวิทยาลัย 
         (3) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสู6รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
 พิจารณาความเชื่อมโยงของผลการเรียนรูOของหลักสูตรและของรายวิชา แสดงใหOเห็นวEาแตEละ
รายวิชาในหลักสูตร รับผิดชอบตEอผลการเรียนรูOใดบOาง โดยระบุวEาเปRนความรับผิดชอบหลัก หรือความ
รับผิดชอบรอง ท้ังนี้ ผลการเรียนรูOดังตารางท่ีแนบ  มีความหมายดังนี้ 
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1. ด0านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) มีจิตสํานึกและตระหนักศึกษาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ 
(2) มีวินัย ซ่ือสัตย\ และรับผิดชอบตEอตนเองและสังคม 
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทOองถ่ิน สถาบัน และประเทศชาติ 

2. ด0านความรู0 
(1) มีความรูOความเขOาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชารัฐศาสตร\การปกครอง 
(2) มีทักษะและประสบการณ\การเรียนรูOในสาขาวิชารัฐศาสตร\การปกครอง สามารถ

ปฏิบัติงานในสถานการณ\ตEางๆ ไดO 
(3) มีความรูOความเขOาใจในพัฒนาการใหมEๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวขOองกับการ

แกOไขปpญหาและการตEอยอดองค\ความรูOในสาขาวิชา 
(4) ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ขOอบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ\ 
(5) มีความรูOดOานพระพุทธศาสนา  

 3. ด0านทักษะทางปOญญา 
(1) สามารถคOนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชOในการพัฒนาความรูOและการ

แกOปpญหาทางอาชีพไดOอยEางสรOางสรรค\ 
(2) สามารถคิดวิเคราะห\และริเริ่มสรOางสรรค\ โดยใชOความรูOและประสบการณ\ของตนในการ

แกOปpญหาการทํางานไดO 
(3) สามารถวางแผนการทํางานและการบริหารจัดการงานไดO 

 4. ด0านทักษะความสัมพันธBระหว6างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีภาวะผูOนํา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห\ปpญหาไดOอยEางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของ

ตนเองและของกลุEม 
(2) ตระหนักศึกษาในความแตกตEางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทํางาน

รEวมกับผูOอ่ืนไดOดี 
(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูOเพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพอยEางตEอเนื่อง 

 5. ด0านทักษะในการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีความสามารถในการใชOกระบวนการทางวิทยาศาสตร\หรือคณิตศาสตร\หรือ

กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห\หรือแกOปpญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงาน
ไดO 

(2) มีความสามารถในการใชOเทคโนโลยีคอมพิวเตอร\และสารสนเทศในการสื่อสาร การ
แสวงหาความรูOดOวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขOอมูลและการนําเสนอขOอมูล
สารสนเทศ เพ่ือประโยชน\ในการศึกษาไดO 

(3) มีความสามารถในการใชOคอมพิวเตอร\และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรูO
ดOวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขOอมูลและการนําเสนอขOอมูลสารสนเทศ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต6อผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสู6รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
���� ความรับผิดชอบหลัก  ���� ความรับผิดชอบรอง 

 

1. ด0านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด0านความรู0 
3. ด0านทักษะทาง

ปOญญา 

4. ด0านทักษะ
ความสัมพันธB 

ระหว6างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด0านทักษะการ
วิเคราะหB 

เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและ 

การใช0เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  
กลุ6มวิชาสังคมศาสตรB                  
  รายวิชาบังคับเรียน                  
-มนุษย\กับสังคม � � � � � � � � � � �  � �  �  
  รายวิชาเลือกเรียน                  
-สื่อพื้นบOานกับสุขภาพชุมชน �  �   � �  �    � �  �  
-มนุษย\กับเศรษฐกิจ � � � � � � � � � � �  � � � �  
-ความรูOเบื้องตOนเกี่ยวกับกฎหมาย    � � � � �  �  � �   �  �   
-การเมืองการปกครองของไทย � � � � �  � �  � � � �   �  
-สันติภาพศึกษา � �   �   �  � � � �   �  
-การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  �  �  �  �  � �  �   �  
-ทOองถิ่นศึกษา   �  �  � � � �   � � �   



มคอ. 2 สาขาวิชาปรัชญา 

58 
 

จัดทําโดยคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

1. ด0านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด0านความรู0 
3. ด0านทักษะทาง

