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รายละเอียดของหลักสตูรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์นครราชสมีา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 



 

 

 
 

   ๒  
 

 

คำนำ 
 
 

เอกสารหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕                       
ฉบับนี้ คณะกรรมการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อเปิดจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆน์ครราชสีมา ที่ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร ขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ ให้คำแนะนำและแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี  

 
 
 
 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

   วิทยาลัยสงฆน์ครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                                                    
   วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
 

   ๒  
 

 

สารบัญ 
 
เรื่อง หน้า 
คำนำ ก 
สารบัญ ข 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ๑ 
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ๖ 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างหลักสูตร ๑๐ 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ๑๕ 
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต ๒๒ 
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ๒๓ 
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๒๕ 
หมวดที่ ๘ การประเมินผล และการปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร ๓๐ 
ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก  คำอธิบายรายวิชา  ๔๑ 
ภาคผนวก ข   ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร ๕๘ 
ภาคผนวก ค  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา  
                 ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑  และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
                 ราชวิทยาลัย วา่ด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
                 พ.ศ. ๒๕๕๑                                                                                                

๖๒ 

ภาคผนวก ง  สภามติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรและ 
                 เปิดสอนหลักสตูรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา                                                                          

            ๘๗       

ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  
                 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

๙๐ 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

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

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

 
หมวดที ่๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร  
 รหัสหลักสูตร       :    

 ภาษาไทย :    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in Buddhist Studies 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ชื่อเต็ม (ไทย) :  พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)  
 ชื่อย่อ (ไทย) : พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Arts (Buddhist Studies) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   B.A. (Buddhist Studies) 
๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
 - 
๔. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี 
 ๕.๒ ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะปริญญาตรี) 
  หลักสูตรประเภททางวิชาการ 
 ๕.๓ ภาษาที่ใช้  
  ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
 ๕.๔ การรับเข้าศึกษา  
  รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
 ๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 ๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 
 

 
 



 

 

 
 

   ๒  
 

 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
             ๑) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรับปรุงจากหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

  ๒) กำหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
  ๓) สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่                   

๔/๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๗ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ๔) สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรและอนุมัติให้เปิดสอนในคราว

ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
   หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ 
  

๘. อาชีพท่ีประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
            ผู ้สำเร ็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหล ักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
สามารถสนองงานคณะสงฆ์ ประกอบอาชีพอิสระและยังสามารถทำงานในหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่ต้องการ
บุคลากรที่มีคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา  โดยสามารถเข้าทำงานในหน้าที่ต่าง ๆ  

(๑) เป็นข้าราชการในสังกัด ก.พ. และอ่ืนๆ 
(๒) เป็นพนักงานในภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 
(๓) เป็นนักวิชาการและอาจารย์ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
(๔) อนุศาสนาจารย์ 
(๕)  เจ้าหน้าที่กองศาสนพิธีการ กระทรวงวัฒนธรรม 

          (๖)  ครูสอนศีลธรรม 
           
        ๙. ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชนตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบ
หลักสูตร 
 

เลขประจำตัว 
บัตรประชาชน 

ตำแหน่งวิชาการ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

ชื่อสถาบันที่สำเร็จ
การศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

ID: ๕-๔๘๐๙-
๐๐๐๐๑-xx-x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(พระพุทธศาสนา) 

พระครูใบฏีกาหัสดี  
กิตฺตินนฺโท (ประกิ่ง) 
 

Ph.D. Sanskrit Banaras Hindu 
University,India Banaras  

๒๕๔๒ 

M.A. Sanskrit 
Literature 

Hindu University,India ๒๕๓๙ 

พธ.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๓๕ 

 
ID: ๓-๓๐๒๑-
๐๐๓๕๘--xx-x 
 

 
อาจารย ์

 

พระครภูัทรจิตตาภรณ์ 
(ศรีสว่างค์) 

พธ.ด. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๖๔ 

ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ๒๕๖๐ 
พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
๒๕๕๕ 



 

 

 
 

   ๒  
 

 

พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๔ 

ID: ๓-๑๑๐๑-
๐๐๔๐๕--xx-x 

อาจารย ์
พระครูอัครศีลวสิุทธ์ิ 
(พรเลิศ) ไกรจรสั  

พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๕ 

 
ID: ๒-๓๐๐๓-
๐๑๐๔๑--xx-x 
 

อาจารย ์
 
มนัสพล ยังทะเล  
 

พธ.ด. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๖๔ 

ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ๒๕๖๑ 
พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
๒๕๕๓ 

ปทส. พืชศาสตร ์ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนครราชสีมา 

๒๕๔๗ 

 
ID: ๓-๓๐๐๗-
๐๐๒๖๑--xx-x 
 

อาจารย ์
เบญญาภา จิตมั่นคง
ภักด ี

พธ.ด. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๖๑ 

พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๖ 

บธ.บ. การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

มหาวิทยาลยักรุงเทพ ๒๕๕๐ 



 

 

 

 
  

๑๐.สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 วิทยาลัยสงฆน์ครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ที่ตั้ง : ๔๑๙ หมู่ ๗  ตำบลหัวทะเล  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐ 
 
 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
    การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตามสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔) และฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖– 
๒๕๗๐) ยังคงน้อมนำ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มากำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นหลัก
นำทางในการขับเคลื ่อนแผน ตลอดจนยึดโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืนของโลก (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ซึ่งจะเป็นจุดเริ ่มต้นในการนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่เศรษฐกิจ
เติบโต สังคมก้าวหน้า ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลในระยะยาว พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมถึง
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมยุคโลกาภิว ัฒน์ ก่อให้เกิดความเปลี ่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ                  
และสังคม จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น การบริหารจัดก าร                   
องค์ความรู้อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งจำเป็น รวมถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาผสานกับจุดแข็ง
ในสังคมไทย เป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวง  การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ที่มุ่งเน้นไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและ                
เท่าเทียม 
 
 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตามสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่
ตอบสนองทางส ังคมและการเร ียนรู ้ทางพระพุทธศาสนา ดำรง สืบสาน พระราชปณิธานรัชกาลที ่ ๕                              
ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศด้านพระไตรปิฎก 
และวิชาการชั ้นสูง เข้ากับยุคการเปลี ่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรม การสื ่อสารไร้พรมแดน เสรีภาพ                   
ทางความคิดและกระบวนการทำงาน ทำให้เกิดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ การผลิตบุคลากร               
ที่รู้เท่าทันสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม ที่มุ่ งไปสู่สังคมแห่งความรู้ การแข่งขัน                 
ด้านทักษะทางปัญญา มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคม และวัฒนธรรม มีศีลธรรม                 
นำสันติสุขสู่สังคมไทย      
 

๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 

 ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านตลาดแรงงาน จึงทำให้มีความจำเป็น                  
ต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก ที ่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี ่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและ                    
องค์ความรู้ใหม่ๆ ในการผลิตบุคลากรและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                     
พ.ศ.๒๕๕๒ และกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘  (TQF) ทั้งด้านวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 



 

 

 

ประยุกต์หลักพุทธธรรม เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย          
ด้านความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดีมีคุณธรรม นำสังคม 
สู่สันติซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ผลิตบัณฑิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศในด้านพระพุทธศาสนา  และสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๙ ประการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) มีปฏิทาน่าเลื่อมใส (๒) รู ้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม (๓) มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา  
(๔) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา (๕) มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด (๖) มีน้ำใจเสียสละเพื่อส่วนรวม (๗) มีโลกทัศน์
กว้างไกล (๘) มีความเป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา (๙) มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและ
จริยธรรม และสามารถประยุกต์หลักพุทธธรรมเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อบริหารวิชาการและบริการสังคม  ในด้านการ
เรียน การสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
          ๑๓.๑ หมวดรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
       ๑๓.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชากลุ่มพระพุทธศาสนาที่เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์  
       ๑๓.๑.๒ หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆภายในมหาวิทยาลัย 
 
   ๑๓.๓ การบริหารจัดการ  

      การบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ ่งมีอำนาจหน้าที ่ในการบริหาร                   
และดำเนินงานเกี ่ยวกับหลักสูตร ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                            
ว ่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีหน้าที่ปร ับปรุง ติดตาม ประเมินผลและรายงาน                         
การดำเนินงานของหลักสูตร/สาขาวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร เพื่อรักษามาตรฐาน 
และคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งมีการดำเนินงานการที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ 
การบริหารหลักสูตร การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร พิจารณาและจัดแบ่งภาระงานสอนให้กับบุค ลากร                        
ในหลักสูตร และพิจารณาและกลั่นกรองเกรดในรายวิชาที่หลักสูตรรับผิดชอบ โดยหลักสูตรจะมีการนัดประชุม
อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรในทุกสัปดาห์ที ่ ๑ ของเดือน เพื ่อหารือเกี ่ยวกับการกำหนดตารางเรียน                       
การพิจารณาประมวลรายวิชา ข้อสอบ และการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน รวมทั้งวางแผน กำกับติดตามการ
บริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 หมวดที่ ๒ 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
 

๑. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้กำหนดปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร
ในการผลิตบัณฑิต ตลอดจนวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

         ๑.๑. ปรัชญาของหลักสูตร 
                  จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ดี มีศีลธรรม นำสังคมสู่สันติสุข 

   ๑.๒ ความสำคัญของหลักสูตร 
               หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรจัดการศึกษาเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ คือ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุ
สามเณร และคฤหัสถ์ ให้มีความรู้ คุณธรรม และทักษะในการบูรณาการพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาชีวิต สังคม ควบคู่กับ                  
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการ                    
แก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสังคมไทย ป้องกันและแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคม 
สร้างสังคมสุจริต ส่งเสริมทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข   

     ๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
                   ๑.๓.๑ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญวิชาการทางพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์
และค้นคว้าวิจัย บูรณาการหลักพุทธธรรมกับศาสตร์สมัยใหม่ ได้อย่างแตกฉาน 
                ๑.๓.๒ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีศีลธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก ด้านจิตใจและปัญญา  
                   ๑.๓.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พัฒนาชีวิต
และนำสังคมสู่สันติสุข ในระดับชาติและนานาชาติ 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้กำหนด
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการประเมินและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และนำผลจากการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นฉบับยกร่าง จากนั้นนำเสนอคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการประเมินและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
กรรมการประจำคณะพุทธศาสตร์ เพื่อเสนอสภาวิชาการให้ความเห็นชอบและสภามหาวิทยาลัยประกาศอนุมัติหลักสูตร                   
และอนุมัติเปิดสอนตามลำดับ  
       โดยกำหนดกลยุทธ์ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จในรอบการศึกษา (๔ ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร            
ที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด ดังแผนในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่กำหนดไว้ดังนี้ 

 

 



 

 

 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๑.  แผนการพัฒนาการเรียน
การสอนที่เน้นความเป็นเลิศ
ทางด้านพระพุทธศาสนา 

 

๑. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการสอนที่เน้น
ความเป็นเลิศติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ำเสมอ 

๒. ส่งเสริมการทำวิจัยและการบริการแก่
สังคม 

๓. ใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการเรียนการ
สอน 

๑. ผลการประเมินของผู้เรียนต่อ
ประสิทธิภาพการสอน 

๒. จำนวนงานวิจัยและโครงงาน
บริการวิชาการ 

๓. ความพึงพอใจของบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
 

๒. แผนการพัฒนาเรื่องการ 
บูรณาการการสร้างเสริม
ความรู้ทางด้าน
พระพุทธศาสนา 

 

๑. บูรณาการ/เพ่ิมเนื้อหาเรื่องการประยุกต์
พุทธธรรมไปใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและพัฒนาชีวิต 

๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านโครงงาน/
กิจกรรม 

๓. พัฒนานวัตกรรมและสื่อที่ใช้ในการสอน 

๑. จำนวนรายวิชาที่บูรณาการ/เพ่ิม
เนื้อหาเฉพาะสาขา
พระพุทธศาสนา 

๒. จำนวนโครงงาน/กิจกรรมที่เน้น
ด้านพระพุทธศาสนา        

๓. จำนวนนวัตกรรมและสื่อที่ใช้ใน
การสอนเรื่องพระพุทธศาสนา 

๓. แผนการส่งเสริมการเรียน
การสอนที ่เน ้นผู ้ เร ียนเป็น
สำคัญ 

 

๑. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการส่งเสริม
ผู้เรียนเป็นสำคัญในการเรียนรู้ 

๒. พัฒนา/ปร ับปร ุงระบบอาจารย ์ที่
ปรึกษาและกิจกรรมให้สะท้อนความ
เอ้ืออาทรและให้ความสำคัญต่อผู้เรียน 

๓. พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๔. ส่งเสริมการประเมินที่เน้นพัฒนาทักษะ
ผู้เรียน  

๕. สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจ 

๑. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

๒. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
อาจารย์ที ่ปร ึกษาและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของคณะ 

๓. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

๔. จ ำ น ว น ร า ย ว ิ ช า ท ี ่ ใ ช ้ ก า ร
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน 

๕. ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรม
อื่น ๆ ของคณะ มีงานวิจัย และ มี
กิจกรรมบริการวิชาการต่อสังคม
และ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

๔. แผนประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

     ๔.๑ การกำกับมาตรฐาน
ของหลักสูตร 

     ๑. จ ัดทำแผนในการพัฒนาอาจารย์
ผ ู ้ร ับผ ิดชอบหลักส ูตรให ้ม ีค ุณว ุฒ ิหรือ
ตำแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นตามมาตรฐาน 

 ๒ . จ ัดทำแผนพัฒนาและปร ับปรุง
หล ั กส ู ต ร ให้ ท ั นสม ั ย  สอดคล ้ อ งกั บ

๑. แผนพัฒนาอาจารย์ 
๒. แผนการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร 
๓. รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร 



 

 

 

 ส ถ า น ก า ร ณ ์ ป ั จ จ ุ บ ั น  ท ั น ต ่ อ ก า ร
เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง  ต อ บ ส น อ ง ต่ อ                   
ความต้องการของสังคม และเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     ๓ . ว ิจ ัยประเม ินหล ักส ูตร เพ ื ่อใช้
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

๔. สร้างกลไกการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร โดยมีคณะกรรมการกำกับติดตาม 
และประเมินผล 

๔. โครงสร้างระบบกลไกการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร 
 

๔.๒ คุณภาพของบัณฑิต 
 

    ๑. การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริม หรือ 
จัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้นิสิตมี
ท ักษะทางภาษาอ ังกฤษ และสามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     ๒. ส่งเสริม พัฒนาทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเป็นในการศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อ
ชีวิตประจำวันหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงวิชาชีพ 
   ๓. ส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

๑. ผลการประเมินทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ  
๒. ผลการประเมินทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๓. ผลการประเมินคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

๔.๓ การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนิสิต 

    ๑. พัฒนากลไกและเทคนิคการหานิสิต
เช ิ งร ุก  เช ่น การเป ิดหล ักส ูตรระดับ
ประกาศนียบัตร ระยะสั ้น เพื ่อจูงใจให้
ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงาน สำหรับวัย
ทำงาน หรือนักเรียน 
     ๒. ออกแบบการพัฒนาศักยภาพนิสิต
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ แก่นิสิตทุกชั้นปีให้ครบทุก
ด้าน  
๓. พัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการ
และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโดยสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรวิชาชีพ
หรือผู้ใช้บัณฑิต 

  ๑. กลไกและเทคนิคการหานิสิตเชิง
รุก 
  ๒. หลักสูตรระยะสั้น/
ประกาศนียบัตร 
  ๓. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๔. โครงการพัฒนาทักษะทาง
วิชาการและทางวิชาชีพ 
 

      ๔.๔ การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 

 

     ๑. จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพอาจารย์  
ด ้ านการจ ั ดการ เ ร ี ยนการสอน การ
ปฏิบัติงาน ผลงานวิชาการ และการเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ 

๑. แผนพัฒนาวิชาการของอาจารย์ 
๒. แหล่งทุนสนับสนุนทางวิชาการ 
๓. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ส่วนงาน/มหาวิทยาลัย 
 



 

 

 

     ๒. หาแหล่งทุนสนับสนุนทางวิชาการให้
อาจารย์ เช่น ทุนวิจัย ผลิตตำรา หนังสือ 
และบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่
ในกลุ่ม TCI ๒ หรือ TCI ๑ หรือ Scopus 
     ๓. พัฒนาความร่วมมือของอาจารย์
ระหว่างส่วนงาน เช่น ความร่วมมือจาก
วิทยาเขต 
 วิทยาลัยสงฆ์ หรือมหาวิทยาลัยภายนอก
เพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการหรืองาน
สร้างสรรค ์

๔.๕ การพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน และการ
ประเมินผู้เรียน 
 

    ๑. การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคมตามสถานการณ์
ปัจจุบ ัน    ทั ้งหลักสูตรระยะสั ้น หรือ 
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 
    ๒. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ท ี ่ เปล ี ่ยนไป 
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความ
ต้องการของบริบทของสังคมที่เปลี ่ยนไป 
รวมทั้งการขยายกลุ่มเป้าหมายและการรับ
ผู้ต้องการเข้าศึกษาให้มากขึ้น 
     ๓. ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้
และผลการสอน เพื ่อน ํามาพัฒนาและ
ปรับปรุงร ูปแบบการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และสมรรถนะที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
     ๔ . จ ัดกระบวนการเร ียนการสอน                      
สร ้างกระบวนการม ีส ่วนร ่วมระหว ่าง
หล ักส ูตรก ับช ุมชน เช ่น โครงการ ๑ 
หลักสูตร ๑ ชุมชนเข้มแข็ง 
     ๕. การจัดการเรียนการสอน บูรณาการ
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น  
     ๖ . การจ ัดการความรู ้ (Knowledge 
Management : KM) ส่วนงานจัดการเรียน
การสอนหลักสูตร 

  ๑. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ตามว ั ตถ ุประสงค ์ ของหล ั กส ู ตร                 
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกที่
เปลี่ยนไป เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของคณะสงฆ์และบริบทของส ังคม
ปัจจุบัน 
   ๒. โครงการ ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชม

เข้มแข็ง 
   ๓. รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
๓ รายวิชา 
   ๔. ชุดความรู้ ๖ ด้าน คือ การกำกับ
มาตรฐาน บ ัณฑิต น ิส ิต อาจารย์  
หล ักส ูตร/การเร ียนการสอน/การ
ประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

    ๔.๖ การพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

   ๑. สํารวจความต้องการของนิสิตและ
อาจารย์ เกี ่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เพื่อตอบสนองความต้องการตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร 

    ๑. ผลสำรวจความต้องการด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้กับอาจารย์และ
นิสิต 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    ๒. พัฒนาและปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รองรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ให้สอดคล้องกับสถานการณ
ปัจจุบัน 
    ๓. พัฒนาระบบสิ่งสนับสนุนรูปแบบการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ และพัฒนาศักยภาพ
การใช้ระบบสืบค้นข้อมูลแบบออนไลน์ให้
นิสิต 

    ๒. รายงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
     ๓. มีระบบการสอนออนไลน์ และ
การสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
      
 



 

 

 

 

หมวดที ่๓ 
ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 
 ๑.๑ ระบบการศึกษาภาคปกติ  
         ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒  
ภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ทั้งนี้ ข้อกำหนดต่างๆ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒๕๖๑ 
 
 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
         อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ โดยกำหนดให้
มีระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ทั ้งนี ้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  
 ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
         ไม่มี 
 

๒. การดำเนินการหลักสูตร 
 ๒.๑ วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน (เวลาราชการของมหาวิทยาลัย)  
   ภาคการศึกษาท่ี ๑  ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม  
   ภาคการศึกษาท่ี ๒  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม   
           ภาคฤดูร้อน    ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 
 

              ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
 

 ๒.๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นพระภิกษุ สามเณร 
(๑) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
(๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือ 
(๓) ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
 

  ๒.๒.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นคฤหัสถ ์
(๑) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
(๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๖๑  หรือ 
(๓) ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
 



 

 

 

 ๒.๓ นิสิตแรกเข้าและกลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 
ปัญหานิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการดำเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา 

ปัญหาการปรับตัว ๑. จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
๒. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง  
๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตใหม่ 
๔. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษา โดยเปิดโอกาสให้นิสิต
เข้าขอรับการปรึกษาผ่านช่องทางที่มีความหลายหลาย ได้แก่ ชั่วโมง
นัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา (Home room) ขอเข้าพบที่ห้องพักอาจารย์
ตามวัน-เวลาราชการ จดหมายอิเล็กทรอนกิสห์รือโทรศัพท์ 

วิธีการเรียนรู้การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยและการกำหนดเป้าหมาย
ของนิสิต 

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษา 
เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าขอรับการปรึกษาผ่านช่องทางที่มีความหลาย
หลาย ได้แก่ ชั่วโมงนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา (Home room) ขอเข้า
พบที่ห้องพักอาจารย์ตามวัน-เวลาราชการ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
หรอืโทรศัพท์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมทั้งศึกษาดูงานในองค์การ
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ทักษะภาษาบาลี/อังกฤษ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาก่อนเปิดภาคการศึกษาโดย
การอบรมทักษะภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ  

 
         ๒.๔ แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  

ชั้นปีที่ 
จำนวนรับ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๒  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๓ - - ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๔ - - - ๓๐ ๓๐ 

จำนวนรวม ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - ๓๐ ๓๐ 

 
         ๒.๕ งบประมาณตามแผน 
  ๒.๕.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

 
รายละเอียดรายรับ 

ปีงบประมาณ 
 
 ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

ค่าบำรุงการศึกษา ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๕,๐๐๐.๐๐ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖๕,๐๐๐.๐๐ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ 

ค่าลงทะเบียน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๖๒๗,๐๐๐.๐๐ ๖๒๗,๐๐๐.๐๐ ๖๒๗,๐๐๐.๐๐ ๖๒๗,๐๐๐.๐๐ ๖๒๗,๐๐๐.๐๐ 

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

รวมรายรับ ๑,๕๕๔,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๐๙,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๖๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๓๑๙,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๗๔,๐๐๐.๐๐ 



 

 

 

  ๒.๕.๒. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
ก. งบดำเนินการ 

๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม (ก) ๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ 