ปOญญา 

4. ด0านทักษะ
ความสัมพันธB 

ระหว6างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด0านทักษะการ
วิเคราะหB 

เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและ 

การใช0เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 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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1. ด0านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด0านความรู0 
3. ด0านทักษะทาง

ปOญญา 

4. ด0านทักษะ
ความสัมพันธB 

ระหว6างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด0านทักษะการ
วิเคราะหB 

เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและ 

การใช0เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 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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1. ด0านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด0านความรู0 
3. ด0านทักษะทาง

ปOญญา 

4. ด0านทักษะ
ความสัมพันธB 

ระหว6างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด0านทักษะการ
วิเคราะหB 

เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและ 

การใช0เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
-มนุษย\กับสิ่งแวดลOอม  � � � �     �  �  �    
-การทEองเที่ยวเชิงอนุรักษ\  � �  �  � �  � �  �  � �  
-ชีวิตและสุขภาพ  � � � �      � � �     
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หมวดวิชาเฉพาะ 
1. ด0านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) มีจิตสํานึกและตระหนักศึกษาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ 
(2) มีวินัย ซ่ือสัตย\ และรับผิดชอบตEอตนเองและสังคม 
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทOองถ่ิน สถาบัน และประเทศชาติ 

2. ด0านความรู0 
(1) มีความรูOความเขOาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชารัฐศาสตร\การปกครอง 
(2) มีทักษะและประสบการณ\การเรียนรูOในสาขาวิชารัฐศาสตร\การปกครอง สามารถ

ปฏิบัติงานในสถานการณ\ตEางๆ ไดO 
(3) มีความรูOความเขOาใจในพัฒนาการใหมEๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวขOองกับการ

แกOไขปpญหาและการตEอยอดองค\ความรูOในสาขาวิชา 
(4) ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ขOอบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณ\ 
(5) มีความรูOดOานพระพุทธศาสนา  

 3. ด0านทักษะทางปOญญา 
(1) สามารถคOนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชOในการพัฒนาความรูOและการ

แกOปpญหาทางอาชีพไดOอยEางสรOางสรรค\ 
(2) สามารถคิดวิเคราะห\และริเริ่มสรOางสรรค\ โดยใชOความรูOและประสบการณ\ของตนในการ

แกOปpญหาการทํางานไดO 
(3) สามารถวางแผนการทํางานและการบริหารจัดการงานไดO 

 4. ด0านทักษะความสัมพันธBระหว6างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีภาวะผูOนํา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห\ปpญหาไดOอยEางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเอง

และของกลุEม 
(2) ตระหนักศึกษาในความแตกตEางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทํางาน

รEวมกับผูOอ่ืนไดOดี 
(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูOเพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพอยEางตEอเนื่อง 

 5. ด0านทักษะในการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีความสามารถในการใชOกระบวนการทางวิทยาศาสตร\หรือคณิตศาสตร\หรือ

กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห\หรือแกOปpญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงาน
ไดO 

(2) มีความสามารถในการใชOเทคโนโลยีคอมพิวเตอร\และสารสนเทศในการสื่อสาร การ
แสวงหาความรูOดOวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขOอมูลและการนําเสนอขOอมูล
สารสนเทศ เพ่ือประโยชน\ในการศึกษาไดO 

(3) มีความสามารถในการใชOคอมพิวเตอร\และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรูO
ดOวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขOอมูลและการนําเสนอขOอมูลสารสนเทศ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต6อผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสู6รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
���� ความรับผิดชอบหลัก  ���� ความรับผิดชอบรอง 

 

1. ด0านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด0านความรู0 
3. ด0านทักษะทาง

ปOญญา 

4. ด0านทักษะ
ความสัมพันธB 

ระหว6างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด0านทักษะการ
วิเคราะหB 

เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและ 

การใช0เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 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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1. ด0านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด0านความรู0 
3. ด0านทักษะทาง

ปOญญา 

4. ด0านทักษะ
ความสัมพันธB 

ระหว6างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด0านทักษะการ
วิเคราะหB 

เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและ 

การใช0เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 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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1. ด0านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด0านความรู0 
3. ด0านทักษะทาง

ปOญญา 

4. ด0านทักษะ
ความสัมพันธB 

ระหว6างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด0านทักษะการ
วิเคราะหB 

เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและ 

การใช0เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 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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1. ด0านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด0านความรู0 
3. ด0านทักษะทาง

ปOญญา 

4. ด0านทักษะ
ความสัมพันธB 

ระหว6างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด0านทักษะการ
วิเคราะหB 

เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและ 

การใช0เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 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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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑBในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑBในการให0ระดับคะแนน 

เปRนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วEาดOวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2554 (ภาคผนวก) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

อาจารย\ผูOสอนแตEละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา ซ่ึงอาจเปRน ตEางกลุEม ตEางชั้นปK ตEางคณะ 

แลOวแตEกรณี เพ่ือนําผลมาใชOในการปรับปรุงรายวิชา 
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปKการศึกษา โดยอาจพิจารณารEวมกับอาจารย\ผูOสอนรายวิชาอ่ืนท่ีมีเนื้อหา

ใกลOเคียงกัน เพ่ือไมEใหOเกิดความซํ้าซOอน หรือใหOเกิดความสัมพันธ\และตEอเนื่อง แลOวแตEกรณี และทบทวน
เนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการหรือ
ผลการวิจัย เพ่ือใหOเกิดการพัฒนาเนื้อหาใหOทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 
3. เกณฑBการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เปRนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วEาดOวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2554 

3.2 เขOารEวมกิจกรรมการเรียนรูOแบบบูรณาการครบตามเกณฑ\ท่ีกําหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  3.3 ตOองเรียนใหOครบหนEวยกิตท่ีระบุไวOตามหลักสูตร ตOองไดOระดับคะแนนเฉลี่ยไมEตํ่ากวEา 2.00 และ
รายวิชาฝvกปฏิบัติงานตOองไดOคะแนนไมEต่ํากวEา 2.00 

 
หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารยB 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยBใหม6 
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสําหรับอาจารย\ใหมEซ่ึงอาจจัดข้ึนในระดับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
1.2 การมอบหมายใหOมีอาจารย\ท่ีปรึกษาทําหนOาท่ีใหOคําแนะนําและเปRนท่ีปรึกษาในดOานการจัดการเรียน

การสอน  
1.3 การชี้แจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายใหOอาจารย\ใหมEศึกษาคOนควOา จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวขOองกับการสอน ในหัวขOอหนึ่งหรือ

หลายหัวขOอท่ีอาจารย\ใหมEมีความรูOและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตOคําแนะนําของอาจารย\ท่ีปรึกษา 
หรือประธานหลักสูตร 

1.5 การกําหนดใหOอาจารย\ใหมEเขOารEวมสังเกตการณ\การสอนของอาจารย\ในหลักสูตร 
2. การพัฒนาความรู0และทักษะให0แก6อาจารยB 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1 กําหนดใหOอาจารย\ตOองเขOารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดOานการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล ตามความตOองการของอาจารย\ และเปRนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
มหาวิทยาลัยมีการเปVดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย\ในหัวขOอตEางๆ ท่ีเก่ียวขOองกับการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เปRนประจําทุกปK 

2.1.2 การจัดใหOมีการสอนแบบเปRนทีม ซ่ึงจะสEงเสริมโอกาสใหOอาจารย\ไดOมีประสบการณ\การสอน
รEวมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสไดOเปRนผูOรับผิดชอบรายวิชา ผูOประสานงาน และผูOรEวมทีมการสอน 
 2.1.3 การสEงเสริมหรือสรOางโอกาสใหOมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูOประสบการณ\ดOานการจัดการเรียนการ
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สอนระหวEางอาจารย\ในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปเผยแพรEในการประชุมวิชาการ
ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการ 
 2.2.1 การสEงเสริมใหOอาจารย\เขOารEวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการท่ีจัดท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย อยEางนOอยปKละ 1 ครั้ง 
 2.2.2 การสEงเสริมใหOอาจารย\ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตEางๆ และการนําเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการในสาขาวิชาการอยEางนOอยใหOมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปKละ 1 เรื่อง 

 
หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 
การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กําหนดใหOทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร ซ่ึงตOองทําหนOาท่ีดังนี้ 
1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาใหOมีความทันสมัยอยูEเสมอ 
1.2 จัดหาและกําหนดอาจารย\ผูOสอนรายวิชาในหลักสูตร ท่ีมีความรูOความสามารถและคุณสมบัติตรงตาม

รายวิชาท่ีสอน 
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝvกปฏิบัติ ฝvกภาคสนาม ตามท่ีกําหนดใน

หลักสูตร 
1.4 ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย\ใหOมีคุณภาพและ

เปRนไปตามวัตถุประสงค\ของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5 สEงเสริมและจัดใหOมีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย\ดOวยวิธีการตEางๆ เชEน การจัดประชุมวิชาการ 

การสEงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
1.6 สEงเสริมและจัดใหOมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป|าหมายคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค\ของ

หลักสูตร 
1.7 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผูOมีสEวนไดOสEวนเสีย เชEน ผูOใชOบัณฑิต ศิษย\เกEา อาจารย\และ

นักศึกษาปpจจุบัน 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะศาสนาและปรัชญาจัดทําแผนการใชOจEายงบประมาณประจําปK จากงบประมาณท่ีไดOรับจัดสรร

จากมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดแบEงคEาใชOจEายดังนี้ คEาใชOสอย ตอบแทน คEาวัสดุ ตําราและสื่อการเรียนการ
สอน คEาครุภัณฑ\ คEาใชOจEายในการพัฒนาอาจารย\ คEาใชOจEายในการพัฒนานักศึกษา และทุนการศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู6เดิม 
              คณะศาสนาและปรัชญา ไดOใชOอุปกรณ\ประกอบการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเฉพาะ
อุปกรณ\การสอนภาคปฏิบัติประกอบดOวยเครื่องมือดังตEอไปนี้ 
ท่ี อุปกรณBการสอน จํานวนท่ีมีอยู6เดิม จํานวนท่ีต0องการในอนาคต 
1 เครื่องคอมพิวเตอร\ 20 เครื่อง 40 เครื่อง 
2 เครื่องโปรเจ็คเตอร\ 5 เครื่อง 10 เครื่อง 
3 โนOตบุ�ก 10 เครื่อง 10 เครื่อง 
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5 เครื่องฉายภาพขOามศีรษะ 20 เครื่อง 10 เครื่อง 
 2.2.1 ทรัพยากรท่ีมีในห0องสมุด 

ใชOหOองสมุดของมหาวิทยาลัย รวมท้ังหOองสมุดประจําคณะศาสนาและปรัชญาและคณะอ่ืนๆ ใน
มหาวิทยาลัย เปRนศูนย\การคOนควOา ซ่ึงมีการติดต้ังระบบอินเทอร\เน็ตเพ่ือใหOบริการแกEนักศึกษา  

 
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 การสืบคOนขOอมูลอ่ืน ๆ  
 2.2.1.4.1 การสืบคOนขOอมูลจากแหลEงขOอมูลอ่ืนๆ ผEานเครือขEายอินเทอร\เน็ต  

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
คณะฯไดOจัดสรรงบประมาณการดําเนินการตEางๆ ดังนี้ 
2.3.1 งบประมาณในการจัดซ้ือวารสาร หนังสือ ตํารา รวมท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกส\ตEางๆ ท้ังในและ

ตEางประเทศ เขOาหOองสมุดตEอเนื่องเปRนประจําทุกปK 
2.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร\ไวOบริการนักศึกษาจํานวน 30 เครื่องในหOองคอมพิวเตอร\ โดยเปVดทําการ

ท้ังในและนอกเวลาราชการ นอกจากนี้ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร\จํานวน 10 เครื่องประจําท่ีหOองสมุด ซ่ึงเปVดทํา
การท้ังในและนอกเวลาราชการ 

2.3.3 งบประมาณการจัดซ้ือวัสดุ และครุภัณฑ\เพ่ือการเรียนการสอนเปRนประจําทุกปK  
2.3.4 จัดหาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร\และอุปกรณ\โสตทัศนูปกรณ\ประจําหOองบรรยายตEางๆ 

รวมท้ังสิ้น 10 หOองบรรยาย เปRนประจําทุกปK 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

กระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอของตํารา หนังสือ วารสาร ฯลฯ มีวิธีการดังนี้
นักศึกษาแจOงผEานอาจารย\ประจําชั้น คณาจารย\แจOงผEานหัวหนOากลุEมวิชาตEางๆ และพิจารณาในคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกปKการศึกษา 
3. การบริหารคณาจารยB 