ข. งบลงทุน 
ค่าครุภณัฑ ์ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม (ข) ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม (ก) + (ข) ๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ 

จำนวนนิสิต  ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสติต่อปี ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ 

 
หมายเหตุ : ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปีของนิสิตเฉลี่ย ๒๓,๐๐๐ บาท 
 

 ๒.๖ ระบบการศึกษา  
        ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๒.๗ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
       นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน  
หน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด โดยให้เป็นไปตาม 

       ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  
       ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
       ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอน
ผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
       ๓.๑.๑ จำนวนหน่วยกิต   
                        รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต  
  ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร  
                       โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
 

๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑.๑ วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 

 ๑.๒ วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต 
๒ หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๕ หน่วยกิต 
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต 
 ๒.๒ วิชาแกนทางพระพุทธศาสนา ๓๓ หน่วยกิต 
 ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางพระพุทธศาสนา  ๓๐ หน่วยกิต 
 ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา  ๑๒ หน่วยกิต 
๓ หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 

รวม ๑๔๑ หน่วยกิต 
       ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 
        คำอธิบายความหมายของรหัสวิชา และหน่วยกิตประจำวิชา 
           ๑. รหัสประจำวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยเลข ๖ หลัก มีความหมาย ดังนี้ 

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

           ๒. หน่วยกิตประจำวิชา หมายถึง ตัวเลขซึ ่งแสดงจำนวนหน่วยกิตและปริมาณการเรียน              
การสอนของรายวิชานั้นๆ เช่น ๓ (๒-๒-๕) หมายถงึ ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยบรรยาย ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ 
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ และการศึกษาด้วยตนเอง ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 (๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๓๐ หน่วยกิต 
๑.๑ วิชาบังคับ จำนวน  ๑๘ หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๑  
๐๐๐ ๑๐๒  
๐๐๐ ๑๐๓  
๐๐๐ ๒๐๔ 
๐๐๐ ๒๐๕ 
๐๐๐ ๒๐๖ 

มนุษย์กับสังคม 
กฎหมายทั่วไป 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ปรัชญาเบื้องต้น 
คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการวิจัย 

๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 

๑.๒ วิชาเลือก  จำนวน ๑๒ หน่วยกิต 
  ๐๐๐ ๑๐๗ 
  ๐๐๐ ๑๐๘  
  ๐๐๐ ๑๐๙  

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการเมืองการปกครอง 
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  
จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน  

๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 



 

 

 

  ๐๐๐ ๑๑๐  
  ๐๐๐ ๑๑๑  
  ๐๐๐ ๑๑๒  
  ๐๐๐ ๑๑๓  
  ๐๐๐ ๑๑๔  
  ๐๐๐ ๑๑๕  
  ๐๐๐ ๑๑๖  
  ๐๐๐ ๑๑๗  
  ๐๐๐ ๑๑๘  
  ๐๐๐ ๑๑๙  
  ๐๐๐ ๒๒๐  
  ๐๐๐ ๒๒๑  
  ๐๐๐ ๒๒๒ 
  ๐๐๐ ๒๒๓  
  ๐๐๐ ๒๒๔  
  ๐๐๐ ๒๒๕  
  ๐๐๐ ๒๒๖  
  ๐๐๐ ๒๒๗  
  ๐๐๐ ๒๒๘  
  ๐๐๐ ๒๒๙  
  ๐๐๐ ๒๓๐  
  ๐๐๐ ๒๓๑  
  ๐๐๐ ๒๓๒  
  ๐๐๐ ๒๓๓ 

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  
ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
เหตุการณ์โลกปัจจุบัน  
ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น  
ภาษาสันสกฤตชั้นสูง  
ภาษาไทยเบื้องต้น  
ภาษาไทยชั้นสูง  
ภาษาจีนเบื้องต้น  
ภาษาจีนชั้นสูง  
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  
ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง  
ภาษาฮินดีเบื้องต้น  
ภาษาฮินดีชั้นสูง  
วัฒนธรรมไทย  
มนุษย์กับอารยธรรม  
สันติศึกษา  
ภาวะผู้นำ  
หลักธรรมาภิบาล  
การรูเ้ท่าทันสื่อ  
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ศาสนาทั่วไป 

๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 

 
 
(๒) หมวดวิชาเฉพาะ 
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จำนวน ๓๐ หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๓๔ 
๐๐๐ ๑๓๕ 
๐๐๐ ๑๓๖ 
๐๐๐ ๒๓๗ 
๐๐๐ ๒๓๘ 
๐๐๐ ๒๓๙ 
๐๐๐ ๑๔๐ 
๐๐๐ ๒๔๑ 
๐๐๐ ๓๔๒ 
๐๐๐ ๔๔๓ 

วรรณกรรมพระพุทธศาสนา  
พระไตรปิฎกศึกษา  
ภาษาบาลี  
ประวัติพระพุทธศาสนา  
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  
กรรมฐาน ๑  
กรรมฐาน ๒  
กรรมฐาน ๓  
กรรมฐาน ๔ 

๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๒-๒-๕) 
๓ (๒-๒-๕) 
๓ (๒-๒-๕) 
๓ (๒-๒-๕) 
 



 

 

 

๒.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา    ๓๓    หน่วยกิต 
๑๐๑ ๓๑๑                
๑๐๑ ๓๑๒ 
๑๐๑ ๓๑๓ 
๑๐๑ ๓๑๔ 
๑๐๑ ๓๑๕ 
๑๐๑ ๓๑๖ 
๑๐๑ ๔๑๗ 
๑๐๑ ๔๑๘ 
๑๐๑ ๔๑๙ 
๑๐๑ ๔๒๐ 
๑๐๑ ๔๒๑ 

หลักพุทธธรรม                      
พุทธปรัชญาเถรวาท                   
ธรรมบทศึกษา                      
วิสุทธิมรรคศึกษา                     
ชาดกศึกษา                         
พระพุทธศาสนามหายาน                
พุทธศิลปกรรม           
ภาษาอังกฤษสำหรับพระพุทธศาสนา       
มังคลัตถทีปนีศึกษา                    
ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา             
สัมมนาพระพุทธศาสนา    

๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 

๒.๓ วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา   ๓๐  หน่วยกิต   
๑๐๑ ๑๐๑ 
๑๐๑ ๑๐๒ 
๑๐๑ ๑๐๓ 
๑๐๑ ๑๐๔ 
๑๐๑ ๒๐๕ 
๑๐๑ ๒๐๖ 
๑๐๑ ๓๐๗ 
๑๐๑ ๓๐๘ 
๑๐๑ ๓๐๙ 
๑๐๑ ๓๑๐ 

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ 
นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 
จิตวิทยาในพระไตรปิฎก 
รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน 
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข 

๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 

๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา  ๑๒  หน่วยกิต 
๑๐๑ ๓๒๒ 
๑๐๑ ๓๒๓ 
๑๐๑ ๓๒๔ 
๑๐๑ ๓๒๕ 
๑๐๑ ๓๒๖ 
๑๐๑ ๓๒๗ 
๑๐๑ ๓๒๘ 
๑๐๑ ๓๒๙ 
๑๐๑ ๓๓๐ 
๑๐๑ ๔๓๑ 
๑๐๑ ๔๓๒ 
๑๐๑ ๔๓๓ 
๑๐๑ ๔๓๔ 
๑๐๑ ๔๓๕ 
๑๐๑ ๔๕๓ 

เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน 
พุทธธรรมกับสังคมไทย 
อักษรจารึกในพระไตรปิฎก 
พระสูตรมหายาน 
พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 
พระพุทธศาสนากับสถานภาพสตรี 
พระพุทธศาสนากับสังคมวิทยา 
พระพุทธศาสนากับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์              
พระพุทธศาสนากบัศาสตร์พระราชา 
มิลินทปัญหาศึกษา                      
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
เนตติปกรณ์ศึกษา 
อารยธรรมนครชัยบุรินทร์ศึกษา 

๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๑-๒-๖) 



 

 

 

๑๐๑ ๔๕๔ 
๑๐๑ ๓๙๕ 

โคราชศึกษา 
พระพุทธศาสนากับอารยธรรมศรีนครบุรินทร์ 

๓ (๑-๒-๖) 
๓ (๑-๒-๖) 

 
 (๓)หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หน่วยกิต 
 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ต้องเลือกศึกษารายวิชา
ต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต 
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา       
 ๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา  
 แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี 

ชั้นปีที่  ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรูด้้วย

ตนเอง 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบงัคับ)     

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

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)     
๐๐๐ ๑๓๖ 
๐๐๐ ๑๔๐ 

 
 

๑๐๑ ๑๐๑ 
๑๐๑ ๑๐๓ 

ภาษาบาลี 
กรรมฐาน ๑ 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาฉพาะด้านทางพระพุทธศาสนา) 
พระพุทธศาสนากบัวิทยาศาสตร์ 
นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฏก 

๓ 
๓ 
 
 

๓ 
๓ 

๓ 
๒ 
 
 

๓ 
๓ 

๐ 
๒ 
 
 

๐ 
๐ 

๖ 
๕ 
 
 

๖ 
๖ 

 รวม ๑๘ ๑๗   
          หมายเหตุ : * วิชาข้อสอบกลาง  
 

ชั้นปีที่  ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบงัคับ)     

๐๐๐ ๒๐๔ 
๐๐๐ ๒๐๖ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย 

๓ 
๓ 

๓ 
๓ 

๐ 
๐ 

๖ 
๖ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)     
๐๐๐ ๒๓๗ ประวัติพระพุทธศาสนา*   ๓ ๓ ๐ ๖ 
๐๐๐ ๒๓๙ 

 
 

๑๐๑ ๑๐๒ 
๑๐๑ ๑๐๔ 

ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาแกนทางพระพุทธศาสนา) 
พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ 
ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก  

๓ 
 
 

๓ 
๓ 

๓ 
 
 

๓ 
๓ 

๐ 
 
 

๐ 
๐ 

๖ 
 
 

๖ 
๖ 

 รวม ๑๘ ๑๘   
          หมายเหตุ : * วิชาข้อสอบกลาง 



 

 

 

 
ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

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

 
๐๐๐ ๑๑๔ 
๐๐๐ ๑๑๖ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลือก) 
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา) 

 
๓ 
๓ 

 
๓ 
๓ 

 
๐ 
๐ 

 
๖ 
๖ 

๐๐๐ ๒๓๘ 
๐๐๐ ๒๔๑ 

 
 

๑๐๑ ๒๐๕ 

เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา * 
กรรมฐาน ๒ 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาแกนทางพระพุทธศาสนา) 
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 

๓ 
๓ 
 
 

๓ 

๓ 
๒ 
 
 

๓ 

๐ 
๒ 
 
 

๐ 

๖ 
๕ 
 
 

๖ 
 รวม ๑๘ ๑๗   
          หมายเหตุ : * วิชาข้อสอบกลาง   
 
 
 
 

ชั้นปีที่  ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
 

๐๐๐ ๒๐๕ 
 

๐๐๐ ๒๒๗ 
๐๐๐ ๑๑๕ 

 
๐๐๐ ๑๓๔ 
๐๐๐ ๑๓๕ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบังคับ) 
ปรัชญาเบื้องต้น 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลอืก) 
มนุษย์กับอารยธรรม 
เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา) 
วรรณกรรมพระพุทธศาสนา* 
พระไตรปิฏกศึกษา * 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาแกนทางพระพุทธศาสนา) 

 
๓ 
 

๓ 
๓ 
 

๓ 
๓ 

 
๓ 
 

๓ 
๓ 
 

๓ 
๓ 

 
๐ 
 

๐ 
๐ 
 

๐ 
๐ 

 
๖ 
 

๖ 
๖ 
 

๖ 
๖ 

๑๐๑ ๒๐๖ จิตวิทยาในพระไตรปิฏก ๓ ๓ ๐ ๖ 
 รวม ๑๘ ๑๘   

 
          หมายเหตุ : * วิชาข้อสอบกลาง  
 
 
 



 

 

 

 
ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย

ตนเอง 

๐๐๐ ๓๔๒ 
 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)
กรรมฐาน ๓ 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาแกนทางพระพุทธศาสนา) 

๓ 
 

 
๒ 

 
๒ 

 
๕ 

๑๐๑ ๓๑๒ พุทธปรัชญาเถรวาท ๓ ๓ ๐ ๖ 
๑๐๑ ๓๑๔ วิสุทธิมัคคศึกษา ๓ ๓ ๐ ๖ 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาเฉพาะด้านทางพระพุทธศาสนา) 

 
   

๑๐๑ ๓๐๗ 
๑๐๑ ๓๐๘ 

รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฏก ๓ ๓ ๐ ๖ 
พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาเลือก 
(วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา) 

 
   

๑๐๑ ๓๒๙ พระพุทธศาสนากบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม                       ๑๘  ๑๗   

          
 

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
 หมวดวิชาเฉพาะ  (วิชาแกนพระพุทธศาสนา)     

๑๐๑ ๓๑๑ หลักพุทธธรรม ๓ ๓ ๐ ๖ 

๑๐๑ ๓๑๓ ธรรมบทศึกษา ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา)     

๑๐๑  ๓๐๙ พระพุทธศาสนากบัการพัฒนาทีย่ั่งยืน ๓ ๓ ๐ ๖ 

๑๐๑ ๓๑๐ พระพุทธศาสนากบัสาธารณสุข ๓ ๓ ๐ ๖ 

 
หมวดวิชาเลือกเฉพาะ  
(วิชาเฉพาะด้านทางพระพุทธศาสนา) 

 
   

๑๐๑ ๔๕๔ โคราชศึกษา ๓ ๑ ๒ ๖ 
 วิชาเลือกเสรี     

๑๐๑ ๔๕๓ อารยธรรมนครชัยบุรินทร์ศึกษา ๓ 
 

๑ 
 

๒ 
 

๖ 

 รวม ๑๘ ๑๔   

 



 

 

 

 

 

 
ชั้นปีที่  ๔ ภาคการศึกษาที่  ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

๐๐๐ ๔๔๓ 
 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา) 
กรรมฐาน ๔ 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาแกนทางพระพุทธศาสนา) 

 
๓ 

 
๒ 

 
๒ 

 
๕ 

๑๐๑ ๔๑๖ 
๑๐๑ ๔๑๘ 
๑๐๑ ๔๒๐ 

 
 

๑๐๑ ๔๓๓ 

พระพุทธศาสนามหายาน 
ภาษาอังกฤษสำหรับพระพุทธศาสนา 
ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา) 
มิลินทปัญหาศึกษา 

๓ 
๓ 
๓ 
 
 

๓ 

๓ 
๓ 
๓ 
 
 

๓ 

๐ 
๐ 
๐ 
 
 

๐ 

๖ 
๖ 
๖ 
 

  
  ๖ 

๑๐๑ ๔๓๔ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ๓ ๓ ๐ ๖ 
 รวม ๑๘ ๑๗   

 
ชั้นปีที่  ๔ ภาคการศึกษาที่  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 
 
๑๐๑ ๔๑๕ 
๑๐๑ ๔๑๗ 
๑๐๑ ๔๑๙ 
๑๐๑ ๔๒๑ 

หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาแกนทางพระพุทธศาสนา) 
ชาดกศึกษา 
พุทธศิลปกรรม 
มังคลัตถทีปนีศึกษา 
สัมมนาพระพุทธศาสนา 

 
 

๓ 
๓ 
๓ 
๓ 

 
 

๓ 
๓ 
๓ 
๓ 

 
 

๐ 
๐ 
๐ 
๐ 

 
 

๖ 
๖ 
๖ 
๖ 

 หมวดวิชาเลือกเสรี     
๑๐๑ ๓๙๕ พระพุทธศาสนากบัอารยธรรมศรีนครบุรินทร์ ๓ ๑ ๒ ๖ 

 รวม ๑๘ ๑๓   
           
        ๓.๑.๕ คำอธิบายรายวิชา 
         คำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ตามเอกสารในภาคผนวก ก) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

๓.๒.ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 ๓.๒.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

เลขประจำตัว 
บัตรประชาชน 

ตำแหน่งวิชาการ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

ชื่อสถาบันที่สำเร็จ
การศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

ID: ๕-๔๘๐๙-
๐๐๐๐๑-xx-x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(พระพุทธศาสนา) 

พระครูใบฏีกาหัสดี   
กิตฺตินนฺโท (ประกิ่ง) 
 

Ph.D. Sanskrit Banaras Hindu 
University,India Banaras  

๒๕๔๒ 

M.A. Sanskrit 
Literature 

Hindu University,India ๒๕๓๙ 

พธ.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๓๕ 

 
ID: ๓-๓๐๒๑-
๐๐๓๕๘--xx-x 
 

 
อาจารย ์

 

พระครภูัทรจิตตาภรณ ์
 (ศรีสวา่งค์) 

พธ.ด. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๖๔ 

ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ๒๕๖๐ 
พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
๒๕๕๕ 

พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๔ 

ID: ๓-๑๑๐๑-
๐๐๔๐๕--xx-x 

อาจารย ์
พระครูอัครศีลวสิุทธ์ิ  
(พรเลิศ) ไกรจรสั  

พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๕ 

 
ID: ๒-๓๐๐๓-
๐๑๐๔๑--xx-x 
 

อาจารย ์
 
มนัสพล ยังทะเล  
 

พธ.ด. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๖๔ 

ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ๒๕๖๑ 
พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
๒๕๕๓ 

ปทส. พืชศาสตร ์ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนครราชสีมา 

๒๕๔๗ 

 
ID: ๓-๓๐๐๗-
๐๐๒๖๑--xx-x 
 

อาจารย ์ เบญญาภา จิตมั่นคงภักด ี

พธ.ด. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๖๑ 

พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๖ 

บธ.บ. การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

มหาวิทยาลยักรุงเทพ ๒๕๕๐ 

 
          ๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ 
                เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร 



 

 

 

 

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
           ไม่มี 
๕. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  
 ข้อกำหนดในการทำโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์พระพุทธศาสนากับศาสตร์
สมัยใหม่ เป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านพระพุทธศาสนา   
 ๕.๑ คำอธิบายโดยย่อ  
 โครงงานภาควิชาพระพุทธศาสนาที่นิสิตสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นำมาใช้ในการทำโครงงาน 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 ๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  นิสิตสามารถทำงานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการทำโครงงาน และ
โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนา สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในรายวิชาที่เรียน มีการใช้ทักษะ
ทางด้านปัญญา ในการสังเคราะห์และบูรณาการความรู้อย่างสร้างสรรค์ บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน 
คือ (๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (๒) ด้านความรู้ (๓) ด้านทักษะทางปัญญา  (๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ๕.๓  ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาท่ี ๑ ชั้นปีที่ ๔ 
 ๕.๔  จำนวนหน่วยกิต 
  ๓ หน่วยกิต 
 ๕.๕  การเตรียมการ  

       มีรายวิชาเพื ่อเตรียมการบูรณาการวิจัย บริการวิชาการและสังคม ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน
ทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
 ๕.๖ กระบวนการประเมินผล  
 ๕.๖.๑  ผู้สอนและผู้เรียนกำหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดยกำหนด
เกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 
 ๕.๖.๒ ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนตามแบบฟอร์ม 
 ๕.๖.๓ ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม 
 ๕.๖.๔ ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
 ๕.๖.๕ ผู้เรียนนำเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู้สอนประจำรายวิชา   
             ๕.๖.๖ ผู้สอนเข้าฟังการนำเสนอผลการศึกษาของผู้เรียน 
 ๕.๖.๗ มีการนำคะแนนแต่ละรายวิชาเสนอขอความเห็นจากอาจารย์ประจำวิชา                     
ผ่านคณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หมวดที ่๔ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

ด้านความรู้  มีทักษะการสื่อสาร มีเทคนิคกระบวนการสอน  เพื่อให้นิสิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนาการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านศีลธรรม  มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ
รับใช้สังคม 

มีเทคนิคกระบวนการสอน เพื ่อให้นิสิตมีจิตสาธารณะด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคม องค์กรและสิ่งแวดล้อม 

 
ด้านปัญญา มีความรอบรู ้ในวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา สามารถนำเอาองค์ความรู้
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีเทคนิคกระบวนการสอน เพื่อให้นิสิตมีทักษะการใช้ชีวิต พัฒนาจิตใจ
และสังคม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
 

๒. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา  

(๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

          (๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

(๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม ศรัทธา จิตสาธารณะและการเสียสละเพ่ือส่วนรวม ในการเรียนการสอน  

(๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน  

(๓) เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านศีลธรรม เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา  

(๔) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน  

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(๑) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง  

(๒) อภิปราย รายงาน การนำเสนอและการตอบคำถาม  

(๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 

(๔) นิสิตประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพ่ือน  

๒) ด้านความรู้  
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

(๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา  

(๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล  

(๓) สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
(๑) สอนแบบบรรยายและใช้โจทย์ปัญหา 

           (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 

(๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
(๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ  

(๕) ศึกษาดูงาน  

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
(๑) ทดสอบย่อย  

(๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน  

(๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย  

(๔) นำเสนอผลงาน  

๓) ด้านทักษะทางปัญญา  

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน  

(๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  

(๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ 

(๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา  

(๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
(๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ  

(๕) ศึกษาดูงาน  

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(๑) ทดสอบย่อย  

(๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน  

(๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย  

(๔) นำเสนอผลงาน  

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

 (๑) สามารถทำงานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม  

(๒) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  

(๓) รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม  

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ  

(๑) มอบหมายงานกลุ่ม  

(๒) สอนจากสภาพจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม  

(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน  

(๔) ศึกษาดูงาน  

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

(๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างการเรียนการสอน และการทำงานร่วมกับเพื่อน  



 

 

 

(๒) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย  

(๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต  

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้  

(๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน  

(๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  

    กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ  ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(๑) สอนโดยการฝึกปฏิบัติ 
(๒) มอบหมายงานค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ  

(๓) นำเสนองานโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร
ปริญญาตรี(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  

     กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(๑) ทดสอบย่อย 

(๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน  

(๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย  

(๔) นำเสนอผลงาน  

 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียน รู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง 

๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา  

(๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม  

(๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  

๒) ด้านความรู้ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
(๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา  

(๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล  

(๓) สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  

๓) ด้านทักษะทางปัญญา ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน  

(๒) สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล  

(๓) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

 (๑) สามารถทำงานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม 

 (๒) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  



 

 

 

 (๓) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

   ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 (๑) การใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
                            (๒) การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน  

                            (๓) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

 



 

 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ( Curriculum  Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 
๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ความรู ้ ๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ฯ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลขฯ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกติ                
ก. วิชาบังคับ   ๑๘ หน่วยกิต                
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม                     

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป                

๐๐๐ ๑๐๓ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทลั                

๐๐๐ ๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                

๐๐๐ ๒๐๕ ปรัชญาเบื้องต้น                

๐๐๐ ๒๐๖ คณิตศาสตร์และสถติิเพื่อการวิจัย                

ข. วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกติ                
๐๐๐ ๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง                

๐๐๐ ๑๐๘ เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น                

๐๐๐ ๑๐๙ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน                

๐๐๐ ๑๑๐ ภาษาศาสตรเ์บื้องต้น                 

๐๐๐ ๑๑๑ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู ้                

๐๐๐ ๑๑๒  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีมยัใหม ่                

๐๐๐ ๑๑๓ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น                

๐๐๐ ๑๑๔ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                

๐๐๐ ๑๑๕ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน                

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น                 

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง                

๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาไทยเบื้องต้น                

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาไทยช้ันสูง                

๐๐๐ ๒๒๐ ภาษาจีนเบื้องต้น                  



 

 

 

รหัสวิชา รายวิชา 
๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ความรู ้ ๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ฯ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลขฯ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๐๐๐ ๒๒๑ ภาษาจีนช้ันสูง                

๐๐๐ ๒๒๒ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น                  

๐๐๐ ๒๒๓ ภาษาญี่ปุ่นช้ันสูง                

๐๐๐ ๒๒๔ ภาษาฮินดีเบื้องต้น                 

๐๐๐ ๒๒๕ ภาษาฮินดีชั้นสูง                

๐๐๐ ๒๒๖ วัฒนธรรมไทย                

๐๐๐ ๒๒๗ มนุษย์กับอารยธรรม                 

๐๐๐ ๒๒๘ สันติศึกษา                

๐๐๐ ๒๒๙ ภาวะผู้นำ                

๐๐๐ ๒๓๐ หลักธรรมาภิบาล                

๐๐๐ ๒๓๑ การรู้เท่าทันสื่อ                

๐๐๐ ๒๓๒ ความรับผิดชอบต่อสังคม                 

๐๐๐ ๒๓๓ ศาสนาท่ัวไป                



 

 

 

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

(๔) เรียนรู้จกสถานการณ์จริง และจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (๑) สังเกตพฤติกรมของนิสิตในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 (๒) อภิปราย รายงาน การนำเสนอและการตอบคำถาม 
 (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
 (๔) นิสิตประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
  ๒) ด้านความรู้ 
  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (๑) มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎีและเนื้อหา 
     (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล 
     (๓) สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (๑) สอนแบบบรรยายและใช้โจทย์ปัญหา 
 (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
 (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
 (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
 (๕) ศึกษาดูงาน 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (๑) ทดสอบย่อย 
 (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
 (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
 (๔) นำเสนอผลงาน 
 
  ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
 (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
 (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 



 

 

 

 (๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ 
 (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
 (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
 (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
 (๕) ศึกษาดูงาน 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 (๑) ทดสอบย่อย 
 (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
 (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
 (๔) นำเสนอผลงาน 
  ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
      ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (๑) สามารถทำงานเป็นทีมท้ังในฐานะผู้นำและผู้ตาม   
     (๒) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
     (๓) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ค้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (๑) มอบหมายงานกลุ่ม 
 (๒) สอนจากสภาพจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม 
 (๓) จัดกิจกรมการเรียนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
 (๔) ศึกษาดูงาน 
  กลยุทธ์การประมิผลการเรียนรู้ค้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (๑) สังเกตพฤติกรมและการแสดงออกระหว่างการเรียนการสอนและการทำงานร่วมกับเพ่ือน 
 (๒) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
 (๓) พจิารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
  ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ชิงตัวเลข การสื่อสา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลยได้ 
 (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
 (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ค้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี   
  สารสนเทศ 
 (๑) สอนโดยการฝึกปฏิบัติ 
 (๒) มอบหมายงานค้นคว้าความรู้จกแหล่งข้อมูลต่างๆ 
 (๓) นำเสนองานโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ค้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี    
  สารสนเทศ 
 (๑) ทดสอบย่อย 
 (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
 (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 



 

 

 

 (๔) นำเสนอผลงาน 
๒.๔ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum 
Mapping) ของวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
 ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
       (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
       (๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 ๒) ด้านความรู้  
       (๑) มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎีและเนื้อหา 
       (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล 
       (๓) สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
  (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
  (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
  (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       (๑) สามารถทำงานเป็นทีมท้ังในฐานะผู้นำและผู้ตาม   
       (๒) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
       (๓) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
  (๒) ใช้ภาษาในกรติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
  (๓) ใช้เทคโนโลยีสาสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 



 

 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสมัพันธ์ฯ 
ทักษะการวิเคราะห ์

เชิงตัวเลขฯ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต                

๐๐๐ ๑๓๔         วรรณกรรมพระพุทธศาสนา                   

๐๐๐ ๑๓๕         พระไตรปิฎกศึกษา                

๐๐๐ ๑๓๖       ภาษาบาลี                  

๐๐๐ ๑๓๗ ประวัติพระพุทธศาสนา                

๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา                

๐๐๐ ๒๓๙ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ                    

๐๐๐ ๑๔๐ กรรมฐาน ๑                

๐๐๐ ๒๔๑ กรรมฐาน ๒                

๐๐๐ ๓๔๒ กรรมฐาน ๓                

๐๐๐ ๔๔๓ กรรมฐาน ๔                

 
     
 
 

 
 
 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๒๘ 
  

 ๒.๕ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

      ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
        ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

             (๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต 
     (๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
     (๓) มีภาวะผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้ 
     (๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ    

ความเป็นมนุษย ์
     (๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม ชาติ และพระพุทธศาสนา 

                     กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (๑) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม  จริยธรรมในการเรียนการสอน 
 (๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
 (๓) เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนฝึก
การแก้ปัญหา 
          กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (๑) ประเมินโดยผู้สอนและเพ่ือนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
 (๒) ประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 (๓) ประเมินคุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาโดยหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 
  ๒) ด้านความรู้ 
           ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 (๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิ ชา
พระพุทธศาสนา 

 (๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมโดยใช้แนวคิดทางด้านพระพุทธศาสนารวม               
ทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาในสังคม 

 (๓) สามารถติดตามความก้าวหน้าแนวคิดใหม่ๆทางด้านพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเข้าใจ
วิธีการนำไปประยุกต์ใช้ 

 (๔) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาวิทยาการ
ใหม่ๆทางดา้นพระพุทธศาสนา 

 (๕) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
                      กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
            (๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ 
             (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
             (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
             (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 

                 (๕) ศึกษาดูงาน 
 
 
 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๒๙ 
  

     กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และการปฏิบัติของผู้เรียนด้านต่าง ๆ คือ 

       (๑) การทดสอบย่อย 
       (๒) การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
       (๓) ประเมินจากรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
       (๔) ประเมินจากการนำเสนอผลงาน 

        ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
      ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา 

       (๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
       (๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

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

                    กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษาปัญญา 
        (๑) เรียนรู้กรณีศึกษาและร่วมกันอภิปรายกลุ่ม 

                     (๒) รายวชิาปฏิบัติ  ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 
        (๓) มีการศึกษาค้นคว้าในรูปรายงาน  โครงงาน  และนำเสนอ 
        (๔) ศึกษาดูงาน เรียนรู้จากสภาพจริงเพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรง 

        กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา 
        (๑) เรียนรู้กรณีศึกษาและร่วมกันอภิปรายกลุ่ม 
        (๒) รายวิชาปฏิบัติ  ผู ้เรียนต้องฝึกปฏิบัติเพื ่อให้เกิดการเรียนรู ้  สามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ได ้
        (๓) มีการศึกษาค้นคว้าในรูปรายงาน  โครงงาน  และนำเสนอ 
        (๔) ศึกษาดูงาน เรียนรู้จากสภาพจริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง 

                   ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

        (๑) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทมีทำงาน 

        (๒) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
        (๓) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม

ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
                     กลยุทธ์การสอนที ่ใช้พัฒนาการเร ียนรู ้ด ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ              
ความรับผิดชอบ 

    (๑) มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้ความรับผิดชอบ และการเป็น
สมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 

        (๒) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน 

        (๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู ้เรียนเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์                 
การจัดการอารมณ์ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลอื่น 
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                    กลยุทธ ์การประเมินผลการเร ียนร ู ้ด ้านทักษะความสัมพันธ ์ระหว่างต ัวบุคคลและ                  
ความรับผิดชอบ 
    (๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียน ระหว่างการเรียนการสอน                 
และการทำงานร่วมกับเพื่อน 
    (๒) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่นำเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย 
               ๕) ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          ผลการเรียนรู ้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

         (๑) สามารถใช ้ เทคน ิคทางคณิตศาสตร ์และสถ ิต ิ  ในการว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลแ ละ                            
แปลความหมายข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  

         (๒) สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพ และเหมาะสมต่อการสื่อสารทั้งกับบุคคล
และกลุ่มคนในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

         (๓) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม  

         (๔) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
          กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        (๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอน  และบุคคลอื่นในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
        (๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ 
    (๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส ่งเสริมให้ผู้ เร ียนได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและ                   
การสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
           กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ              
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) ประเมินจากความสามารถในการนำเสนอต่อชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
หรือคณิตศาสตร์ 

           (๒) ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร  การอธิบาย  การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ  
                            (๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนมอบหมาย 
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รหัสวิชา รายวิชา ๑.คุณธรรม จรยิธรรม ๒. ความรู ้ ๓. ทักษะทางปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๓๓  หน่วยกิต                      

๑๐๑ ๓๑๑ หลักพุทธธรรม                       

๑๐๑ ๓๑๒ พุทธปรัชญาเถรวาท                      

๑๐๑ ๓๑๓ ธรรมบทศึกษา                      

๑๐๑ ๓๑๔ วิสุทธิมัคคศึกษา                      

๑๐๑ ๓๑๕ ชาดกศึกษา                      

๑๐๑ ๔๑๖ พระพุทธศาสนามหายาน                      

๑๐๑ ๓๑๗  ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา                      

๑๐๑ ๔๑๘ ภาษาองักฤษสำหรับพระพุทธศาสนา                      

๑๐๑ ๔๑๙ มังคลัตถทีปนีศึกษา                      

๑๐๑ ๔๒๐ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา         

             

๑๐๑ ๔๒๑ สัมมนาพระพุทธศาสนา                      

๒.๓ วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต                                 

๑๐๑ ๑๐๑ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร ์                      

๑๐๑ ๑๐๒ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์                      

๑๐๑ ๑๐๓ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก                      

๑๐๑ ๑๐๔ ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก                      

๑๐๑ ๒๐๕ พระพุทธศาสนากับนเิวศวิทยา                       

๑๐๑ ๒๐๖ จิตวิทยาในพระไตรปฎิก                      

๑๐๑ ๓๐๗ รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก                      

๑๐๑ ๓๐๘ พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน                      

๑๐๑ ๓๐๙ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยัง่ยืน                      

๑๐๑ ๓๑๐ พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข                                     

๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา ๑๒  หน่วยกิต                      

๑๐๑ ๓๒๒ เปรียบเทยีบเถรวาทกับมหายาน                      

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ( Curriculum  Mapping)  ของหมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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๑๐๑ ๓๒๓ พุทธธรรมกับสังคมไทย                      

๑๐๑ ๓๒๔ อักษรจารึกในพระไตรปิฎก                      

๑๐๑ ๓๒๕ พระสตูรมหายาน                      

๑๐๑ ๓๒๖ พระพุทธศาสนากับสันตภิาพ                       

๑๐๑ ๓๒๗ พระพุทธศาสนากับสถานภาพสตร ี                      

๑๐๑ ๓๒๘ พระพุทธศาสนากับสังคมวิทยา                      

๑๐๑ ๓๒๙ พระพุทธศาสนากับเทคโนโลยสีารสนเทศ                      

๑๐๑ ๓๓๐ ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา                      

๑๐๑ ๔๓๑ พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร ์                      

๑๐๑ ๔๓๒ พระพุทธศาสนากับศาสตร์พระราชา                      

๑๐๑ ๔๓๓ มิลินทปัญหาศึกษา                      

๑๐๑ ๔๓๔ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย                      

๑๐๑ ๔๕๓ อารยธรรมนครชัยบรุินทร์ศึกษา                      

๑๐๑ ๔๕๔ โคราชศึกษา                      

๑๐๑ ๓๙๕ พระพุทธศาสนากับอารยธรรมศรนีครบุรินทร์
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๓. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 ๓.๑ ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบการศึกษาปีท่ี ๑ 
       ๑) นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ และเนื ้อหาทางพระพุทธศาสนา รวมถึงทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ 

         ๒) นิสิตมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที่
ดีต่อสังคมและพระพุทธศาสนา  

         ๓) นิสิตมีมนุษยสัมพันธ์ รู ้จักควบคุมอารมณ์ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

         ๔) นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูล ตัวเลข ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบการศึกษาปีท่ี ๒ 

     ๑) นิสิตมีความรู้เข้าใจในคัมภีร์ วรรณกรรม พิธีกรรม หลักการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา  
และคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลทีส่อดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  
                  ๒) นิสิตมีความเคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
                  ๓) นิสิตสามารถใช้ความรู้อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล 
                  ๔) นิสิตมคีวามสามารถค้นหาข้อมูล มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๓ ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบการศึกษาปีท่ี ๓ 
      ๑) นิสิตสามารถใช้หลักพุทธธรรมและหลักการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเข้าใจถูกต้อง 
      ๒) นิส ิตสามารถศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ว ิพากย์และสรุปประเด็นปัญหาที ่เก ี ่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนา 
                   ๓) นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่  
                   ๔) นิสิตสามารถแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม 

๓.๔ ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบการศึกษาปีท่ี ๔ 
               ๑) นิสิตสามารถบูรณาการหลักพระพุทธศาสนาในการศึกษาค้นคว้าและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุค
ปัจจุบัน มีทักษะการทำโครงการ งานวิจัย เพื่อรับใช้สังคมไทย สังคมโลกและสนองงานคณะสงฆ์    
     ๒) นิสิตสามารถบูรณาการความรู้ทางพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างเหมาะสม 
                  ๓) นิสิตสามารถบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนำสังคมสู่
สันติสุขในระดับชาติและนานาชาติ 
                 ๔) นิสิตสามารถนำข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่มคน
ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
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หมวดที ่๕ 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตามเอกสารในภาคผนวก) 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 การทวนสอบตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 ๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะท่ีนิสิตกำลังศึกษาอยู่ 
  ๑) การทวนสอบในระดับรายวิชา ให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 
มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ และการประเมินผลให้เป็นไปตามแผนการสอน  

   ๒) จัดทำข้อสอบมาตรฐานสำหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีที่มีผู้สอนหลายคน 

  ๓) เปรียบเทียบการให้คะแนนในแต่ละรายวิชาที่มีผู้สอนมากกว่า ๑ คนตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้
ผู้สอนมีมาตรฐานการให้คะแนนเดียวกัน 

  ๔) การทวนสอบในระด ับหล ักส ูตร ม ีระบบประก ันค ุณภาพการศ ึกษาภายในสถาบัน    
เพ่ือดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงานผล  
 ๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนิสิตสำเร็จการศึกษา   
   ๑) การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต หลังสำเร็จการศึกษา เน้น
การทำวิจัยเชิงสัมฤทธิ์การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทำอย่างต่อเนื่อง และนำผลการวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน   
   ๒) หลักสูตรกำหนดแนวทางการทวนสอบด้วยวิธีการสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การ
สัมภาษณ์ เพ่ือพิสูจน์ว่าการจัดการศึกษา บรรลุวัตถุประสงค์ สำหรับกลยุทธ์การทวนสอบที่ใช้ ได้แก่ การตรวจสอบ
การให้คะแนนจาก กระดาษคำตอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยคณาจารย์ นิสิต ผู้สำเร็จ
การศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประเมินภายนอก การรายงานเกี่ยวกับทักษะของผู้ใช้บัณฑิต  

๓. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 ๑)  สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่าของเวลาการศึกษา
ตามหลักสูตรและมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 
 ๒) ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการฝึกภาค
วิปัสสนากัมมัฏฐาน การปฏิบัติศาสนกิจ หรือการปฏิบัติงานบริการสังคม  
 ๓) ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทักษะด้านภาษาอังกฤษและทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 ๔) ไม่มีพันธะใดหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่๖ 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
๑. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

๑.๑ มีระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่  
    มีกลไกการรับอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการ

คัดเลือก   มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก แล้วประกาศรับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตามระบบของมหาวิทยาลัย 
มีการตรวจสอบคุณสมบัติ การทดสอบความรู้และการสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
แล้วนำเสนอแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 

๑.๒ การเตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ใหม่ 
   มีปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้เข้าใจระบบ ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ 

ภาระหน้าที่ของอาจารย์ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และแนวทางการ
ดำเนินงานของหลักสูตร  

๑.๓ การกำหนดภาระงานอาจารย์ใหม่ 
    ประชุมเพื่อมอบหมายภาระงานให้กับอาจารย์ใหม่ โดยเน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้การทำงาน 

ของอาจารย์ กำหนดภาระงานสอนให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และมีคณาจารย์ในหลักสูตรคอยให้
คำแนะนำการจัดทำแผนการสอน การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน การประเมินผล  
และการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

๑.๔ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ 
    มีแผนพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของหลักสูตร    

ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการ
เรียนการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์  

๒.๕ การประเมินอาจารย์ใหม่ 
    มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาจารย์ และมีการประเมินศักยภาพ โดย

ผู้บริหารและนิสิต เพ่ือนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่  

๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
๒.๑.๑ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้

ของอาจารย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจตามโครงสร้างเนื้อหาในหลักสูตร และพัฒนาองค์ความรู้ตามสาระ
รายวิชา 

๒.๑.๒ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน โดยการส่งเสริมทักษะและประสบการณ์จัดการ
เรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งมีการส่งอาจารย์เข้าร่วม
อบรม สัมมนา  และเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  

๒.๑.๓ พัฒนาทักษะการผลิตและใช้สื่อการสอน โดยมีการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้สามารถ
ผลิตสื่อการสอนและสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒.๑.๔ ส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือนำผลการวิจัยมาใช้พัฒนากระบวนการจัดการเรียน 

การสอน รวมทั้งพัฒนาทักษะการวัดและการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ     
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๒.๒. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
๒.๒.๑ การพัฒนาวิชาการ 

     (๑) พัฒนาความรู้และความเข้าใจ ให้มีความเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา  
                (๒) พัฒนาทักษะการบูรณาการวิชาการความรู้ทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือ
พัฒนาจิตใจและสังคม  
                (๓) พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อใช้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
                (๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำ
สอน หนังสือ ตำรา งานวิจัย บทความวิจัย และบทความวิชาการ 
      ๒.๒.๒ การพัฒนาวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

(๑) ส่งเสริมสหวิทยาการ โดยบูรณาการความรู้ด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์อ่ืน ๆ 
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หมวดที ่๗ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
๑. การกำกับมาตรฐานหลักสูตร 

มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร ในการกำกับดูแล                  
และบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ ผ่านการประชุมพิจารณา ควบคุม ดำเนินการ ทั้งการกำกับรายวิชา 
การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การกำกับให้มี
การประเม ินตามสภาพจร ิง ม ีว ิธ ีการประเม ินท ี ่หลากหลาย การจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอน                             
และติดตามผลการดำเนินงาน หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยใช้
กระบวนการ PDCA 
๒. บัณฑิต 

๒.๑ หลักสูตรมีการติดตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
๒.๒ หลักสูตรมีการกำกับติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เพื่อนำข้อมูลมาใช้พัฒนาหลักสูตร

ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
๒.๓ หลักสูตรมีการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู ้ใช้บัณฑิตและผู ้ใช้บัณฑิต                         

มาพิจารณาจัดทำโครงการและกิจกรรมในการพัฒนานิสิต พัฒนาคณาจารย์ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร  
        ๒.๔ หลักสูตรมีทำเนียบศิษย์เก่า และนำศิษย์เก่าท่ีประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและอาชีพมา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงและสร้างแรงบันดาลใจให้กับบัณฑิตรุ่นน้อง 

 

๓. นิสิต 

๓.๑ หลักสูตรมีระบบกลไกการรับนิสิต มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่หลากหลาย 
          ๓.๒ หลักสูตรมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้คำปรึกษาแก่นิสิตตลอดหลักสูตร ด้านการศึกษา                 
ตามหลักสูตร และการจัดการปัญหาด้านต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที ่ศึกษาอยู ่ในหลักสูตร และอาจ ารย์                                
ที่ปรึกษาต้องกำหนดเวลาที่ให้นิสิตเข้าพบหรือวิธีการ ติดต่อในรูปแบบต่าง ๆ และแจ้งให้นิสิตทราบ  
         ๓.๓ หลักสูตรมีการจัดโครงการเพื ่อพัฒนาศักยภาพนิสิตในด้านต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนา                            
อัตลักษณ์นิสิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โครงการบริการวิชาการ และโครงการ
เตรียมความพร้อมให้แก่นิสิต เป็นต้น  
        ๓.๔ หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิต ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนิสิต              
อัตราการสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
        ๓.๕ หลักสูตรมีการจัดการข้อร้องเรียน ให้นิสิตสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
๔. อาจารย์ 
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๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 
             มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์โดยจะต้องสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ การรับอาจารย์ใหม่ ต้องมีความเหมาะสมกับจำนวนนิสิต 

๔.๒ การบริหารอาจารย์ 
             หลักสูตรมีการบริหาร โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างชัดเจน โดย
มอบหมายภาระงานตามความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ส่งเสริม สนับสนุน
ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ทำให้อัตราการคงอยู่ของอาจารย์อยู่ในระดับสูง และมีคะแนนความพึงพอใจ
ของอาจารย์มากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕) 
             ทั้งนี้  โดยบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกัน
ในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