3.1 การรับอาจารยBใหม6 
การคัดเลือกและรับอาจารย\ใหมE เปRนไปตามขOอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย ท่ีเก่ียวขOองกับการบริหารงานบุคคล  
3.2 การมีส6วนร6วมของคณาจารยBในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย\ทุกคนในหลักสูตร มีสEวนรEวมในการกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาใน
แตEละภาคการศึกษา การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนขOอมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 
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คุณภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผล โดยการจัดใหOมีการประชุมอาจารย\ผูOสอน และ
ผูOรEวมงาน ภาคการศึกษาละอยEางนOอย 4 ครั้ง มีการสื่อสารทาง e-mail, ระบบหนังสือเวียน, โทรศัพท\หรือสื่อ
อ่ืนๆ 

3.3 การแต6งตั้งคณาจารยBพิเศษ 
หลักสูตรมีการเชิญอาจารย\พิเศษท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดOาน จากหนEวยงานตEางๆ ท้ังภาครัฐและ

เอกชน  
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน6ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิข้ันตํ่าระดับปริญญาตรี 
4.2 การเพ่ิมทักษะความรู0เพ่ือการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ ดําเนินการโดยการใหOเขOารับการฝvกอบรม การ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ การดูงาน การทําวิจัยรEวมกับอาจารย\และตีพิมพ\ผลงานวิจัยและหรือนําเสนอ
ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการการผลิตผลงานทางวิชาการ เชEน ทําหนังสือคูEมือการใชOเครื่องมือ อุปกรณ\การ
สอนตEางๆ เปRนตOน 
5. การสนับสนุนและการให0คําแนะนํานักศึกษา 

5.1 การให0คําปรึกษาด0านวิชาการและอ่ืนๆ แก6นักศึกษา 
     คณะศาสนาและปรัชญามีการแตEงต้ังอาจารย\ท่ีปรึกษา และอาจารย\ประจํารายวิชา ใหOแกEนักศึกษา
ทุกคน เพ่ือทําหนOาท่ีใหOคําปรึกษาแนะนําดOานการเรียนและอ่ืนๆ โดยอาจารย\ท่ีปรึกษาหนึ่งคนตEอ
นักศึกษาประมาณ 10 คน และอาจารย\ประจํารายวิชา รายวิชาละ 1 คน คณะศาสนาและปรัชญาจัดใหO
มีการนัดพบอาจารย\ท่ีปรึกษากับนักศึกษาอยEางเปRนทางการภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง แตEมีการพบปะ
ระหวEางอาจารย\ท่ีปรึกษาหรืออาจารย\ประจํารายวิชากับนักศึกษาไดOตลอด ท้ังท่ีมีการนัดลEวงหนOาหรือ
ไมEไดOนัด ทุกครั้งท่ีมีขEาวประชาสัมพันธ\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. ตัวบ6งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบEงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปRนไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซ่ึงดําเนินการทุกสิ้นปKการศึกษาโดยมีเกณฑ\การประเมิน16 ตัวบEงชี้ดังนี้ 

 ตัวบ6งช้ีผลการดําเนินงาน ปFท่ี 1 ปFท่ี 2 ปFท่ี 3 ปFท่ี 4 ปFท่ี 5 
1. อาจารย\ประจําหลักสูตรอยEางนOอยรOอยละ 80 มีสEวนรEวม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

� � � � � 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลOอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหEงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ

� � � � � 
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สาขา/สาขาวิชา (ถOามี) 
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ\ภาคสนาม (ถOามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยEางนOอยกEอนการเปVดสอนในแตEละภาคการศึกษา
ใหOครบทุกรายวิชา 

� � � � � 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ\ภาคสนาม (ถOามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปVดสอนใหOครบทุกรายวิชา 

� � � � � 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปKการศึกษา 

� � � � � 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูO ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถOามี) อยEาง
นOอยรOอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปVดสอนในแตEละปK
การศึกษา 

� � � � � 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ\
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรูO จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปKท่ีแลOว  

 � � � � 

8. อาจารย\ใหมE (ถOามี) ทุกคน ไดOรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดOานการจัดการเรียนการสอน 

� � � � � 

9. อาจารย\ประจําทุกคนไดOรับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ อยEางนOอยปKละหนึ่งครั้ง 

� � � � � 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถOามี) ไดOรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมEนOอยกวEารOอยละ 
50 ตEอปK 

� � � � � 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปKสุดทOาย/บัณฑิตใหมEท่ีมี
ตEอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมEนOอยกวEา 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