๔.๓ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
                 หลักสูตรส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ทุกรูป/คน ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์ทุกท่านจะต้อง        
ผลิตผลงานทางวิชาการให้ได้ ดังนี้ 

(๑) ผลงานวิจัย จำนวน ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี 
(๒) บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI จำนวน ๑ เรื่องต่อปี 
(๓) เอกสารประกอบการสอน /หนังสือ/ตำรา/งานแปล ประเภทใดประเภทหนึ่ง จำนวน ๑ 

เรื่องต่อปี 
         ทั้งนี้  หลักสูตรจะต้องพัฒนาระบบและกลไกภายในที่เอื้อต่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

ดังกล่าวข้างต้น ในขณะเดียวกันในด้านประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์จะต้องได้รับผลการประเมินความพึง
พอใจจากนิสิตมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕) 
 ๕. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 

 หลักสูตรมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กำกับการจัดทำรายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การกำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีการจัดกิจกรรม      
การเรียนการสอนและมีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
       ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
              หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน ให้การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด
ในสาระรายวิชา โดยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.๒ 
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๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
         ๕.๒.๑. ก่อนเปิดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมพิจารณากำหนดอาจารย์

ผู้สอน ให้เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ตามความรู้ความสามารถและความชำนาญในเนื้อหา ประสบการณ์การ
ทำงาน และผลงานทางวิชาการของผู ้สอน โดยมีการกำกับติดตามให้อาจารย์ทุกท่ านจัดทำมคอ. ๓                     
และมคอ. ๕ ทุกรายวิชา รวมทั้งมีการประเมินหลักสูตร (มคอ. ๗) อย่างครบถ้วน 

         ๕.๒.๒ ก่อนเปิดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์
พิเศษ ที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท มีความรู้ความเชี่ ยวชาญในวิชาที ่สอน มีประสบการณ์                  
ในการสอน สามารถจัดทำ มคอ. ๓ และ มคอ. ๕ ได้ โดยอาจารย์ผู้ ร ับผิดชอบหลักสูตร มีการติดตาม                   
และกำกับการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ และให้คำปรึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดภาคการศึกษา 

        ๕.๒.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมประเมินกระบวนการกำหนดผู้สอน และปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนให้ดีข้ึน 

        ๕.๓ การประเมินผู้เรียน  

               การประเมินผลการเรียนรู ้ของผู ้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรได้ดำเนินการ ดังนี้ 

              ๕.๓.๑ หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง โดยมี
เครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย 
              ๕.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนจัดทำและนำส่งมคอ.๕ เพื่อประเมินผล
การเรียนการสอน และทางหลักสูตรได้ร่วมกันจัดทำมคอ.๗ เพ่ือเมินหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 หลักสูตรมีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่พักของนิสิต ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และ
สิ่งอำนวยความสะดวก หรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอนห้องสมุด หนังสือ 
ตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้   สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้
ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งานทันสมัย โดยพิจารณาการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผล
การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนิส ิตต่อสิ ่งสนับสนุนการเร ียนรู ้มากกว่า ๓.๕ คะแนน                       
(จากระดับ ๕)  
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๗. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั ้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ ๑–๕ และ
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน ปีท่ี ๑ 
๒๕๖๕ 

ปีท่ี ๒ 
๒๕๖๖ 

ปีท่ี ๓ 
๒๕๖๗ 

ปีท่ี ๔ 
๒๕๖๘ 

ปีท่ี ๕ 
๒๕๖๙ 

๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
ว า ง แ ผ น  ต ิ ด ต า ม แ ล ะท บ ท ว น กา ร
ดำเนินงานหลักสูตร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.๒ ที ่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
ค ุณว ุฒ ิระด ับปร ิญญาตร ี  สาขาว ิชา
พระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๕) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

๓.  ม ี รายละเอ ี ยดของรายว ิชาและ
รายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

๔. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
รายวิชาและรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ. ๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน     
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

     

๕. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ ิ ์ของนิสิต
ตามมาตฐานการเรียนรู้ที่กำ หนด ใน มคอ.
๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
๒๕ ของรายวิชาที ่ เป ิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

     

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลย ุทธ ์ การสอนหร ื อการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
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การดำเนินการที ่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่
แล้ว 

๘. คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน การจัดการ
เรียนการสอน 

     

๙. คณาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

     

๑๐. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

     

๑๑.  ระด ับความพ ึงพอใจของน ิส ิตปี
ส ุดท ้ าย/บ ัณฑ ิตใหม ่ที่ ม ี ี ต ่อค ุณภาพ 
หลักส ูตร เฉล ี ่ยไม ่น ้อยกว ่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

     

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มี ีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย กว่า ๓.๕ 
จากคะแนนเต็ม ๕ 

     

๑๓. บ ัณฑิตปร ิญญาตร ีม ีค ุณล ักษณะ
บ ั ณ ฑ ิ ต ท ี ่ พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค ์  ส อ บ ผ ่ า น
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑  จากคะแนนเต็ม 
๕ 

     

รวมตัวบ่งชี้ที่ต้องดำเนินการข้อ ๑-๕  ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี ๙ ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๓ 
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หมวดที ่๘ 
การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 ๑.๑.๑ ประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้สำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ โดย                 

การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและวิธีสอน 
 ๑.๑.๒ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิตทั้งใน  

และ นอกชั้นเรียน 
 ๑.๑.๓ ประเมินจากผลงานของนิสิต ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ๑.๒.๑ การวิเคราะห์ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้รายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ือ

ปรับกลยุทธ์การสอน 
  ๑.๒.๒ รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช้

ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
  ๑.๒.๓ หลักสูตรรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนเพ่ือ

นำมาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา 
  ๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

     ๒.๑ วางแผนการประเมิน มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ ่งประกอบไปด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

     ๒.๒ การประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา  ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินการจัดการเรียน  
การสอน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

     ๒.๓ ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากนิสิตชั้นปีสุดท้ายและบัณฑิต      
ที่สำเร็จการศึกษา รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
 ๓. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

        คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี ้ (Key 
Performance Indicators) โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน และมีผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขา
เดียวกันอย่างน้อย ๑ คน 

 ๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
      ๔.๑ รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมนิจากนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ๔.๒ จัดประชุมวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมินเป็นฐานข้อมูลใน
การปรับปรุงและพัฒนา 

  ๔.๓ จัดทำรายงานการประเมินหลักสูตร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้อง 
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คำอธิบายรายวิชา  
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐ หน่วยกิต  
   ๑.๑ วิชาบังคับ จำนวน   ๑๘   หน่วยกิต  
๐๐๐ ๑๐๑  มนุษย์กับสังคม (Man and Society )                     ๓(๓-๐-๖) 

   ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี ่ยวกับมนุษย์ก ับสังคม ตามหลักการทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม กระบวนการทางสังคมและ
วัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมแบบสันติวิธี 
ความเป็นพลเมือง และการสื่อสารทางสังคมยุค New Normal 

 

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

กฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับ
บุคคล ครอบครัว มรดก พินัยกรรม สัญญาประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ ความรู้ พื ้นฐาน
เกี่ยวกับกฎหมายอาญา ความรับผิดในทางอาญา เหตุยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้น
โทษ เหตุลดโทษ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด กระบวนการยุติธรรมของไทย 

 

๐๐๐ ๑๐๓  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล   
(Computer and Digital Technology) 

๓(๓-๐-๖) 

   ศึกษาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์ม
คอมพิวเตอร์ ความปลอดภัย กฎหมาย จริยธรรมในสังคมดิจิทัล และความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต ฝึกทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต สื่อ การสื่อสารยุคดิจิทัล 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดทำเอกสาร ตารางคำนวณ และการนำเสนอข้อมูลได้  

 

๐๐๐ ๒๐๔  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for Communications) 

๓(๓-๐-๖) 

   ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟังและการพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตัว  การแสดงออกทางความรู้สึกและ
ความคิดเห็นการแสดงบทบาทสมมติ ศึกษาโครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ เพื่อการ
สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๐๐๐ ๒๐๕  ปรัชญาเบื้องต้น  
(Introduction to Philosophy)   

๓(๓-๐-๖) 

   ศึกษาความหมาย ขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา สาขาปรัชญา 
สาระสำคัญของปรัชญาสาขาต่าง ๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญา
ตะวันตก หลักการและวิธีให้เหตุผลทางปรัชญา 

 

๐๐๐ ๒๐๖ คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย 
(Mathematics and Statistics for Research)  

๓(๓-๐-๖) 

   ศึกษาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ เชต การให้เหตุผล ระบบและ
คุณสมบัติของจำนวนจริง สมการและอสมการ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น เมทริกซ์ หลัก
พื้นฐานทางสถิติ การรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ และการหาค่าแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง สถิติแบบบรรยาย สถิติทดสอบ การทดสอบสมมติฐาน รูปแบบการวิจัย การ
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ออกแบบการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การ
เขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย 

   ๑.๒ วิชาเลือก จำนวน ๑๒ หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  

(Introduction to Politics and Government) 
๓(๓-๐-๖) 

   ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมือง      การ
ปกครอง สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมืองและการปกครอง การจัด
ระเบียบการปกครอง ปัญหาและอุปสรรคทางการเมือง และแนวคิดพระพุทธศาสนากับ
การเมืองการปกครอง 

 

๐๐๐ ๑๐๘  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  
(Introduction to Economics) 

๓(๓-๐-๖) 

   ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน   การ
กำหนดราคาดุลยภาพ พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ 
รายได้ประชาชาติ การเงิน วัฏจักรเศรษฐกิจ ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน การพัฒนา
เศรษฐกิจ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่ เกิดขึ ้นในสังคมปัจจุบัน และเทคโนโลยีใน
รูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ 
โครงสร้างเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข และศึกษา
เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

 

๐๐๐ ๑๐๙  จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน 
(Psychology for Self-Development) 

๓(๓-๐-๖) 

   ศึกษาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางจิตวิทยาและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่น  มีทักษะ   ใน
การสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพและทำงานเป็นทีม 

 

๐๐๐ ๑๑๐  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  
(Introduction to Linguistics) 

๓(๓-๐-๖) 

  ศึกษาความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและทฤษฎีทางวิชาภาษาศาสตร์ 
ล ักษณะทั ่วไปของภาษา สาขาว ิชาภาษาศาสตร ์ และว ิเคราะห์ภาษาตามแนว
ภาษาศาสตร์ 

 

๐๐๐ ๑๑๑   ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้  
(Language Skills for Learning) 

๓(๓-๐-๖) 

  ความรู้เกี่ยวกับภาษาและทักษะภาษาที่จำเป็นต่อการสื่อสาร หลักการใช้ภาษาเพ่ือการ
เรียนรู้และสืบค้นข้อมูล การสืบค้นข้อมูลท้องถิ่น และข้อมูลสารสนเทศจากสื ่อทุก
ประเภท การใช้ห้องสมุด วิธีการแสวงหาความรู้ การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษาในการสรุปความ 
ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์และสังเคราะห์ นำเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร วาจา และสื่อ
ประสม 
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๐๐๐ ๑๑๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
(Modern Science and Technology) 

๓(๓-๐-๖) 

   ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์      ในยุค
ต่าง ๆ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์
ประยุกต์ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ หลักพื้นฐานทางเทคโนโลยี กระบวนการใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยี   
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น พระพุทธศาสนากับเทคโนโลยี 

 

๐๐๐ ๑๑๓  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  
(Introduction to Logic) 

๓(๓-๐-๖) 

    ศึกษานิมิต คำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ใน
แบบต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล     ปรัต
ถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและวิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนา
ของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอ่ืน ๆบทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณ
วิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบ     ความเหมือน
และความต่างระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะ
หลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 

 

๐๐๐ ๑๑๔ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
(Man and Environment) 

๓(๓-๐-๖) 

 ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เก่ียวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม   การ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม     หลักคำ
สอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

 

๐๐๐ ๑๑๕ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
(Current World Affairs) 

๓(๓-๐-๖) 

 ศึกษาเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง ความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์
สำคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของพระพุทธศาสนากับ  
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น  
(Basic Sanskrit) 

๓(๓-๐-๖) 

 ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง       การ
เปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การเขียน การอ่านคำศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ 
การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉา  
สรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบ
รูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤต   
ที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 
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๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง  
(Advanced Sanskrit) 

๓(๓-๐-๖) 

   ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลง
อักษรและเสียง การเขียน การอ่านคำศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนาม
ศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธ
สรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็นอาขยาต
กรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับ
ไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา  

 

๐๐๐ ๑๑๘  ภาษาไทยเบื้องต้น  
(Basic Thai) 

๓(๓-๐-๖) 

   ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยคำ ระบบ
ไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย     ฟัง
คำสั่ง คำบรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ฟัง พูด ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ขออนุญาต แนะนำ
ตัวเอง แนะนำผู ้อื ่น บอกชื ่อสิ ่งของที ่ใช้ในชีวิตประจำวัน  สนทนาได้ทั ้งคำที ่แสดง
ความหมายรูปธรรมและนามธรรม 

 

๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาไทยชั้นสูง  
(Advanced Thai) 

๓(๓-๐-๖) 

  ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยคำ 
ระบบไวยากรณ์  ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟังข่าวจากวิทยุ โทรทัศน์ การ
พูดวาทศิลป์ การอ่านหนังสือพิมพ์และตำราวิชาการ การเขียนบทความ      และฝึกแต่ง
กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ในภาษาไทย  

 

๐๐๐ ๒๒๐  ภาษาจีนเบื้องต้น  
(Basic Chinese) 

๓(๓-๐-๖) 

  ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบคำ และระบบประโยค      ฝึก
การอ่าน การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๒๒๑  ภาษาจีนชั้นสูง   
(Advanced Chinese) 

๓(๓-๐-๖) 

  ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล   จาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๒๒๒  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  
(Basic Japanese) 

๓(๓-๐-๖) 

  ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบคำ และระบบประโยค     ฝึก
การอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๒๒๓  ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง  
(Advanced Japanese) 

๓(๓-๐-๖) 

  ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล   
จากสถานการณ์ปัจจุบัน 
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๐๐๐ ๒๒๔  ภาษาฮินดีเบื้องต้น  
(Basic Hindi) 

๓(๓-๐-๖) 

  ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบคำ และระบบประโยค   ฝึก
การฟัง อ่านเขียน สนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ์พื้นฐานที่นิยมใช้      ใน
ชีวิตประจำวัน 

 

๐๐๐ ๒๒๕  ภาษาฮินดีชั้นสูง  
(Advanced Hindi) 

๓(๓-๐-๖) 

  ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฮินดี เน้นการสนทนา โดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๒๒๖  วัฒนธรรมไทย  
(Thai Culture) 

๓(๓-๐-๖) 

  ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภท
ของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อ
วัฒนธรรมไทย 

 

๐๐๐ ๒๒๗  มนุษย์กับอารยธรรม  
(Man and Civilization) 

๓(๓-๐-๖) 

  ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัย
ปัจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออก
และตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที ่ก่อให้เกิดผลกระทบและความคิด
สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก 
และอิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดี ตจนถึง
ปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๒๒๘  สันติศึกษา  
(Peace Education) 

๓(๓-๐-๖) 

  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการ
จัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติของนักสันติวิธี
ทั ้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการ
ป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความรุนแรง อีกทั้งพัฒนาทักษะ      ใน
กระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติ
ธรรมในการฟังและอยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่าง ๆ อย่างสันติสุข 

 

๐๐๐ ๒๒๙ ภาวะผู้นำ  
(Leadership) 

๓(๓-๐-๖) 

   ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำที่นำการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งาน   ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้นำกับการใช้การสื่อสาร  ที่
เอื้ออาทร ผู้นำกับความเห็นที่ถูกต้องดีงามและความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์คุณธรรม
และจริยธรรมของผู้นำ วิสัยทัศน์ผู้นำ ผู้นำกับการสร้างความสัมพันธ์แห่งกรุณา      โดย
อาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้นำตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้นำในทางพระพุทธศาสนา 
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ถอดบทเรียนภาวะผู้นำของบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศ
และระดับโลกที่สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชน
ทั้งในประเทศและระดับโลก 

๐๐๐ ๒๓๐ หลักธรรมาภิบาล  
(Good Governance) 

๓(๓-๐-๖) 

   ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ   
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 

 

๐๐๐ ๒๓๑ การรู้เท่าทันสื่อ 
(Media Literacy) 

๓(๓-๐-๖) 

  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสื่อและสื่อปลอม อิทธิพลของสื่อปลอมที่มีต่อสังคม      การ
ตรวจสอบข่าว เทคนิคการรู้เท่าทันข่าวปลอม การรู้เท่าทันสื่อชวนเชื่อต่างศาสนา อัน
ได้แก่สื่อชวนเชื่อที่บิดเบือนหลักพุทธธรรม สื่อชวนเชื่อ ที่ใส่ร้ายบุคคลหรือองค์กร โดย
ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือจนสร้างความขัดแย้งในสังคม 

 

๐๐๐ ๒๓๒ ความรับผิดชอบต่อสังคม  
(Social Responsibility) 

๓(๓-๐-๖) 

 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่ วนรวม 
ความละอายและความ ไม่ทนต่อการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม
ในการต่อต้านการทุจริต และ STRONG: จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที ่หลากหลาย มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดความรู้ความ เข้าใจ ทักษะ   
เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต 

 

๐๐๐ ๒๓๓ ศาสนาทั่วไป   
(General Religions)   

๓(๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสำคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ   
หลักในการศึกษาศาสนา หลักคำสอน พิธีกรรมและจุดมุ ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ 
วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนา
ต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนา
ต่าง ๆ ในประเทศไทย 
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๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๕ หน่วยกิต 
        ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
           ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา   ๓๐  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๓๔  วรรณกรรมพระพุทธศาสนา  

(Buddhist Literature)   
๓(๓-๐-๖) 

   ศึกษาประวัติและพัฒนาการของวรรณกรรมบาลีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน       และ
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย โดยวิเคราะห์วรรณกรรมที่
น่าสนใจ เช่น วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค มหาวงศ์ ทีปวงศ์ ศาสนวงศ์ เตภูมิกถา      มังค
ลัตถทีปนี กาพย์มหาชาติ สังคีติยวงศ์ มงคลวิเสสกถา แก่นพุทธศาสน์      กรรมทีปนี 
พุทธธรรม พุทธวิทยา และพระไตรปิฎกฉบับสากล: วิถีธรรมจาก      พุทธปัญญา 

 

๐๐๐ ๑๓๕  พระไตรปิฎกศึกษา  
(Tipitaka Studies) 

๓(๓-๐-๖) 

    ศึกษาประวัติและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา 
โครงสร้างและเนื้อหาสำคัญของพระไตรปิฎก เช่น มหาวิภังค์ ภิกขุณีวิภังค์        และ
มหาวัคค์ในพระวินัยปิฎก พระสูตรสำคัญ เช่น พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพานสูตร 
มหาสติปัฏฐานสูตร จูฬกัมมวิภังคสูตรในพระสุตตันตปิฎก ศึกษาสาระเบื้องต้นของ
ปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป นิพพานในพระอภิธรรมปิฎก การสืบทอดโดยมุข
ปาฐะและลายล ักษณ์อ ักษร ความเป ็นมาของพระไตรป ิฎกในประเทศไทย 
พระไตรปิฎกบาลี  อักษรต่าง ๆ และประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาพระไตรปิฎก 

 

๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาลี  
(Pali) 

๓(๓-๐-๖) 

   ศึกษาบาลีไวยากรณ์ ประกอบด้วย อักขรวิธี วจีวิภาค และหลักการแต่ง-แปลบาลี
เบื้องต้น 

 

๐๐๐ ๒๓๗  ประวัติพระพุทธศาสนา  
(History of Buddhism) 

๓(๓-๐-๖) 

   ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาในอินเดีย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากประเทศ
อินเดียไปในประเทศต่าง ๆ ความสำคัญ ลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา ฐานะ   
และบทบาทของพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ พระพุทธศาสนากับส ังคม
วัฒนธรรมในนานาประเทศ ขบวนการและองค์กรทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบันและ
ทิศทาง    ในอนาคต และบทบาทของคณะสงฆ์ไทยกับการสืบพระพุทธศาสนาตาม
พุทธปณิธานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

 

๐๐๐ ๒๓๘  เทศกาลและพธิีกรรมพระพุทธศาสนา  
(Buddhist Festival and Traditions) 

๓(๓-๐-๖) 

   ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลและสมัย
หลังพุทธกาล ความสำคัญ คุณค่าทางจริยธรรมของเทศกาลและพิธีกรรม เทศกาล    
และพิธีกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆ ที่มีต่อสังคมไทย 
 

 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๑๙ 
  

๐๐๐ ๒๓๙ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  
(Dhamma in English) 

๓(๓-๐-๖) 

   ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ    และ
หนังสือที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้เป็นภาษาอังกฤษ   ฝึก
ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนธรรมภาคภาษาอังกฤษ   

 

๐๐๐ ๑๔๐  กรรมฐาน ๑  
(Buddhist Meditation I)  

๓(๒-๒-๕) 

   ศึกษาความเป็นมา ความหมาย หลักการ ประโยชน์และวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน 
อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐ วิปัสสนาภูมิ ๖ สติปัฏฐาน ๔ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ 
ภาวนา ๓ นิมิต ๓ สมาธิ ๓ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ วสี ๕ นิวรณ์ ๕ อุปกิเลส ๑๖ และ
ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม นั่งกำหนด ส่งและสอบอารมณ์ 

 

๐๐๐ ๒๔๑  กรรมฐาน ๒  
(Buddhist Meditation II) 

๓(๒-๒-๕) 

   ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวกายานุปัสสนา    สติ
ปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ทั้งแบบสมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓ 
และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม    นั่งกำหนด 
ส่งและสอบอารมณ์ 

 

๐๐๐ ๓๔๒  กรรมฐาน ๓  
(Buddhist Meditation III)  

๓(๒-๒-๕) 

   ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวเวทนานุปัสสนา    สติ
ปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่     วิปัล
ลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม 
นั่งกำหนด ส่งและสอบอารมณ์ 

 