   � � 

12. ระดับความพึงพอใจของผูOใชOบัณฑิตท่ีมีตEอบัณฑิตใหมE 
เฉลี่ยไมEนOอยกวEา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    � 

13. นักศึกษาอยEางนOอยรOอยละ 95  ผEานการฝvกประสบการณ\
อาชีพทางปรัชญา 

   � � 

14. บัณฑิตท่ีไดOงานทําไดOรับเงินเดือนเริ่มตOนไมEต่ํากวEาเกณฑ\ 
ท่ี ก.พ. กําหนด 

    � 

15. บัณฑิตไดOงานทําหลังสําเร็จการศึกษาแลOวภายใน 1 ปK ไมE
นOอยกวEารOอยละ 80 

    � 

16. บัณฑิตมีความรูOทางดOานพระพุทธศาสนา อยEางนOอยสอบ     � 
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ไดOนักธรรมชั้นตรีหรือธรรมศึกษาชั้นตรี 
 ตัวบ6งช้ีบังคับ (ข0อท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
 ตัวบ6งช้ีต0องผ6านรวม (ข0อ) 9 10 10 12 16 

 
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ\การสอน 

1.1.1 การประชุมรEวมของอาจารย\ในกลุEมวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา 
ขOอเสนอแนะจากอาจารย\ท่ีมีความรูOและประสบการณ\หรือเพ่ือนรEวมงาน 

1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะทOอนผลการจัดการเรียนการสอนในชEวงของ
การเรียนแตEละรายวิชา 

1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการใชOกลยุทธ\การสอนท่ีแตกตEางกัน 

1.1.4 การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตEละรายวิชาหรือ
กลุEมรายวิชา 

1.1.5 การประเมินรายวิชาออนไลน\ของสํานักศึกษาทะเบียนและประมวลผล 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย\ในการใชOแผนกลยุทธ\การสอน 

1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย\โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระบบของ
คณะฯและมหาวิทยาลัย 
            การประเมินการสอนของอาจารย\โดยหัวหนOาภาควิชา หรือเพ่ือนรEวมงาน ตามระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปKของอาจารย\/พนักงานสายผูOสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปpจจุบันและอาจารย\ เพ่ือนําขOอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการแผนการเรียนการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหารายวิชาท่ีอาจซํ้าซOอน ไมEทันสมัยยาก/งEายเปRนตOน 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย\เกEา เพ่ือติดตามผลการนําความรูOและประสบการณ\ท่ีไดOรับจาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใชOในการทํางาน 

2.3 การประเมินผลโดยผูOใชOบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขOอเสนอแนะจากผูOใชO
บัณฑิต เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรนี้ 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตร ซ่ึงเปRนไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซ่ึงดําเนินการทุกสิ้นปKการศึกษา มีเกณฑ\การประเมินประกอบดOวย 12 
ตัวบEงชี้ของ สกอ. และอีก 4 ตัวบEงชี้ของมหาวิทยาลัย รวมเปRน 16 ตัวบEงชี้ ตามดัชนี้บEงชี้ผลการดําเนินงานท่ี
ระบุในหมวดท่ี 7 ขOอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยEางนOอย 3 คน ประกอบดOวยผูOทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
อยEางนOอย 1 คน ท่ีไดOรับการแตEงต้ังจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ\การประเมินดังนี้ 

เกณฑ\การประเมิน  
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มีการดําเนินการครบ 5 ขOอ 
ตามตัวบEงชี้ผลการดําเนินงาน 

มีการดําเนินการครบ 12 ขOอ 
ตามตัวบEงชี้ผลการดําเนินงาน 

มีการดําเนินการครบทุกขOอ 

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดOกําหนดใหOทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหOทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ดOานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เปRนระยะๆ อยEางนOอยทุกๆ 3 ปK และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อยEางตEอเนื่องทุก 5 ปK 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย\ประจําวิชา อาจารย\ผูOสอนนําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย\โดย
นักศึกษา และหรือเพ่ือนรEวมงานแลOวแตEกรณีมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญานําผลประเมินตามระบบการ
จัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงดําเนินการทุกสิ้นปKการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห\พรOอมนําเสนอ
แนวทางปรับปรุงแกOไขในจุดท่ีมีขOอบกพรEอง สําหรับปKการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญานําผลการประเมินภาพรวม
ของหลักสูตรโดยนักศึกษาปpจจุบันและอาจารย\โดยศิษย\เกEาและโดยผูOใชOบัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาใน
การนําไปแกOไขปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
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 เหตุผล 
หมวดวิชาเอก 51 หน6วยกิต หมวดวิชาเอก 66 หน6วยกิต เพิ่มหน6วยกิตและสังเขปรายวิชาเปKนภาษาอังกฤษทุก

รายวิชา 
วิชาบังคับ/เอก 33 หน6วยกิต 
ปรัชญาอินเดีย       3(3-0-6)                               
ปรัชญาอินเดียรEวมสมัย     3(3-0-6)               
ปรัชญาจีนและญี่ปุ�น    3(3-0-6) 
ปรัชญากรีก     3(3-0-6) 

วิชาบังคับ/เอก 57 หน6วยกิต 
ปรัชญาอินเดีย       3(3-0-6)                               
ปรัชญาอินเดียรEวมสมัย    3(3-0-6)               
ปรัชญาจีนและญี่ปุ�น    3(3-0-6) 
ปรัชญากรีก     3(3-0-6) 

เพิ่มรายวิชา เพิ่มหนEวยกิต 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
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ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง   3(3-0-6) 
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหมE    3(3-0-6) 
ปรัชญาตะวันตกรEวมสมัย   3(3-0-6) 
ปรัชญาไทย     3(3-0-6) 
พุทธตรรกวิทยา     3(3-0-6)  
จริยศาสตร\     3(3-0-6)  
พุทธปรัชญามหายาน   3(3-0-6)  

ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง   3(3-0-6) 
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหมE    3(3-0-6) 
ปรัชญาตะวันตกรEวมสมัย   3(3-0-6) 
ปรัชญาไทย     3(3-0-6) 
ตรรกศาสตร\แนวพุทธ    3(3-0-6) 
จริยศาสตร\    3(3-0-6) 
พุทธปรัชญามหายาน   3(3-0-6) 
พุทธปรัชญาเถรวาท    3(3-0-6) 
ปรัชญาอัตถิภาวนิยม    3(3-0-6) 
ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา   3(3-0-6) 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหมE 
คงเดิม 
คงเดิม 
ปรับเปRนวิชาเอก 
ปรับเปRนวิชาเอก 
ปรับมาจากวิชาเลือกเปRนวิชาบังคับ/เอก และเปลี่ยนชื่อ
รายวิชาและเพิ่มเติมสังเขปรายวิชา 

 
ค. หมวดวิชาเอกปรัชญา วิชาเลือก 9 หน6วยกิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เหตุผล 
 18 หน6วยกิต  9 หน6วยกิต เพิ่มสังเขปรายวิชาเปKนภาษาอังกฤษทุกรายวิชา 
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)

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

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
การฝvกงานดOานปรัชญา ในสถานปฏิบัติธรรม องค\การ
ภาครัฐ และเอกชน โดยเนOนการใหOคําปรึกษาการ
วิเคราะห\ การใหOแนวคิดในการดําเนินชีวิตเพื่อใหOมี
ทัศนะตEอโลกไดOอยEางถูกตOองตามความเปRนจริง 7(315)
         

เปRนกลุEมวิชาเพิ่มเขOามาใหมEตามเกณฑ\มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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จ. กลุ6มวิชาโทปรัชญา 15 หน6วยกิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เหตุผล 

15 หนEวยกิต 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) 

ไม6มี 

เลือกเรียน 3 หน6วยกิต 
จากรายวิชาที่ยังไมEเคยเรียนในรายวิชาเอก รายวิชาโท 
และตOองไมEซ้ํากับรายวิชาที่ไดOเรียนมาแลOว 

ไม6มี 

กลุEมวิชาโทที่เคยมีในหลักสูตรเดิม ปรับหนEวยกิตที่เคย
เปRนวิชาโท 15 หนEวยกิตขึ้นเปRนวิชาเอก 15 หนEวยกิต 
เพื่อใหOการเรียนแตEละสาขาวิชาเอกมีความเปRนเอกลักษณ\ 
เฉพาะดOานของตนเอง 
 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม6น0อยกว6า 6 หนEวยกิต ตาม
รายวิชาที่เปVดสอนในหมาวิทยาลัยและไมEซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลOวโดยอนุมัติจากอาจารย\ที่
ปรึกษาและหัวหนOาภาควิชานั้นๆ 

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 
 