๐๐๐ ๔๔๓  กรรมฐาน ๔  
(Buddhist Meditation IV) 

๓(๒-๒-๕) 

   ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวจิตตานุปัสสนา    สติ
ปัฏฐานและธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวนการเกิดของ
ไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ 
๑๖ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม นั่งกำหนดส่งและสอบอารมณ์ 

 

          ๒.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๓๓  หน่วยกิต    

๑๐๑ ๓๑๑   หลักพุทธธรรม   
 (Principles of Buddhism)     

๓(๓-๐-๖) 

     ศึกษาหลักพุทธธรรมที่สำคัญในพระไตรปิฎก  เน้นขันธ์ ๕ ปฏิจจสมุปบาท 
อริยสัจ กรรม  โพธิปักขิยธรรม นิพพาน โดยใช้คัมภีร์อรรถกถาและฎีกาประกอบ 
 
 

 

 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๒๐ 
  

๑๐๑ ๓๑๒  พุทธปรัชญาเถรวาท   
 (Theravada Buddhist Philosophy)  

๓(๓-๐-๖) 

 
   ศึกษาแนวคิดพุทธปรัชญาเถรวาท ด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ 

สุนทรียศาสตร์ เปรียบเทียบกับปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก  
 

๑๐๑ ๓๑๓  ธรรมบทศึกษา     
 (Dhammapada Study)  

๓(๓-๐-๖) 

 
  ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้าง หลักธรรมสำคัญของธรรมบท เน้นหลักธรรม

สำคัญ แนวคิดเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรม
อินเดีย คุณค่าของธรรมบทที่มีต่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย 

 

๑๐๑ ๓๑๔  วิสุทธิมรรคศึกษา    
 (Visuddhimagga Study)    

๓(๓-๐-๖) 
 

    ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้างและเนื้อหาสำคัญของวิสุทธิมรรค อิทธิพลและ
คุณค่าที่มีต่อวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาและสังคมไทยร่วมสมัย  

 

๑๐๑ ๔๑๕  ชาดกศึกษา  
 (Jataka Studies and Social Landscape) 

๓(๓-๐-๖) 
 

           ศึกษาโครงสร้าง เนื้อหา และแนวคิดที่ปรากฏในชาดก อิทธิพลของชาดก       ที่มี
ต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรมท้องถิ่น    วิถี
ชีวิตการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ในสังคมไทยที่หลากหลาย 

 

๑๐๑ ๔๑๖   พระพุทธศาสนามหายาน  
 (Mahayana Budhism)    

๓(๓-๐-๖) 

 
   ศึกษาประวัติ และพัฒนาการของมหายานในอินเดีย การเผยแผ่มหายานเข้าสู่

ประเทศต่าง ๆ หลักธรรม พิธีกรรม และนิกายสำคัญของมหายาน 
 

๑๐๑ ๔๑๗   พุทธศิลปกรรม                     
 (Buddhist Arts )  

๓(๓-๐-๖) 

 
   ศึกษาประวัติ และพัฒนาการของพุทธศิลปกรรม ด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม 

ประติมากรรม นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ ที่มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา         ใน
ยุคสมัยต่าง ๆ อิทธิพลคุณค่าพุทธศิลปกรรมต่อวิถีชีวิต ชุมชน สังคม และแนวทาง   
การอนุรักษ์ศิลปกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา   

 

๑๐๑ ๔๑๘  ภาษาอังกฤษสำหรับพระพุทธศาสนา    
 (English for Buddhism) 

๓(๓-๐-๖) 
 

   ศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที ่ใช้ในพระพุทธศาสนา เน้นการอ่านเอกสารทาง
พระพุทธศาสนาโดย เลือกหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น พระพุทธเจ้าสอนอะไร  
(What the Buddha Taught) เป็นต้น  
 

 

 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๒๑ 
  

๑๐๑ ๔๑๙  มังคลัตถทีปนีศึกษา   
 (Mangalatthadipani Study)    

๓(๓-๐-๖) 
 

   ศึกษาโครงสร้าง และเนื้อหาสาระของมังคลัตถทีปนี อิทธิพลของมังคลัตถทีปนีที่มี
ต่อวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา แนวคิด และการประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 

๑๐๑ ๔๒๐  ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา              
 (Independent Study on Buddhism)  

๓(๓-๐-๖) 
 

    ศึกษาค้นคว้าวิจัยอิสระที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนา    โดย
ความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  

 

๑๐๑ ๔๒๑  สัมมนาพระพุทธศาสนา   
 (Seminar on Buddhism)     

๓(๓-๐-๖) 
 

  ศึกษาแนวคิด รูปแบบ วิธีการและดำเนินการสัมมนาปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ในประเด็นต่าง ๆ โดยเสนอผลงานการค้นคว้าและรายงานประกอบการสัมมนา 

 

              ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา จำนวน ๓๐  หน่วยกิต    
๑๐๑ ๑๐๑  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์       

 (Buddhism and Science)      
๓(๓-๐-๖) 
 

    ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่ายและวิธีการแสวงหาความจริง           ของ
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ โดยสามารถศึกษาวิเคราะห์ ทฤษฎีวิวัฒนาการ 
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ และทัศนะของนักวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ
พระพุทธศาสนา รวมทั ้งเข้าใจถึงผลกระทบทางวิทยาศาสตร์ที ่ม ีต ่อโลกและ
พระพุทธศาสนา 

 

๑๐๑ ๑๐๒  พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์             
 (Buddhism and Social Works)    

๓(๓-๐-๖) 
 

   ศึกษาความหมาย และขอบข่ายของสังคมสงเคราะห์ หลักการ รูปแบบ และวิธีการ
สังคมสงเคราะห์ในพระไตรปิฎก เน้นพระจริยาของพระพุทธเจ้า บทบาท        และ
ความสำคัญของพระสงฆ์ในการสังคมสงเคราะห์ 

 

๑๐๑ ๑๐๓  นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก       
  (Communication in Tipitaka)       

๓(๓-๐-๖) 
 

         ศึกษาความหมายและขอบข่ายของนิเทศศาสตร์ คำสอนสำคัญที่เกี่ยวกับหลักการ 
รูปแบบ วิธีการสื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าและสาวก และจริยธรรมกับการสื่อสาร   
ในพระไตรปิฎก 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๒๒ 
  

๑๐๑ ๑๐๔  ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก          
 Education in Tipitaka)   

๓(๓-๐-๖) 
 

            ศึกษาความหมายและขอบข่ายของศึกษาศาสตร์ ทฤษฎีทางศึกษาศาสตร์ หลักธรรม
สำคัญในพระไตรปิฎกที่เกี ่ยวกับการศึกษา บูรณาการโดยเน้นเป้าหมาย     ของ
การศึกษาตามไตรสิกขา กระบวนการจัดการศึกษาแบบกัลยาณมิตร และโยนิโส
มนสิการ วิธีสอนของพระพุทธเจ้า คุณธรรมแลจริยธรรมของคร ู   

 

๑๐๑ ๒๐๕  พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา            
 (Buddhism and Ecology)   

๓(๓-๐-๖) 
 

    ศึกษาความหมาย ขอบข่ายของนิเวศวิทยา หลักธรรมสำคัญในพระไตรปิฎก    ที่
เกี่ยวกับนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศ มนุษย์กับธรรมชาติ 
วิกฤตการณ์ในระบบนิเวศ นโยบายของรัฐและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม แนวทาง    
การอนุรักษ์ระบบนิเวศ ด้วยหลักการทางพระพุทธศาสนา 

 

๑๐๑ ๒๐๖          จิตวิทยาในพระไตรปิฎก   
 (Psychology in Tipitaka)   

๓(๓-๐-๖) 
 

   ศึกษาคำสอนเรื่องจิตและเจตสิกในพระไตรปิฎก เปรียบเทียบกับเรื ่องจิตวิทยา
ตะวันตกปัจจุบัน พฤติกรรม ของมนุษย์ตามแนวจริต ๖ และการพัฒนาจิตด้วยสมถะ
และวิปัสสนา 

 

๑๐๑ ๓๐๗         รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก   
  (Political Science in Tipitaka) 

๓(๓-๐-๖) 
 

   ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎี ความเป็นมา อุดมการณ์ และความขัดแย้ง      ทาง
การเมือง รูปแบบการปกครอง การเลือกตั้ง สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วม       ของ
ประชาชนในการปกครอง วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี รูปแบบการปกครอง        ใน
พระไตรปิฎก เปรียบเทียบหลักนิติรัฐและนิติธรรม ประยุกต์และบูรณาการหลักการ
ทางพระพุทธศาสนากับหลักรัฐศาสตร ์

 

๑๐๑ ๓๐๘ พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน     
 (Buddhism and Human Rights)         

๓(๓-๐-๖) 
 

   ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพของพลเมือง หลักคำสอน  ทาง
พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน คุณลักษณะพลเมืองที่เข้มแข็ง     ของ
ประเทศชาติและสังคมโลก หลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติของไทย และประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา       เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 

๑๐๑ ๓๐๙  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ย่ังยืน      
 (Buddhism and Sustainable Development) 

๓(๓-๐-๖) 
 

    ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักสากล (SDGs) หลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพุทธ เพ่ือพัฒนามนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 
 

 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๒๓ 
  

๑๐๑ ๓๑๐ พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข                            
 (Buddhism and Healthy Care )        

๓(๓-๐-๖) 
 

    ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาธารณสุข ตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน     โรค
และสมุฏฐานของโรค หลักการบริโภคปัจจัย ๔ เภสัชในคัมภีร์พระพุทธศาสนา   วิธี
รักษาโรค การส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม จริยธรรมในการรักษาพยาบาล  
โดยบูรณาการกับการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันตามแนวพระพุทธศาสนา  

 

 ๒.๓ วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา   ๑๒   หน่วยกิต    
๑๐๑ ๓๒๒  เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน        

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

 
    ศึกษาเปรียบเทียบสถานะและพระจริยาของพระพุทธเจ้า สถานะ และบทบาท ของ

พระโพธิสัตว์ คำสอนเรื่องธรรมกาย ทศบารมี ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท นิพพาน 
และพิธีกรรมสำคัญของนิกายทั้งสอง 

 

๑๐๑ ๓๒๓  พุทธธรรมกับสังคมไทย  
 (Buddhadhamma and Thai Society) 

๓(๓-๐-๖) 
 

   ศึกษาความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ หลักพุทธธรรมที่ มีต่อสังคมไทย      
การประยุกต์ใช้และบูรณาการหลักพุทธธรรมกับวิทยาการร่วมสมัย และพัฒนา    
คุณภาพชีวิต เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

 

๑๐๑ ๓๒๔  อักษรจารึกในพระไตรปิฎก  
 (Tipitaka Scripts)  

๓(๓-๐-๖) 
 

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

 

๑๐๑ ๓๒๕  พระสูตรมหายาน  
 (Mahayana Sutras)  

๓(๓-๐-๖) 
 

   ศึกษาหลักธรรมสำคัญในพระสูตรมหายานโดย เลือกศึกษาพระสูตรที่สำคัญ เช่น 
ปรัชญาปารมิตาหฤทยสูตร ทศภูมิกสูตร สัทธรรมปุณฑริกสูตร สุขาวดี วยูหสูตร    
วิมลเกียรตินิเทศสูตร และลังกาวตารสูตร 

 

๑๐๑ ๓๒๖ พระพุทธศาสนากับสันติภาพ  
 (Buddhism and Peace)     

๓(๓-๐-๖) 
 

   ศึกษาหลักคำสอนสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เกี ่ยวกับสันติภาพ หลักการและ
วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งแนวพุทธ โดยเน้นรูปแบบและวิธีการ สังฆสามัคคี และ
ใช้แนวคิดเรื่องสันติภาพทางตะวันตกมาเทียบเคียง 

 

๑๐๑ ๓๒๗   พระพุทธศาสนากับสถานภาพสตรี      

 (Buddhism and Women)  

๓(๓-๐-๖) 
 

   ศึกษาแนวคิดสตรีนิยม สถานภาพ บทบาท สิทธิ และหน้าที่ของสตรีในทัศนะ    ของ
พระพุทธศาสนา ศักยภาพในการบรรลุธรรม การอุปถัมภ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในสมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน 
 

 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๒๔ 
  

๑๐๑ ๓๒๘  พระพุทธศาสนากับสังคมวิทยา                        
 (Buddhism and sociology) 

๓(๓-๐-๖) 
 

           ศึกษาขอบข่าย เนื้อหาสำคัญของสังคมวิทยา แนวคิดพระพุทธศาสนาด้านสังคม 
พฤติกรรม บทบาทหน้าที ่ขององค์กร หลักธรรมสำคัญที ่เก ี ่ยวกับสังคม การ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคม วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทย และในสังคมโลก           

 

๑๐๑ ๓๒๙  พระพุทธศาสนากับเทคโนโลยีสารสนเทศ      
 (Buddhism and Information Technology for Communication) 

๓(๓-๐-๖) 
 

  ศึกษาความหมาย ขอบข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร หลักการ 
รูปแบบ วิธีการสื่อคำสอนของพระพุทธเจ้า จริยธรรม กฎหมายกับการสื่อสาร     การ
ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 

๑๐๑ ๓๓๐   ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา              
 (Life and Works of Buddhist Scholars) 

๓(๓-๐-๖) 
 

   ศึกษาชีวประวัติ ผลงานด้านการรจนาและการแปลหนังสือ ตำรา และคัมภีร์
พระพุทธศาสนาของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน 

 

๑๐๑ ๔๓๑  พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์                  
 (Buddhism and Modern Economy)  

๓(๓-๐-๖) 
 

   ศึกษาความหมาย ขอบเขต หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและ 
มหภาค วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจยุคดิจิทัล เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ จริยธรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคตามแนว
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 

๑๐๑ ๔๓๒         พระพุทธศาสนากับศาสตร์พระราชา  

 (Buddhism and The King’s Philosophy)  

๓(๓-๐-๖) 
 

   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักธรรมเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และกระบวนการพัฒนา
เชิงพุทธบูรณาการที่สอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนามนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

 

๑๐๑ ๔๓๓          มิลินทปัญหาศึกษา   
 (Milindapanha Studies)  

๓(๓-๐-๖) 
 

  ศึกษาความเป็นมา ความสำคัญ แนวคิดของมิลินทปัญหา ลักษณะการใช้สำนวน
ภาษา บทสนทนา วิธีการคิดและการตอบปัญหา และแนวคิดทางปรัชญาที่ปรากฏ    
ในมิลินทปัญหา 
 
 
 
 

 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๒๕ 
  

๑๐๑ ๔๓๔         ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย   
(Buddhism in Thailand) 

๓(๓-๐-๖) 
 

   ศึกษาประวัติความเป็นมา พัฒนาการของพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา      สมัย
สุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ และอิทธิพล    ของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย 

 

๑๐๑ ๔๓๕  เนตติปกรณ์ศึกษา      
 (Nettipakarana Study) 

๓(๓-๐-๖) 
 

   ศึกษาประวัติ โครงสร้างและเนื้อหาสาระสำคัญของคัมภีร์เนตติปกรณ์ วิเคราะห์
หลักการอธิบายธรรมโดยหาระ ๑๖ นัย ๕ สาสนปทัฏฐาน ที ่ปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา การประยุกต์ใช้หลักการอธิบายธรรม 
และแก้ปัญหาการเข้าใจธรรมตามแนวเนตติปกรณ์ 

 

๑๐๑ ๔๕๓ อารยธรรมนครชัยบุรินทร์ศึกษา                
Nakhonchaiburin Civilization 

๓ (๑-๒-๖) 

   ศึกษาประวัติความเป็นมา ความสำคัญของอารยธรรม ลักษณะของการเผยแพร่ทาง
อารยธรรม องค์ประกอบของวัฒนธรรมเชิงพื ้นที ่ การถ่ายทอดประเพณี และ
วัฒนธรรมชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ และประโยชน์ของ
การศึกษาอารยธรรมนครชัยบุรินทร์ศึกษา                

 

๑๐๑ ๔๕๔ โคราชศึกษา    
  Korat Studies             

๓ (๑-๒-๖) 

 ศึกษาประวัติความเป็นมาของโคราช ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะของการ
เผยแพร่ทางพระพุทธศาสนา  การถ่ายทอดความเชื ่อทางประเพณี ศาสนา และ
วัฒนธรรมชาวโคราช และประโยชน์ของการศึกษาโคราช 

 

๑๐๑ ๓๙๕ พระพุทธศาสนากับอารยธรรมศรีนครบุรินทร์  
 Buddhist with Civilization Sri-Nakhonburin 

๓ (๑-๒-๖) 

           ศึกษาประวัติความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญ บ่อเกิด อิทธิพลความเชื่อ 
การพัฒนาการทางด้านอารยธรรม การบูรณาการร่วมสมัยใหม่ และการใช้เทคโนโลยี
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับอารยธรรมศรีนครบุรินทร์ ประกอบด้วย จังหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีษะเกษ 

 

๔) หมวดวิชาเลือกเสรี    ๖    หน่วยกิต 
  นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ต้องเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบ ของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

   
          
 
 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๒๖ 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๒๗ 
  

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

---------------------------------------- 
ชื่อหลักสูตรและช่ือปริญญา หมายเหตุ 

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

รหัสและชื่อหลักสูตร  
รหัสหลักสูตร : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ภาษาไทย   : พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in     
          Buddhist Studies  

 

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

Studies) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Buddhist Studies) 

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

 

๑. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 
๑. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

 

 
 
 
 
 
 

   การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้ม ีการกำหนดปรัชญา   
ของหลักสูตร เพื ่อเป็นกรอบและแนวทางในการผลิต
บัณฑิตตามพันธกิจ โดยมุ่งเน้นความรู้ความเชี่ยวชาญ  
ในศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการใช้ชีวิตและ
ทักษะการปฏิบัติงาน และตระหนักถึงประโยชน์ต่อ
สาธารณะ โดยได้กำหนดปรัชญา ความสำคัญของ
หลักสูตร ในการผลิตบัณฑิต ตลอดจนวัตถุประสงค์ไว้
อย่างชัดเจน มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๒๘ 
  

๑.๑. ปรัชญาของหลักสูตร 
    ภ าคว ิ ช าพระพ ุ ทธศาสนา  คณะพ ุ ทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความมุ่งมั่น    
ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้
อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน 
ส ังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส ่ใจต่อความ
เปลี ่ยนแปลงของสรรพสิ ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือน
มนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคม
โลก เพื ่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความเข้าใจ และมี
ความสามารถด้านพระพุทธศาสนาทั้งด้านวิชาการและ
ภาคปฏิบัติ มีหลักวิชาการที่นิสิตสามารถศึกษาค้นคว้าหา
ความรู ้ด้านอื ่น ๆ ตามหลักการศึกษาสมัยใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาชีวิตและพัฒนาสังคม
ประเทศชาติได้เป็น  อย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

  ๑.๑. ปรัชญาของหลักสตูร 
      จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการ กับศาสตร์
สมัยใหม่ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ดี มีศีลธรรม   นำสังคม
สู่สันติสุข 
 

๑.๒ ความสำคัญของหลักสูตร 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที ่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว
ร ัชกาลที ่ ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ ้นเพื ่อเป็นสถานศึกษา
พระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและ
คฤหัสถ์ท่ัวไป มหาวิทยาลัย มีปณิธานอันมั่งคงในการที่จะ
เป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการด้านต่าง ๆ ที่มีคุณค่าต่อมวล
มนุษย์ มุ่งมั่นในการทำหน้าที่ให้การศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
แสวงหาความรู้ เกี่ยวกับวิชาการทางพระพุทธศาสนาและ
สามารถเล่าเรียนวิชาการทางด้านการประยุกต์ใช้กับ
ศาสตร์สาขาต่าง ๆ ตอบสนองความต้องการของสังคม อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย
และพระพุทธศาสนา เพื ่อนำไปสู ่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและความเป็นสากล อีกทั้งจะทำหน้าที่เป็นแหล่ง
ให้บริการความรู้เกี่ยวกับกับวิชาการทางพระพุทธศาสนา
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนา
มวลมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

   ๑.๒ ความสำคัญของหลักสูตร 
      หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรจั ด
การศึกษาเพื ่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ คือ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาพระไตรปิฎก
และวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ 
ให ้ม ีความร ู ้ ค ุณธรรมและทักษะในการบูรณาการ
พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิต สังคม ควบคู่กับการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
ว ิชาการแก่ส ังคม ทะนุบำร ุงศ ิลปะและวัฒนธรรม 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสังคมไทย ป้องกันและ
แก้ป ัญหาความขัดแย้งในส ังคม สร ้างส ังคมสุจริต 
ส่งเสริมทักษะชีวิตแบบสัมมาชีพ สร้างเกาะคุ้มกันทาง
สังคม เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
     
 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑.๓.๑ เพ ื ่อผล ิตบ ัณฑ ิตให ้ม ีความรอบร ู ้ และ

เชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ 
และว ิจ ัยว ิชาการด้านพระพระพุทธศาสนาได ้อย ่าง
แตกฉาน 

   ๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      ๑.๓.๑ เพื ่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้  ความ
เชี ่ยวชาญวิชาการทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์
สมัยใหม่ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์และค้นคว้าวิจัยได้
อย่างแตกฉาน 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๒๙ 
  

๑.๓.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
เป็นผู้นำสังคมไทยและสังคมโลก ด้านจิตใจและปัญญา     

๑.๓.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำพุทธธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาชีวิต
ในระดับชาติและนานาชาติ  

 

       ๑.๓.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคม
โลก ด้านจิตใจและปัญญา  
      ๑.๓.๓ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถนำหลักพุทธ
ธรรมไปประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการ ทะนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๑ 
  

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสตูรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
    หลักสูตรปรับปรุง ปี ๒๕๖๐   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  หมายเหตุ 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐ หน่วยกิต 
  ๑.๑ วิชาบังคับ    ๑๘   หน่วยกิต 
  ๑.๒ วิชาเลือก    ๑๒   หน่วยกิต 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ   ๑๐๔  หน่วยกิต 
  ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา     ๓๐  หน่วยกิต 
  ๒.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา     ๓๓  หน่วยกิต 
  ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา ๓๒  หน่วยกิต 
  ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา  
                        ๙   หน่วยกิต 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี   ๖    หน่วย
กิต 
     รวม       ๑๔๐   หน่วยกิต 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐   หน่วยกิต 
   ๑.๑ วิชาบังคับ       ๑๘   หน่วยกิต  
   ๑.๒ วิชาเลือก        ๑๒   หน่วยกิต  
๒. หมวดวิชาเฉพาะ     ๑๐๕   หน่วยกิต 
   ๒.๑ รายวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๓๐    หนว่ยกิต  
   ๒.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา     ๓๓    หน่วยกิต  
   ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา ๓๐   หน่วยกิต                                                                                   
   ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา ๑๒ หน่วยกิต                     
 ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี   ๖   หน่วยกิต 
       รวม       ๑๔๑  หน่วยกิต  

 

 
ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕   หมายเหตุ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๓๐ หน่วยกิต  
วิชาบังคับ  ๑๘ หน่วยกิต วิชาบังคับ  ๑๘ หน่วยกิต  
๐๐๐ ๑๐๑  มนุษย์กับสังคม  
(Man and Society)         ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายและความเป็นมา
เก ี ่ ย วก ับมน ุษย ์ ก ั บส ั งคมตามหล ั กการทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับ
การพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม กระบวนการทาง
สังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทย
ในปัจจุบัน  

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม         ๓(๓-๐-๖)  
       (Man and Society)  
    ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์
ก ับส ั งคม ตามหล ักการทางมน ุษยศาสตร ์และ 
สังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม 
ประชา สังคม กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม 
การวิเคราะห์ปัญหาสังคมและแนวทางการแก้ไขปัญหา
สังคมแบบ สันติวิธี ความเป็นพลเมือง และการสื่อสาร
ทางสังคมยุค New Normal 

-เพ่ิมเติมหน่วยกิต  
- ปรับแก้ไข  
คำอธิบายรายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๒  กฎหมายทั่วไป  
(General Law)     ๒(๒-๐-๔) 
 ศ ึกษาความร ู ้ เบ ื ้ องต ้น เก ี ่ ยวกับ
กฎหมายทั่วไป ที ่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะ
ทั่วไปและประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน 
กฎหมายเอกชนที ่เก ี ่ยวกับพระสงฆ์  กฎหมายที่

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป         ๓(๓-๐-๖)  
       (General Law)  
    ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและ
ลักษณะของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ประเภทของ
กฎหมาย การใช ้กฎหมาย การยกเล ิกกฎหมาย 
กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล ครอบครัว มรดก พินัยกรรม 

-เพ่ิมเติมหน่วยกิต  
-ปรับแก้ไข  
คำอธิบายรายวิชา 
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พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และกฎหมายศาสนา
อ่ืน 

สัญญาประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
กฎหมายอาญา ความรับผิดในทางอาญา เหตุยกเว้น
ความผิดและ เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดโทษ ผู ้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการกระทำความผิด กระบวนการยุติธรรม
ของไทย 

๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
(Technique of Higher Learning) (๒)(๒-๐-๔) 
       ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้น
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การเขียนรายงานและภาค
นิพนธ์ 

๐๐๐ ๑๑๑ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ 
                         ๓(๓-๐-๖)  
       (Language Skills for Learning)  
   ความรู้เกี่ยวกับภาษาและทักษะภาษาที่จำเป็นต่อ
การสื ่อสาร หลักการใช้ภาษาเพื ่อ การเรียนรู ้และ
สืบค้นข้อมูล การสืบค้นข้อมูลท้องถิ ่น และข้อมูล
สารสนเทศจากสื่อทุก ประเภท การใช้ห้องสมุด วิธีการ
แสวงหาความรู้ การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ และ
การ พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการทักษะ
สัมพันธ์ทางภาษาในการสรุปความ ตีความ วิเคราะห์ 
วิจารณ์และสังเคราะห์ นำเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร 
วาจา และสื่อประสม 

รวมรายวิชา
เทคนิค การศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 
และ ภาษากับ
การ สื่อสาร  
-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๓(๓-๐-๖)      
       (English for Communications)  
    ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟัง  และ
การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อ การสื่อสาร  ใน
ชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตัว        การ
แสดงออกทางความรู ้ส ึกและ ความคิดเห็น    การ
แสดงบทบาทสมมติ ศ ึกษาโครงสร ้างและการใช้
ไวยากรณ์ เพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษอย่าง       มี
ประสิทธิภาพ 

-รวมรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
เบื้องต้น และ 
ภาษาอังกฤษ
ชั้นสูง  
-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๐๓ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  
                        ๓(๓-๐-๖)  
      (Computer and Digital Technology)  
    ศ ึ กษาคอมพ ิ ว เตอร ์ และ เทคโน โลย ี ด ิ จ ิ ทั ล 
องค ์ประกอบระบบคอมพ ิว เตอร ์  แพลตฟอร์ม
คอมพิวเตอร์ ความปลอดภัย กฎหมาย จริยธรรม   ใน
สังคมดิจิทัล และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล  ใน
อนาคต ฝึกทักษะการ ใช้อินเทอร์เน็ต สื่อ      การ
สื ่อสารยุคดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการจ ัดทำ
เอกสาร ตำราคำนวณ และการนำเสนอขอ้มูลได ้
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๐๐๐ ๑๐๘  ปรัชญาเบื้องต้น  
(Introduction to Philosophy)  ๒(๒-๐-๔) 
         ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา 
ความส ั มพ ันธ ์ ร ะหว ่ า งปร ั ชญา  ศาสนาและ
วิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระสำคัญของ
ปร ัชญาสาขาต ่าง  ๆ พ ัฒนาการของปร ัชญา
ตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 

๐๐๐ ๒๐๕ ปรัชญาเบื้องต้น        ๓(๓-๐-๖)     
       (Introduction to Philosophy)  
    ศ ึ ก ษ า ค ว า ม ห ม า ย  ข อบ เ ข ต ข อ ง ป ร ั ช ญ า 
ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา สาขาปรัชญา สาระ   
สำคัญของปรัชญาสาขาต่าง ๆ พัฒนาการของปรัชญา
ตะวันออกและปรัชญาตะวันตก หลักการและวิธ ีให้
เหตุผลทางปรัชญา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 -แก้ไขคำอธิบาย 
รายวิชา 

 -เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องตน้ ๒(๒-๐-๔) 
(Introduction to Logic) ศึกษานิมิต คำที่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติ
ประพจน์ใน แบบ ต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็น
ปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุ 
มานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและ
วิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของ พระพุทธเจ้า
ในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอื่น ๆบทสนทนาใน
คัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยา ของนิกายสรวาสติวาท 
วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือน
และความต่าง ระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตก กับ
ตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรก
ในคัมภีร์ 

๐๐๐ ๑๑๓ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น      ๓(๓-๐-๖)   
       (Introduction to Logic)  
    ศึกษานิมิต คำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาคการนิยาม
ความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบต่าง ๆ     การแบ่ง
ญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้
เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาที      แบบต่าง ๆ 
ศึกษาหลักการและวิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนา
ของ พระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอ่ืน ๆ
บทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยา ของนิกายสร
วาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความ
เหมือนและความต่าง ระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตก 
กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิง
ตรรกในคัมภีร์ 
 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 -เพ่ิมเติมหน่วยกิต 
 -ย้ายเป็นวิชาเลือก 
 
 
 
 

๐๐๐ ๑๐๙  ศาสนาทั่วไป  
(General Religions)      ๒(๒-๐-๔) 
   ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสำคัญ คุณค่า
ของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักในการศึกษา
ศาสนา หลักคำสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของ
ศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกัน
และต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนา
ต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือ
ระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย 

๐๐๐ ๒๓๓ ศาสนาทั่วไป          ๓(๓-๐-๖)  
       (General Religions)  
    ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสำคัญ คุณค่าของ
ศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา 
หลักคำสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมาย     ของศาสนา
ต่าง ๆ ว ิเคราะห์ลักษณะที ่เป ็นสากลร่วมกันและ
ต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อ
สังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่าง
ศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 
ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนา
ปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการ   เผย
แผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าที    
ของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศ ไทย 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต  

-ย้ายเป็นวิชาเลือก 
 
 
 
 
 

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

๐๐๐ ๑๑๐ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น     ๓(๓-๐-๖)   
       (Introduction to Linguistics)  
    ศึกษาความเป ็นมา ความหมาย ความสำคัญ 
แนวคิดและทฤษฎีทางวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไป

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 -แก้ไขคำอธิบาย 
รายวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ (Phonetics)     สร
ศาสตร์ (Phonemics) อักษรสากล อักษรไทย และ
หลักวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 

ของภาษา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ศึกษาและวิเคราะห์
ภาษา ตามแนวภาษาศาสตร์ 

-ย้ายเป็นวิชาเลือก 

๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)  
    (Basic Mathematics)  
  ศึกษาหลักพื ้นฐานทางคณิตศาสตร ์ ข ้อความ 
ประโยคเปิด ประพจน์ ตัวบ่งชี้ ปริมาณ ค่าความจริง 
ตัวเชื่อมข้อความ และนิเสธ การหาค่าความจริง การ
สมมูลก ัน  การให ้ เหต ุผล เซต ความหมายเซต 
ประเภทเซต เซตย่อย การเท่ากันของเซต การ 
ดำเน ินการของเซต พีชคณิตของเซต และการ
ประย ุกต ์ เซต จ ำนวนจร ิ ง  ระบบจำนวนจริ ง 
คุณสมบัติของจำนวนจริง สมการ อสมการ ค่า
สัมบูรณ์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น ฟังชั่น เชิงซ้อน   แม
ตริกซ์ การดำเนินการแมตริกซ์ การเท่ากัน การบวก 
การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์ อินเวอร์ส แมตริกซ์ 

๐๐๐ ๒๐๖ คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย  
                        ๓(๓-๐-๖)    
 (Mathematics and Statistics for Research)  
    ศึกษาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ตัวบ่งชี้       เชิง
ปริมาณ เซต การให้เหตุผล ระบบและ คุณสมบัติของ
จำนวนจริง สมการและอสมการ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น 
เมทริกซ์ หลักพื ้นฐาน ทางสถิติ การรวบรวมข้อมูล 
การแจกแจงความถี่ และการหาค่าแนวโน้ม   เข้าสู่
ส ่วนกลาง สถิติแบบบรรยาย สถิติทดสอบ    การ
ทดสอบสมมติฐาน รูปแบบการวิจัย การออกแบบการ
วิจัย ขั้นตอนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล     ด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูป การเขียนโครงร่างการวิจัย และ
การเขียนรายงานผลการวิจัย 

 
 

รวมรายวิชา 
คณิตศาสตร์
เบื้องต้น และสถิติ
เบื้องต้น และการ
วิจัย 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

 

๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒(๒-๐-๔) 
(Basic Statistics and Research)  
   ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางสถิติ การจัดเก็บข้อมูล การ
รวบรวมข้อมูล การแจกแจง ความถี่ การหาค่า
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายปกติ และความ
เบ้ ส่วนเบี่ยงเบน ความแปรปรวน ความน่าจะเป็น 
ค่าสถติิ Z T และ F ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
การทดสอบสมมุติฐาน การวิจัยลักษณะและประเภท
การวิจัย ขั้นตอนการวิจัย รูปแบบ การวิจัย การ
เขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงาน
ผลการวิจัย 
 

วิชาเลือก  ๑๒  หน่วยกิต วิชาเลือก  ๑๒  หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
(Thai Politics and Government) ๒(๒-๐-๔)     
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการเมืองและ
การปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของ
ไทย สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย 
กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบ
การปกครองของไทย และพระพุทธศาสนากับ
การเมืองการปกครองของไทย 
 

๐๐๐ ๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครอง                    ๓(๓-๐-๖)  
       (Introduction to Politics and 
Government)  
    ศึกษาความรู ้ท ั ่วไปเกี ่ยวกับการเมืองและการ
ปกครอง พัฒนาการการเมืองการ ปกครอง สถาบัน
ทางการเมือง กระบวนการทางการเมืองและการ
ปกครอง การจัดระเบียบ การปกครอง ปัญหาและ

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา  

- เพ่ิมเติมหน่วยกิต  
- ปรับแก้ไข 
คำอธิบายรายวิชา 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๕ 
  

อุปสรรคทางการเมือง และแนวคิดพระพุทธศาสนากับ
การเมือง การปกครอง 
 

๐๐๐ ๑๐๔  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน       
(Economics in Daily Life)    ๒(๒-๐-๔)
  
    ศ ึกษาหล ักการเบ ื ้องต ้นทางเศรษฐศาสตร์  
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐก ิจท ี ่ เก ิดข ึ ้น ในช ีวิ ต 
ประจำวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ การ
ทำงานของกลไกราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐ
และภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เง ินตราและ
สถาบันการเง ิน เน ้นการว ิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบ ันในเร ื ่องที ่ เก ี ่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบ
การศึกษาและศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

๐๐๐ ๑๐๘ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น     ๓(๓-๐-๖)   
       (Introduction to Economics)  
    ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ระบบ
เศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน การกำหนดราคา  ดุลย
ภาพ พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาด  ใน
ระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ การเงิน วัฏจักร
เศรษฐกิจ ดุลการค้าและดุลการช าระเงิน การพัฒนา 
เศรษฐกิจ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในสังคม
ปัจจุบัน และเทคโนโลยีในรูปแบบ ต่าง ๆ ของระบบ
เศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบ
เศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจของ
ป ร ะ เทศ ไทยและแนวทา งแก ้ ไ ข  แล ะศ ึ กษ า 
เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
-ปรับเปลี่ยนชื่อ 
รายวิชา  

– เพ่ิมเติมหน่วยกิต 
 - ปรับแก้ไข 
คำอธิบายรายวิชา 

 ๐๐๐ ๑๐๕  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
(Man and Environment)   ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับมนุษย์ 
แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการ
สิ ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา 
ที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาทของพระสงฆ์   ต่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย          

๐๐๐ ๑๑๔ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม     ๓(๓-๐-๖)  
        (Man and Environment)  
    ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมให้  
เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม 
หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา       ที ่เกี ่ยวกับ
สิ ่งแวดล้อม และ บทบาทของพระสงฆ์   ต่อการ
อนุร ักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม   ใน
ประเทศไทย 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 
 
 
 

๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน   
(Current World Affairs)      ๒(๒-๐-๔) 
  ศึกษาเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโลกทั้ง
มิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความ
ร่วมมือและความขัดแย้งที ่ เก ิดขึ ้นในสังคมโลก 
ประเทศไทยกับเหตุการณ์สำคัญของโลก ความ
ร ่วมม ือของชาวพ ุทธในเวท ี โลก บทบาทของ
พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
โลกปัจจุบัน  

๐๐๐ ๑๑๕ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน     ๓(๓-๐-๖)   
       (Current World Affairs)  
    ศึกษาเหตุการณ์สำคัญที ่เก ิดขึ ้นในโลก ทั ้งมิติ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ การเมือง ความร่วมมือ
และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับ
เหตุการณ ์สำคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธใน
เวทีโลก บทบาทของพระพุทธศาสนากับความขัดแย้ง
ในโลกปัจจุบัน แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 
ศึกษาเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและ การเมือง ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์ 
สำคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 
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บทบาทของพระพุทธศาสนากับการ แก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 

๐๐๐ ๑๑๖  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  
(Basic English)        ๒(๒-๐-๔) 
 ศ ึ ก ษ า ก ฎ เ ก ณ ฑ ์ แ ล ะ ก า ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้คำนำหน้านาม (Article) 
การใช้กาล (Tense) การสร้างประโยค (Sentence) 
ก า ร ใ ช ้ บ ุ ร พ บ ท  ( P r e p o s i t i o n )  ส ั น ธ า น 
(Conjunction) ฝึกทักษะเบื ้องต้นในการฟัง พูด 
อ่านและเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการ
อ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยค
และคำศัพท์ต่าง ๆ 

 

-รวมเป็นรายวิชา 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสาร  
-ย้ายเป็นวิชา
บังคับ 

๐๐๐ ๑๑๗  ภาษาอังกฤษชั้นสูง   
(Advanced English)      ๒(๒-๐-๔) 
   ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลัก
ไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เน้นการอ่าน การเขียนและความเข้าใจข้อความ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคำศัพท์และโครงสร้างประโยค
สัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา 

 

-รวมเป็นรายวิชา 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสาร  

-ย้ายเป็นวิชาบังคับ 

๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น  
(Basic Sanskrit )        ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต 
อักษร เครื ่องหมาย ระบบเสียง การเปลี ่ยนแปลง
อ ักษรและเส ียง การเข ียน การอ ่านคำศ ัพท์  
ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระ
การันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม 
ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ 
ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็น
อาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปล
และแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่
ได้ศึกษา 

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น    ๓(๓-๐-๖)   
       (Basic Sanskrit)  
    ศ ึกษาโครงสร ้างของภาษาส ันสกฤต อ ักษร 
เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและ
เสียง การเขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบของ
นามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ 
บุร ุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม 
สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยา
อาขยาต การประกอบรูป เป็นอาขยาตกรรตุวาจกจาก
ธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤต
ที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 
 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 
 
 
 
 
 

๐๐๐ ๑๑๙   ภาษาสันสกฤตชั้นสูง  
(Advanced Sanskrit)     ๒(๒-๐-๔) 
    ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะ
การันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ 
กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจก
จากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชัน
ตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปลี ่ยน

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง      ๓(๓-๐-๖)  
        (Advanced Sanskrit)  
     ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะ
การันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์     อัพยยศัพท์ 
กริยา ศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจก
จากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก      ภาววาจก ณิ
ชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก   การสลับเปลี่ยน

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 
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ประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคคำถาม 
ประโยคปฏิเสธ แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่
เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

ประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคคำถาม 
ประโยคปฏิเสธ แปลและ แต่งประโยคสันสกฤตที่
เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบื้องต้น    
(Basic Thai)            ๒(๒-๐-๔) 
    ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ  หน่วยเสียงสระ 
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยคำ ระบบไวยากรณ์  
ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาไทย ฟังคำสั่ง คำบรรยาย จดบันทึกเรื่อง
ที ่ฟัง พูด ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ขออนุญาต  
แนะนำตัวเอง แนะนำผู้อื ่น บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน สนทนาได้ทั้งคำที่แสดงความหมาย
ร ู ป ธ ร ร ม แ ล ะ น า ม ธ ร ร ม
  

๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาไทยเบื้องต้น       ๓(๓-๐-๖)  
       (Basic Thai)  
    ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วย
เสียงวรรณยุกต์ หน่วยคำ ระบบไวยากรณ์ ความหมาย
ในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย ฟังคำสั่ง คำบรรยาย จดบันทึกเรื่อง  ที่ฟัง 
พูด ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ขออนุญาต   แนะนำ
ตัวเอง แนะนำผู้อ่ืน บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน สนทนาได้ทั้งคำที่แสดงความหมาย
รูปธรรมและนามธรรม
  

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 -เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๒๑  ภาษาไทยชั้นสูง  
(Advanced  Thai)           ๒(๒-๐-๔) 
    ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ  หน่วยเสียง
สระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยคำ ระบบไวยากรณ์  
ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟังข่าวจาก
วิทยุ โทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การอ่านหนังสือพิมพ์
และตำราวิชาการ การเขียนบทความ และฝึกแต่ง
กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ในภาษาไทย  

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาไทยชั้นสูง         ๓(๓-๐-๖)  
       (Advanced Thai)  
    ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียง
สระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยคำ ระบบไวยากรณ์ 
ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟังข่าวจากวิทยุ 
โทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การอ่านหนังสือพิมพ์และ  
ตำราวิชาการ การเขียนบทความ และฝึกแต่งกาพย์ 
กลอน โคลง ฉันท์ในภาษาไทย
   

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

 
 
 

 ๐๐๐ ๑๒๘  ภาษาจีนเบื้องต้น  
(Basic Chinese)          ๒(๒-๐-๔) 
    ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง 
ระบบคำ และระบบประโยค ฝึกการอ่าน การเขียน
ภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน                   

๐๐๐ ๒๒๐ ภาษาจีนเบื้องต้น        ๓(๓-๐-๖)  
       (Basic Chinese) 
    ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง 
ระบบคำ และระบบประโยค ฝึกการอ่าน การเขียน 
ภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 

- เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง   
(Advanced Chinese)         ๒(๒-๐-๔) 
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาจีน เน ้นการสนทนาโดยอาศัยข ้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน                           

๐๐๐ ๒๒๑ ภาษาจีนชั้นสูง         ๓(๓-๐-๖)  
       (Advanced Chinese)  
   ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน 
เน้นการสนทนาโดยอาศัยข ้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๓๐  ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น   
(Basic Japanese)       ๒(๒-๐-๔)      
  ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ ่น ใน
เรื่องระบบเสียง ระบบคำ และระบบประโยค ฝึกการ

๐๐๐ ๒๒๒ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น      ๓(๓-๐-๖)  
        (Basic Japanese)  
   ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง 
ระบบคำ และระบบประโยค ฝ ึกการอ่าน เข ียน 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
- เพ่ิมเตมิหน่วยกิต 
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อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ ่น และการสนทนาโดยอาศัย
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน               

ภาษาญี ่ป ุ ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 ๐๐๐ ๑๓๑  ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง   
(Advanced Japanese)      ๒(๒-๐-๔)   
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาญี่ปุ ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน                              

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

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๓๕  ภาษาฮินดีเบื้องต้น   
(Basic Hindi)            ๒(๒-๐-๔)  
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ใน
เรื่องระบบเสียง ระบบคำ และระบบประโยค ฝึกการ
ฟัง-อ ่าน-เข ียน-สนทนาภาษาฮ ินดี  และระบบ
ไวยากรณ์พ้ืนฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน          

๐๐๐ ๒๒๔ ภาษาฮินดีเบื้องต้น       ๓(๓-๐-๖)  
        (Basic Hindi)  
    ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง 
ระบบคำ และระบบประโยค ฝึกการฟัง อ่านเขียน 
สนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ์พื้นฐานที่นิยม
ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 -เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง  
(Advanced Hindi)          ๒(๒-๐-๔)     
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาฮินดี เน้นการสนทนา โดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน                 

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

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 -เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย  
(Thai Culture)           ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายและเนื ้อหาของ
วัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภท
ของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 
ว ัฒนธรรมไทยก ับการพ ัฒนา ผลกระทบของ
วัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย   

๐๐๐ ๒๒๖ วัฒนธรรมไทย         ๓(๓-๐-๖)  
       (Thai Culture)  
    ศึกษาความหมายและเน ื ้อหาของว ัฒนธรรม 
พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม 
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์       การ
เผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทย
กับการ พัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อ
วัฒนธรรมไทย  

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 
 

๐๐๐ ๒๑๒  มนุษย์กับอารยธรรม  
(Man and Civilization)    ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการ
ของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัย
ปัจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและ
พัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกใน
ยุคต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและ
ตะว ันตก ท ี ่ก ่อให ้ เกิดผลกระทบและความคิด
สร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ การแลกเปลี ่ยนกัน
ระหว่าง  อารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และ

๐๐๐ ๒๒๗ มนุษย์กับอารยธรรม      ๓(๓-๐-๖)  
        (Man and Civilization)  
    ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน ความหมาย
ของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของอารยธรรม
ตะวันออกและตะวันตกในยุคต่าง ๆ ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
ของสังคมตะวันออกและตะวันตก     ที ่ก่อให้เกิด 
ผลกระทบและความคิดสร้างสรรค์     ในรูปแบบต่าง 
ๆ การแลกเปล ี ่ยนก ันระหว ่าง       อารยธรรม
ตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารยธรรมทั้ง

 
 
-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 
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อิทธิพลของอารยธรรมทั ้งสองที ่ม ีต ่อสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

สองที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

๐๐๐ ๒๐๑  ชีวิตกับจิตวิทยา  
(Life and Psychology)      ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของ
ชีวิต ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการดำรงชีวิต 
วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่าง ๆ ผลของ
สุขภาพจิตที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์และการดำรง
อยู่ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อม 

๐๐๐ ๑๐๙ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน  ๓(๓-๐-๖)    
      (Psychology for Self-Development)  
    ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางจิตวิทยาและหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้ผู ้เรียนเกิด
ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถวิเคราะห์ตนเอง
และผู้อื่น มีทักษะใน การสื่อสาร   สร้างสัมพันธภาพ
และทำงานเป็นทีม  

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-ปรับเปลี่ยนชื่อ 
รายวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 
-ปรับแก้ไข 
คำอธิบายรายวิชา 

๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกต
วิทยา(Physical Science and Technology) 
                   ๒(๒-๐-๔)                      
  ศึกษาหลักพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์  
ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัย  
ต ่าง ๆ ความค ิดเก ี ่ยวก ับเอกภพ ระบบส ุร ิยะ 
เทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต 
การขนส่ง การสื่อสาร เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิ
ป ัญญาท้องถิ ่น ว ิทยาศาสตร์กับชีว ิตประจำวัน 
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
 

๐๐๐ ๑๑๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  
                         ๓(๓-๐-๖)  
       (Modern Science and Technology) 
    ศึกษาหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและ
ผลงานของนักวิทยาศาสตร์ ในยุคต่าง ๆ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ว ิทยาศาสตร์กับชีว ิตประจำวัน 
วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ พระพุทธศาสนา           กับ
วิทยาศาสตร์ หลักพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี กระบวนการ
ใช้ เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เทคโนโลยีการเกษตร 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีภูมิ ปัญญาไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น พระพุทธศาสนากับเทคโนโลยี 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 -ปรับเปลี่ยนชื่อ 
รายวิชา  

- เพ่ิมเติมหน่วยกิต  
- ปรับแก้ไข 
คำอธิบายรายวิชา 

๐๐๐ ๒๔๒  พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  (Introduction to Computer and 
Information Technology)  ๒(๒-๐-๔) 
 ศ ึ ก ษ า บ ท บ า ท ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์
และการสื ่อสาร องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  
ระบบดิจิทัล ภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภท
ต ่าง  ๆ แพลตฟอร ์มคอมพ ิว เตอร์  ระบบการ
ประมวลผล การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ 
ข้อมูลและการบริหารข้อมูล เครือข่ายและการ
สื ่อสาร อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว ็บ       ภัย
คุกคามและความมั ่นคงของระบบ จริยธรรมและ
สังคมไซเบอร์ 

๐๐๐ ๑๐๓ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  
                         ๓(๓-๐-๖)  
      (Computer and Digital Technology)  
    มีความรู ้และเข้าใจเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร ์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล องค์ประกอบระบบ คอมพิวเตอร์ 
แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัย กฎหมาย 
และจริยธรรมในสังคม ดิจ ิท ัล มีทักษะในการใช้
อินเทอร์เน็ต สื ่อ และการสื ่อสารยุคดิจิทัล และใช้
เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล  เพื ่อการจ ัดทำเอกสาร ตาราง      
คำนวณ การนำเสนอข้อมูลได้ และรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี
ดิจิทัลในอนาคต 
 
 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-ปรับเปลี่ยนชื่อ 
รายวิชา  

- เพ่ิมเติมหน่วยกิต 
- ปรับแก้ไข 
คำอธิบายรายวิชา 
 -ย้ายเป็นวิชา
บังคับ 

๐๐๐ ๒๖๔ สันติศึกษา  
(Peace Education)         ๒(๒-๐-๔)  
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความ
ขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการ

๐๐๐ ๒๒๘ สันติศึกษา            ๓(๓-๐-๖)  
       (Peace Education)  
   ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความ
รุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการความขัดแย้ง 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 
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ความขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและ
แนวปฏิบัติของนักสันติวิธีทั ้งตะวันออก ตะวันตก
และศาสนาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ
ในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและ
ความรุนแรง อีกทั้งพัฒนาทักษะในกระบวนการการ
เสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ ้นในสังคมพหุ
วัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและอยู่ร่วมกับ
ศาสนาและชาติพันธุ์ต่าง ๆอย่างสันติสุข 

โดยสันติวิธี ซึ ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติ
ของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่าง 
ๆ เพื ่อให้เกิดความรู ้และความเข้าใจในการป้องกัน
แก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความรุนแรง 
อีกทั ้ง พัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสร้าง
ความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม      พหุวัฒนธรรม
และมีขันติธรรมในการ ฟังและอยู่ร่วมกับศาสนาและ
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ อย่างสันติสุข 

๐๐๐ ๒๖๕ หลักธรรมาภิบาล ๒(๒-๐-๔) (Good 
Governance) ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ 
ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลัก
ความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่ 

๐๐๐ ๒๓๐ หลักธรรมาภิบาล        ๓(๓-๐-๖)  
        (Good Governance)  
   ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญของ
หลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๖๖  ภาวะผู้นำ  
(Leadership)               ๒(๒-๐-๔)                       
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำที่
นำการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานในศตวรรษที่ 
๒๑ รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้นำ
กับการใช้การสื่อสารที่เอื้ออาทร ผู้นำกับความเห็นที่
ถูกต้องดีงามและความเปลี ่ยนแปลงที ่สร้างสรร ค์
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำ วิสัยทัศน์ผู้นำ ผู้นำ
กับการสร้างความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์
ความรู้ภาวะผู้นำตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้นำ
ในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะผู้นำของ
บุคคลสำคัญที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งใน
ประเทศและระดับโลกที ่สามารถนำองค์กรไปสู่
ความสำเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งใน
ประเทศและระดับโลก 

๐๐๐ ๒๒๙ ภาวะผู้นำ            ๓(๓-๐-๖)  
       (Leadership)  
   ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี ่ยวกับภาวะผู ้น าที ่นำการ
เปลี ่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานในศตวรรษที่ ๒๑ 
รวมถึง ศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้นำกับการ
ใช้การสื่อสารที่เอื้ออาทร ผู้นำกับความเห็นที่ถูกต้องดี
งามและ ความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์คุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้นำ วิสัยทัศน์ผู ้นำ ผู้นำกับการสร้าง
ความสัมพันธ์แห่ง กรุณา โดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะ
ผ ู ้นำตามทฤษฎ ีตะว ันตกและภาวะผ ู ้น ำในทาง
พระพุทธศาสนา ถอดบทเรียน ภาวะผู้นำของบุคคล   
สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศ
และระดับโลกที่สามารถนำองค์กรไปสู่ ความสำเร็จ
และเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและ
ระดับโลก 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 

 ๐๐๐ ๒๓๑ การรู้เท่าทันสื่อ         ๓(๓-๐-๖)  
       (Media Literacy)  
   ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสื่อและสื่อปลอม อิทธิพลของ
สื่อปลอมที่มีต่อสังคม การตรวจสอบข่าว เทคนิคการ
รู้เท่าทันข่าวปลอม การรู้เท่าทันสื่อชวนเชื่อต่างศาสนา 
อันได้แก่สื่อชวนเชื่อที่บิดเบือนหลักพุทธธรรม สื่อชวน
เชื ่อ ที่ใส่ร้ายบุคคลหรือองค์กร โดยใช้ศาสนาเป็น
เครื่องมือจนสร้างความขัดแย้งในสังคม 
 

เพ่ิมเติมรายวิชา 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๑๑ 
  

 ๐๐๐ ๒๓๒ ความรับผิดชอบต่อสังคม   ๓(๓-๐-๖)   
       (Social Responsibility)  
    ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต รู ้หน้าที ่ของพลเมืองและ
รับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต      และ 
STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต โดยใช้การ
จ ัดกิจกรรมการเร ียนร ู ้ท ี ่หลากหลาย มุ ่งเน ้นให้
นักศึกษาเกิดความรู้ความ เข้าใจ ทักษะ เจตคติ  
ด้านการป้องกันการทุจริต 

เพ่ิมเติมรายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชา 
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
---------------------------- 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  
หมาย
เหต ุ

ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๑๔ หน่วยกิต ก. วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาล ี  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก   ๒(๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก   ๒(๒-๐-๔) 
ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)          ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ           ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา         ๒(๒-๐-๔) 
ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑                (๒)(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒     ๑(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๕๓  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓                (๒)(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๕๔  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔     ๑(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๓๕๕  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕                (๒)(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖     ๑(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗      ๑(๑-๒-๔)  

๐๐๐ ๑๓๔  วรรณกรรมพระพุทธศาสนา    ๓ (๓-๐-๖)  
๐๐๐ ๑๓๕  พระไตรปิฎกศึกษา              ๓ (๓-๐-๖)  
๐๐๐ ๑๓๖  ภาษาบาลี๓                      ๓ (๓-๐-๖)  
๐๐๐ ๑๓๗  ประวัติพระพุทธศาสนา๓       ๓ (๓-๐-๖)  
๐๐๐ ๑๓๘  เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 
                                                    ๓ (๓-๐-๖) 

 
 

๐๐๐ ๑๓๙  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ        ๓ (๓-๐-๖)  
๐๐๐ ๑๔๐  กรรมฐาน ๑                      ๓ (๒-๒-๕)  
๐๐๐ ๒๔๑  กรรมฐาน ๒                      ๓ (๒-๒-๕)  
๐๐๐ ๓๔๒  กรรมฐาน ๓                      ๓ (๒-๒-๕)  
๐๐๐ ๔๔๓  กรรมฐาน ๔                      ๓ (๒-๒-๕)  
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ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชา 
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 

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

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

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จำนวน ๓๐ หน่วยกิต 
 

ปรับโครงสร้างเป็น     
ไม่มีกลุ่มย่อย 

๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี ๒ (๒-๐-๔)  
       (Pali Literature)  
   ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒนาการของ
คัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนาและ
ปกรณ์วิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และคุณค่า
ของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย 

๐๐๐ ๑๓๔ วรรณกรรมพระพุทธศาสนา 
     ๓(๓-๐-๖) (Buddhist Literature)           
    ศึกษาประวัติและพัฒนาการของวรรณกรรม
บาลีตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน     และวรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่ศึกษา   อยู่ในประเทศไทย 
โดย วิเคราะห์วรรณกรรม   ที่น่าสนใจ เช่น วิมุตติ
มรรค วิสุทธิมรรค มหาวงศ์ ทีปวงศ์ ศาสนวงศ์ เต
ภูมิกถา มังคลัตถทีปนี กาพย์มหาชาติ สังคีติ
ยวงศ์ มงคลวิเสสกถา        แก่นพุทธศาสน์ กรรม
ทีปนี พุทธธรรม พุทธวิทยา และพระไตรปิฎก
ฉบับสากล: วิถีธรรมจากพุทธปัญญา 
 

 
 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เปลี่ยนชื่อวิชา  

-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

๐ ๐ ๐  ๒ ๖ ๓  ง า น ว ิ จ ั ย แ ล ะ ว ร ร ณ ก ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนา     ๒ (๒-๐-๔)  
(Research and Literary Works on Buddhism)  
    ศึกษางานวิจ ัยทางพระพุทธศาสนา         และ
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน ประเทศไทย ตั้งแต่
อด ีตจนถ ึ งป ั จจ ุ บ ั น  ว ิ เคราะห ์ วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่ น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของ    พญา
ลิไท มังคลัตถทีปนีของพระสิริมังคลาจารย์     กาพย์ 
มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของสมเด็จ
พระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน พระมงคล     วิเสสก
ถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณว
โรรส แก่นพุทธศาสน์ของพุทธทาส กรรมทีปนีของพระ
พรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของ  พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยา     ของอาจารย์พร 
ร ัตน  ส ุวรรณ และงานว ิจั ยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัย    มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา ๒ (๒-๐-๔)  
       (Tipitaka Studies)  
    ศึกษากำเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการของคมัภีร์
พระไตรปิฎก การจำแนกโครงสร้างและเนื ้อหาสาระ
พระไตรปิฎก คำอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถาจารย์ 
การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร 
ลำดับคัมภีร ์ทาง พระพุทธศาสนา ความเป็นมาของ

๐๐๐ ๑๓๕ พระไตรปิฎกศึกษา    ๓(๓-๐-๖)         
       (Tipitaka Studies)  
   ศ ึกษาประว ัต ิและพ ัฒนาการของค ัมภ ีร์
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา 
โครงสร้างและเนื ้อหาสำคัญของพระไตรปิฎก 
เช่น มหาวิภังค์ ภิกขุณีวิภังค์ และมหาวัคค์    ใน
พระวินัยปิฎก พระสูตรสำคัญ เช่น พรหมชาล

- รวมรายวิชา 
พระไตรปิฎก
ศึกษา/  
พระวินัยปิฎก/ 
พระสตุตันตปิฎก/ 
พระอภิธรรมปิฎก  
-เปลี่ยนรหัสวิชา  
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พระไตรปิฎกในประเทศไทย และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การศึกษาพระไตรปิฎก 
 
 

สูตร มหาปรินิพพานสูตร มหาสติปัฏฐานสูตร 
จูฬกัมมวิภังคสูตร ในพระสุตตันตปิฎก ศึกษา
สาระเบื้องต้นของปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก 
รูป นิพพานใน พระอภิธรรมปิฎก การสืบทอด
โดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร ความเป็นมา 
ของพระไตรปิฎกในประเทศไทย พระไตรปิฎก
บาล ีอ ักษรต ่าง ๆ และประโยชน์  ที ่ ได ้จาก
การศึกษาพระไตรปิฎก 

-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก ๒ (๒-๐-๔)  
(Vinaya Pitaka) ศ ึ ก ษ า ป ร ะ ว ั ต ิ ค ว า ม เ ป ็ น ม า 
ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยปิฎก เลือก ศึกษา
วิเคราะห์เนื้อหาสาระ ที่สำคัญในคัมภีร์มหาวิภังคภ์ิกขุนี
วิภังค์มหาวรรค จุล วรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถ
กถาและฎีกาประกอบ และประโยชน์ท ี ่ ได ้ร ับจาก 
การศึกษาพระวินัยปิฎก 
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก    ๒ (๒-๐-๔)  
       (Suttanta Pitaka )  
    ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้าง
ของพระสุตตันตปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์พระสูตร   ที่
สำคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญ
สูตร รวมทั้งประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง ๕ 
นิกาย คือ ทีฆ นิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อัง
คุตตรนิกาย และขุททกนิกาย โดยอาศัย อรรถกถาและ
ฎีกาประกอบ 
 ๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปิฎก   ๒ (๒-๐-๔)   
        (Abhidhamma Pitaka)  
    ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้าง
ของพระอภิธรรมปิฎก เนื้อหาสาระ ประเด็นที่น่าสนใจ
ในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง ๗ คัมภีร์ โดยเน้นให้  เข้าใจ
หลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน โดย
อาศัยอรรถกถา และฏีกาประกอบ 
 ๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์     ๒ (๒-๐-๔)  
        (Pali Grammar)  
    ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี ฐานกรณ์ การ
ออกเสียงพยัญชนะ สังโยค การเชื่อมอักษรด้วยสนธิกิริ
โยปกรณ์ ประเภทและวิธีแจกคำนาม สังขยา  อัพยย
ศัพท์ ก ิร ิยาอาขยาต นามกิตก์ ก ิร ิยากิตก์ สมาส
และตัทธิต 

๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาลี (Pali)  ๓(๓-๐-๖)    
    ศึกษาบาลีไวยากรณ์ ประกอบด้วย อักขรวิธี 
วจีวิภาค และหลักการ แต่ง-แปลบาลีเบื้องต้น 

 
 
 
 

-รวมรายวิชา บาลี
ไวยากรณ์/  

แต่งแปลบาลี  
-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เปลี่ยนชื่อวิชา  

-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 
 

 ๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี ๒ (๒-๐-๔)  
       (Pali Composition and Translation) 
    ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและ
โดยพยัญชนะให้ถูกต้อง ตามหลักภาษา การแต่งและ
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การแปลประโยคพิเศษและสำนวนที่ควรทราบ การแปล 
บาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือท่ีกำหนด 

 
 

 ๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)  
       (History of Buddhism)  
    ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึง
ป ั จ จ ุ บ ั น  ค ว ามส ำค ัญ  และล ั กษณะ เด ่ น ข อ ง
พระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา 
การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ 
และอิทธิพลของ พระพุทธศาสนาต่อว ัฒนธรรมใน
ประเทศนั ้น ๆ รวมทั ้งศึกษาขบวนการและองค์การ 
ใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต 

๐๐๐ ๒๓๗ ประวัติพระพุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖)    
       (History of Buddhism)   
    ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาในอินเดีย การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา จากประเทศอินเดียไปใน
ประเทศต่าง ๆ ความสำคัญ ลักษณะเด่นของ 
พระพ ุ ทธ ศาสนา  ฐ านะและบทบาทของ
พ ร ะ พ ุ ท ธ ศ า ส น า ใ น น า น า ป ร ะ เ ท ศ 
พระพุทธศาสนากับสังคมวัฒนธรรมในนานา
ป ร ะ เ ท ศ  ข บ ว น ก า ร แ ล ะ อ ง ค ์ ก ร ท า ง 
พระพุทธศาสนาในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต 
และบทบาทของคณะสงฆ์ไทย กับการ        สืบ
พระพุทธศาสนาตามพุทธปณิธานตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

 
 

ปรับรายวิชาประวัติ 
พระพุทธศาสนา/ 
การปกครองคณะ
สงฆ ์ไทย 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนชื่อวิชา 
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย ๒ (๒-๐-๔)   
       (Thai Sangha Administration)  
    ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์
ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน ศึกษาและวิเคราะห์
เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่าง ๆ กฎ ระเบียบ 
คำสั่งและประกาศที่สำคัญของคณะสงฆ์ การประยุกต์ 
การปกครองและ การบริหารในปัจจุบันสำหรับคณะสงฆ์
ไทย 
 ๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา    
๒ (๒-๐-๔) (Buddhist Festival and Traditions)   
    ศ ึ ก ษ า เ ท ศ ก า ล แ ล ะ พิ ธ ี ก ร ร ม ท ี ่ ส ำ ค ั ญ ท า ง
พระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและ
พิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 

๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธกีรรม
พระพุทธศาสนา            ๓(๓-๐-๖)  
   (Buddhist Festival and Traditions)  
    ศ ึกษาเทศกาลและพิธ ีกรรมที ่สำค ัญทาง
พระพุทธศาสนา ในสมัยพุทธกาล และสมัยหลัง
พุทธกาล ความสำคัญ คุณค่าทางจริยธรรมของ
เทศกาลและพิธ ีกรรม เทศกาลและพิธ ีกรรม  
สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติในประเทศ 
ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อิทธิพลของเทศกาล
และพิธีกรรมนั้น ๆ ที่มีต่อสังคมไทย 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต  
-แก้ไขคำอธิบาย 

รายวิชา 

 ๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)  
        (Dhamma in English)  
   ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กัน
แพร่หลายใน ภาษาอังกฤษ และหนังสือที ่สำคัญทาง
พระพ ุ ทธศาสนา  ท ี ่ น ั กปร าชญ ์ ได ้ ร จนา ไว ้ ใ น 
ภาษาอังกฤษ 

๐๐๐ ๒๓๙ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  
     ๓(๓-๐-๖) (Dhamma in English)  
   ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยม
ใช้กันแพร่หลายใน ภาษาอังกฤษ และหนังสือที่
สำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนา
ไว้เป็นภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด 
อ่าน และเขียนธรรมภาค ภาษาอังกฤษ 
 
 

-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต  
-แก้ไขคำอธิบาย 

รายวิชา 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๑๖ 
  

 ๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒ (๒-๐-๔)  
       (Dhamma Communications)  
   ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ศิลปะการเขียนบทความ การพูดในที่ชุมชน การพัฒนา
บุคลิกภาพเกี ่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดง 
ปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการ
บรรยาย 

  

ตัดออก 

๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒) (๑-๒-๔)  
       (Buddhist Meditation I)  
   ศึกษาความเป็นมา ความหมาย หลักการ วิธีการ และ
ประโยชน์ของการ ปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์ของสมถกร
รมฐาน ๔๐ วิปัสสนาภูมิ ๖ สติปัฏฐาน ๔ หลักธรรมที่
ควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓ นิมิต ๓ สมาธิ ๓ รูปฌาน ๔ อรูป
ฌาน ๔ วสี ๕ นิวรณ์ ๕ อุปกิเลส ๑๖ ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติและนำไปใช้ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั ่งกำหนด ๑ 
ระยะ หรือ ๒ ระยะ 

๐๐๐ ๑๔๐ กรรมฐาน ๑        ๓(๒-๒-๕)    
       (Buddhist Meditation I)  
   ศ ึกษาความเป็นมา ความหมาย หลักการ 
ประโยชน์และวิธีการปฏิบัติ กรรมฐาน อารมณ์
ของสมถกรรมฐาน ๔๐ วิปัสสนาภูมิ ๖       สติ
ปัฏฐาน ๔ หลักธรรมที่ควรรู ้ ได้แก่ ภาวนา ๓ 
นิมิต ๓ สมาธิ ๓ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ วสี ๕ 
นิวรณ์ ๕ อุปกิเลส ๑๖ และฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดิน จงกรม นั่งกำหนด ส่งและ
สอบอารมณ ์

ปรับปรุงรายวิชา  
-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เปลี่ยนชื่อวิชา  

-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑ (๑-๒-๔)  
       (Buddhist Meditation II)  
   ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏ
ฐานในมหาสติปัฏฐาน สูตร และอานาปานสติส ูตร 
วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะ 
และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ 
วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั ่งกำหนด ๒ 
ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

๐๐๐ ๒๔๑ กรรมฐาน ๒       ๓(๒-๒-๕)    
       (Buddhist Meditation II)  
  ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน ตามแนว กายานุปัสสนาสติปัฏฐานใน
มหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร 
วิธีการ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิ
กะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ 
สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึก
ปฏิบัติวิปัสสนา กรรมฐานโดยการเดินจงกรม   
นั่งกำหนด ส่งและสอบอารมณ์ 

-ปรับปรุงรายวิชา 
 -เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เปลี่ยนชื่อวิชา  

-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒) (๑-๒-๔)   
       (Buddhist Meditation III )  
    ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏ
ฐานในมหาสติปัฏฐาน สูตร ว ิธ ีการปรับอินทรีย์ ๕ 
หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ 
วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม 
๓ ระยะ นั่งกำหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

๐๐๐ ๓๔๒ กรรมฐาน ๓        ๓(๒-๒-๕)    
       (Buddhist Meditation III)  
   ศึกษาหลักการและวิธ ีการปฏิบัติว ิป ัสสนา
กรรมฐาน ตามแนวเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานใน
มหาสติป ัฏฐานสูตร ว ิธ ีการปร ับอินทร ีย ์ ๕ 
หลักธรรม ที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ 
วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา กรรมฐาน
โดยการเด ินจงกรม นั ่งกำหนด ส ่งและสอบ
อารมณ ์
 
 

-ปรับปรุงรายวิชา  
-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เปลี่ยนชื่อวิชา  

-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 
 
 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๑๗ 
  

๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑ (๑-๒-๔)  
       (Buddhist Meditation IV)  
   ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
ในมหาสติปัฏฐาน สูตร กระบวน การเกิดของไตรสิกขา
และไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส 
๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๔ ระยะ นั่งกำหนด     ๔ ระยะ ส่งและ
สอบอารมณ ์
 

๐๐๐ ๔๔๓ กรรมฐาน ๔        ๓(๒-๒-๕)  
       (Buddhist Meditation IV)  
   ศึกษาหลักการและวิธ ีการปฏิบัติว ิป ัสสนา
กรรมฐาน ตามแนวจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
และธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐาน
สูตร กระบวนการเกิดของไตรสิกขาและ     ไตร
ลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส 
๑๐ ว ิป ัสสนาญาณ ๑๖ ฝ ึกปฏิบ ัต ิว ิป ัสสนา
กรรมฐานโดยการเดิน จงกรม นั่งกำหนด ส่งและ
สอบอารมณ์ 

-รวมรายวิชา 
ธรรมะภาคปฏิบัติ 
๔/ ธรรมะ
ภาคปฏิบัติ ๕  
-เปลี่ยนรหัสวิชา  
-เปลี่ยนชื่อวิชา  
-เพ่ิมเติมหน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒) (๑-๒-๔)  
       (Buddhist Meditation V)  
    ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
ตามแนวธัมมานุปัสส นาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐาน
ส ู ต ร  ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ก ิ ด ด ั บ ข อ ง ร ู ป น า ม ต า ม 
แนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิย
ธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม ๕ ระยะ นั่งกำหนด ๕ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑ (๑-๒-๔)   
       (Buddhist Meditation VI)  
    ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ในพระสูตรที ่เช ื ่อมโยง กับมหาสติปัฏฐานสูตร เช่น 
อป ัณณกส ูตร สต ิส ูตร อาการบรรล ุมรรคผลและ 
คุณธรรมของพระอร ิยบุคคล ฝ ึกปฏ ิบ ัต ิว ิป ัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๖ ระยะ นั ่งกำหนด ๖ 
ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

 

ตัดออก 

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ (๑-๒-๔)    
       (Buddhist Meditation VII)  
   ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับ
ในขณะปฏิบัติฯ วิธีแก้ สภาวธรรมของสำนักปฏิบัติธรรม
ในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติปัฏฐานสูตร ฝึก
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และนั่ง
กำหนด ส่งและสอบอารมณ์ 

 

ตัดออก 
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ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ กับ หลักสตูร พ.ศ. ๒๕๖๕ 
------------------------- 

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

๑๐๑ ๓๐๖ หลักพุทธธรรม    ๓(๓-๐-๖)           
        (Principles of Buddhism)     
    ศึกษาหลักพุทธธรรมที่สำคัญในพระไตรปิฎก 
เน้นอริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท เบญจขันธ์ ไตรลักษณ ์
โพธิปักขิยธรรม กรรม สังสารวัฏและนิพพานโดยใช้
คัมภีร์อรรถกถาและฎีกาประกอบ  

๑๐๑ ๓๑๑ หลักพุทธธรรม          ๓(๓-๐-๖)          
        (Principles of Buddhism)  
    ศึกษาหลักพุทธธรรมที่สำคัญในพระไตรปิฎก  เน้น
ขันธ์ ๕ ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ กรรม        โพธิปักขิย
ธรรม น ิพพาน โดยใช ้ค ัมภ ีร ์อรรถกถาและฎ ีกา
ประกอบ  
 

คงเดิม 
-ปรับคำอธิบาย
รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 

๑๐๑ ๓๐๗ พุทธปรัชญาเถรวาท   ๓ (๓-๐-๖)      
     (Theravada Buddhist Philosophy)  

    ศึกษาอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ และ
สุนทรียศาสตร์ในพุทธปรัชญาเถรวาท เปรียบเทียบ
กับปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก 

๑๐๑ ๓๑๒ พุทธปรัชญาเถรวาท      ๓(๓-๐-๖) 
       (Theravada Buddhist Philosophy)  
    ศึกษาแนวคิดพุทธปรัชญาเถรวท ด้านอภิปรัชญา  
ญาณวิทยา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ เปรียบเทียบกับ
ปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก 
 

คงเดิม 
-ปรับคำอธิบาย
รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 

๑๐๑ ๓๐๘ ธรรมบทศึกษา   ๓ (๓-๐-๖)                   
       (Dhammapada Studies)  
    ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้าง หลักธรรม
สำคัญของธรรมบท เน้นหลักธรรมสำคัญ แนวคิด
เชิงเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมอินเดีย อิทธิพลและ
คุณค่าของธรรมบทที่มีต่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย 

๑๐๑ ๓๑๓ ธรรมบทศึกษา         ๓(๓-๐-๖) 
        (Dhammapada Study)  
    ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้าง วิธีการ ศึกษา
ธรรมบท หลักการและแนวคิด ความสำคัญของธรรม
บท เน้นเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการ
ปกครอง อิทธิพลและคุณค่าธรรมบทที่มีต่อวิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาไทย 

 
คงเดิม 
-ปรับคำอธิบาย
รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 

๑๐๑ ๓๐๙ วิสุทธิมัคคศึกษา ๓ (๓-๐-๖)      
        (Visuddhimagga Studies)    
    ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้างและ
หลักธรรมสำคัญของวิสุทธิมรรค และอิทธิพลของวิ
สุทธิมรรคที่มีต่อวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
และวิถีชีวิตไทย 

๑๐๑ ๓๑๔ วิสุทธิมรรคศึกษา       ๓(๓-๐-๖) 
       (Visuddhimagga Study)    
   ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้างและเนื้อหาสำคัญ
ของวิสุทธิมรรค อิทธิพลและคุณค่าที่มีต่อวรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนาและสังคมไทยร่วมสมัย     

 
 
 

 
-ปรับชื่อวิชา 
-ปรับคำอธิบาย
รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
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   ๑๐๑ ๔๑๕ ชาดกศึกษา          ๓(๓-๐-๖)  
       (Jataka Study)             
   ศึกษาโครงสร้าง เนื้อหา และแนวคิดที่ปรากฏ   ใน
ชาดก อ ิทธ ิพลของชาดกที ่ม ีต ่อส ังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม
ท้องถิ่น วิถีชีวิต การเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้     ใน
สังคมไทยที่หลากหลาย 
 

ย้ายมาจาก 
วิชาเฉพาะ
พระพุทธศาสนา 

๑๐๑ ๓๑๐  นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก                        
                   ๓ (๓-๐-๖)   
       (Communication in Tipitaka)         
   ศึกษาความหมายและขอบข่ายของนิเทศศาสตร์ 
คำสอนสำคัญที่เก่ียวกับหลักการ รูปแบบ วิธีการสื่อ
คำสอนของพระพุทธเจ้าและสาวก และจริยธรรม
กับการสื่อสารในพระไตรปิฎก 

  
ย้ายไปวิชา 
เฉพาะด้าน
พระพุทธศาสนา 

๑๐๑ ๓๑๑  พระพุทธศาสนามหายาน    
                   ๓ (๓-๐-๖)    
        (Mahayana Budhism)   
    ศึกษากำเนิดและพัฒนาการของมหายานใน
อินเดีย การเผยแผ่มหายานเข้าสู ่ประเทศต่าง ๆ 
หลักธรรม พิธีกรรม และนิกายสำคัญของมหายาน
  

๑๐๑ ๔๑๖ พระพุทธศาสนามหายาน  ๓(๓-๐-๖)       
        (Mahayana Budhism)    
 ศึกษาประวัติ และพัฒนาการของมหายานในอินเดีย 
การเผยแผ่มหายานเข้าสู ่ประเทศต่าง ๆ หลักธรรม 
พิธีกรรม และนิกายสำคัญของมหายาน  

 
-ปรับคำอธิบาย
รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 

๑๐๑ ๔๑๓  พุทธศิลปะ    ๓(๓-๐-๖)      
        (Buddhist Arts)   
    ศึกษาพัฒนาการของพุทธศิลปะในอินเดีย และ
คลื่นพระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งสัมพันธ์
กับสกุลศิลปะสมัยต่าง ๆ จนเกิดเป็นสกุลศิลปะใน
ประเทศไทย ทั้งด้านประติมากรรม จิตรกรรม และ
สถาปัตยกรรม ปรัชญาธรรมทางวัตถุและความงาม
จากพุทธศิลปะสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทยโดยอาศัย
พุทธลักษณะ  

๑๐๑ ๔๑๗ พุทธศิลปกรรม         ๓(๓-๐-๖)       
        (Buddhist Arts)  
    ศึกษาประวัติ และพัฒนาการของพุทธศิลปกรรม 
ด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ 
วรรณศิลป์ ที่มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาในยุค
สมัยต่าง ๆ อิทธิพลคุณค่าพุทธศิลปกรรมต่อวิถีชีวิต 
ช ุมชน สังคม และแนวทางการอนุร ักษ์ศิลปกรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา 

-ปรับชื่อ 
รายวิชา 
-ปรับคำอธิบาย
รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
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๑๐๑ ๔๑๔  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง    
                   ๓ (๓-๐-๖)  
       (Dhamma in Advance English)        
   ศึกษาหนังสือธรรมะที่ปราชญ์ทาง
พระพุทธศาสนาได้รจนาไว้เป็นภาษาอังกฤษตามท่ี
กำหนดให้ 
 

๑๐๑ ๔๑๘ ภาษาอังกฤษสำหรับพระพุทธศาสนา    
                         ๓(๓-๐-๖)     
        (English for Buddhism) 
   ศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในพระพุทธศาสนา 
เน้นการอ่านเอกสารทางพระพุทธศาสนาโดยเลือก
หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ  เช่น พระพุทธเจ้าสอนอะไร 
(ภาษาอังกฤษ) เป็นต้น  

 
-ปรับชื่อรายวิชา 
-ปรับคำอธิบาย
รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 

๑๐๑ ๔๑๕ จิตวิทยาในพระไตรปิฎก ๓ (๓-๐-๖)        
       (Psychology in Tipitaka)      
    ศึกษาคำสอนเรื่องจิตและเจตสิกในพระไตรปิฎก 
เปรียบเทียบกับเรื่องจิตวิทยาตะวันตกปัจจุบัน 
พฤติกรรม ของมนุษย์ตามแนวจริต ๖ และการ
พัฒนาจิตด้วยสมถะและวิปัสสนา 

  
-ย้ายไปวิชา 
เฉพาะด้าน
พระพุทธศาสนา 
 

 ๑๐๑ ๔๑๙ มังคลัตถทีปนีศึกษา      ๓(๓-๐-๖) 
        (Mangalatthadipani Study)    
  ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้างและเนื้อหาสำคัญ
ของ อิทธิพลของมังคลัตถทีปนี ที่มีต่อวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา แนวคิด และการประยุกต ์ใช ้ เ พ่ือ
เสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

-ย้ายมาจากวิชา
เลือกเฉพาะสาขา
พระพุทธศาสนา 
-เพ่ิมคำอธิบาย
รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 

๑๐๑ ๔๑๖ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา              
                    ๓ (๓-๐-๖)  
   (Independent Study on Buddhism)  
  ศึกษาค้นคว้าวิจัยอิสระที่สามารถประยุกต์ใช้ใน
กิจการทางพระพุทธศาสนา โดยความเห็นชอบและ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

๑๐๑ ๔๒๐ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา              
                         ๓(๓-๐-๖)  
    (Independent Study on Buddhism)  
   ศึกษาค้นคว้าวิจัยอิสระที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการ
ทางพระพุทธศาสนา โดยความเห็นชอบและควบคุมดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา  

 
-คงเดิม 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 

๑๐๑ ๔๑๗ สัมมนาพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖)    
        (Seminar on Buddhism)      
   ศึกษาแนวคิด รูปแบบ วิธีการและดำเนินการ
สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเด็น
ต่าง ๆ โดยเสนอผลงานการค้นคว้าและรายงาน
ประกอบการสัมมนา  

๑๐๑ ๔๒๑ สัมมนาพระพุทธศาสนา    ๓(๓-๐-๖)        
        (Seminar on Buddhism)      
    ศึกษาแนวคิด ร ูปแบบ วิธ ีการและดำเน ินการ
สัมมนาปัญหาเกี ่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเด็น   
ต่าง ๆ โดยเสนอผลงานการค ้นคว ้าและรายงาน
ประกอบการสัมมนา 
 
 
 
 
 

 
-คงเดิม 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
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วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา (๒ หน่วยกิต) 
จำนวน ๓๒ หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา (๓ หน่วยกิต) 
จำนวน ๓๐ หน่วยกิต  

หมายเหตุ 
 

๑๐๑ ๓๐๑ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์       
                      ๒ (๒-๐-๔)  
       (Buddhism and Science)   
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่ายและวิธ ีการ
แสว งหาความจร ิ ง ของพระพ ุ ทธศาสนากั บ
วิทยาศาสตร์ โดยสามารถศึกษาวิเคราะห์ ทฤษฎี
วิว ัฒนาการ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัม
ฟ ิส ิกส์  และทัศนะของน ักว ิทยาศาสตร ์ท ี ่ ม ีต่อ
พระพุทธศาสนา รวมทั ้งเข้าใจถึงผลกระทบทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อโลกและพระพุทธศาสนา 

๑๐๑ ๑๐๑ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์       
                          ๓(๓-๐-๖)  
        (Buddhism and Science)       
   ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่ายและวิธ ีการ
แสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
โดยสามารถศึกษาวิเคราะห์ ทฤษฎีวิวัฒนาการ ทฤษฎี
สัมพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ และทัศนะของ
นักวิทยาศาสตร์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา รวมทั้งเข้าใจถึง
ผ ลกร ะทบทา ง ว ิ ท ย า ศ าส ตร ์ ท ี ่ ม ี ต ่ อ โ ล ก แ ล ะ
พระพุทธศาสนา 
 
 

 
คงเดิม 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพ่ิมหน่วยกิต 
 
 

๑๐๑ ๓๐๒ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์             
                     ๒ (๒-๐-๔)  
       (Buddhism and Social Works)    
  ศ ึ กษาความหมาย และขอบข ่ ายของส ั งคม
สงเคราะห์ หลักการ ร ูปแบบ และวิธ ีการสังคม
สงเคราะห์ในพระไตรปิฎก เน ้นพระจร ิยาของ
พระพุทธเจ้า บทบาทและความสำคัญของพระสงฆ์
ในการสังคมสงเคราะห์ 

๑๐๑ ๑๐๒ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์             
                          ๓(๓-๐-๖)  
       (Buddhism and Social Works)    
   ศึกษาความหมาย และขอบข่ายของสังคมสงเคราะห์  
หล ักการ ร ูปแบบ และว ิธ ีการส ังคมสงเคราะห ์ใน
พระไตรปิฎก เน้นพระจริยาของพระพุทธเจ้า บทบาท
และความสำคัญของพระสงฆ์ในการสังคมสงเคราะห์ 
 

-คงเดิม 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพ่ิมหน่วยกิต 
 
 
 
 

 ๑๐๑ ๑๐๓  นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก                        
                         ๓(๓-๐-๖)   
       (Communication in Tipitaka)         
   ศึกษาความหมายและขอบข่ายของนิเทศศาสตร์ คำ
สอนสำคัญที่เกี่ยวกับหลักการ รูปแบบ วิธีการสื่อคำ
สอนของพระพุทธเจ้าและสาวก และจริยธรรมกับการ
สื่อสารในพระไตรปิฎก 

ย้ายมาจากวิชา
เฉพาะด้าน
พระพุทธศาสนา 

๑๐๑ ๓๑๙ ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก    
                    ๒ (๒-๐-๔)   
       Education in Tipitaka)   
   ศึกษาความหมายและขอบข่ายของศึกษาศาสตร์ 
ทฤษฎ ีทางศ ึกษาศาสตร ์  หล ักธรรมสำค ัญใน
พระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับการศึกษา บูรณาการโดยเน้น
เป้าหมายของการศึกษาตามไตรสิกขา กระบวนการ
จัดการศึกษาแบบกัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ 

๑๐๑ ๑๐๔ ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก  ๓(๓-๐-๖) 
      Education in Tipitaka)   
   ศึกษาความหมายและขอบข่ายของศึกษาศาสตร์ 
ทฤษฎีทางศึกษาศาสตร์ หลักธรรมสำคัญในพระไตรปิฎก
ที่เกี ่ยวกับการศึกษา บูรณาการโดยเน้นเป้าหมายของ
การศึกษาตามไตรสิกขา กระบวนการจัดการศึกษาแบบ
ก ัลยาณม ิตร  และโยน ิ โสมนส ิการ  ว ิ ธ ี สอนของ
พระพุทธเจ้า คุณธรรมแลจริยธรรมของครู 
                       

 
-คงเดิม 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพ่ิมหน่วยกิต 
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วิธีสอนของพระพุทธเจ้า คุณธรรมแลจริยธรรม   ของ
คร ู
๑๐๑ ๓๒๑ ชาดกศึกษา      ๒ (๒-๐-๔) 
       (Jataka Studies)  
   ศึกษาโครงสร้าง เนื้อหา และแนวคิดที่ปรากฏใน
ชาดก อิทธิพลของชาดกที ่ม ีต ่อวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ศิลปะ และวิถีชีวิต 

  
-ย้ายไปวิชาแกน
พระพุทธศาสนา 
 

๑๐๑ ๓๒๒ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย          
                    ๒ (๒-๐-๔)  
   (Buddhism and Thai Thoughts)   
   ศึกษาภูมิปัญญาไทยที่ได้รับอิทธิพลจาก
พระพุทธศาสนาในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และศิลปวัฒนธรรม 
 

  
-ย้ายไปวิชาเลือก
เฉพาะสาขา
พระพุทธศาสนา 
 

๑๐๑ ๓๒๓  พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน        
                   ๒ (๒-๐-๔) 
     (Buddhism in Temporary World)     
   ศึกษาสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในโลก
ปัจจุบัน ผลกระทบของลัทธิการเมืองและศาสนาอ่ืน 
ๆต่อพระพุทธศาสนา อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่
มีต่อสังคมโลก และบทบาทขององค์การ
พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 

  
-ย้ายไปวิชาเลือก
เฉพาะสาขา
พระพุทธศาสนา 
-ปรับชื่อใหม่เป็น
พระพุทธศาสนา
กับสังคมวิทยา  

๑๐๑ ๓๒๔  ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทาง
พระพุทธศาสนา          ๒ (๒-๐-๔)  
        (Life and Works of Buddhist 
Scholars)                 
   ศึกษาชีวประวัติและผลงานด้านการรจนาและ
แปลหนังสือ ตำรา และคัมภีร์พระพุทธศาสนาของ
น ักปราชญ ์ทางพระพ ุทธศาสนาเถรวาทและ
มหายาน 

  
-ย้ายไปวิชาเลือก
เฉพาะสาขา
พระพุทธศาสนา 
 
 

๑๐๑ ๔๐๓ พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา            
                    ๒ (๒-๐-๔)  
       (Buddhism and Ecology)   
    ศึกษาความหมายและขอบข่ายของนิเวศวิทยา 
หล ักธรรมสำค ัญในพระไตรป ิฎกท ี ่ เ ก ี ่ ยวกับ
นิเวศวิทยา เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ระบบนิเวศ มนุษย์กับธรรมชาติ แนวทางการอนุรักษ์
และระบบนิเวศวิทยา 

๑๐๑ ๒๐๕ พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา            
                          ๓(๓-๐-๖)  
       (Buddhism and Ecology)   
   ศึกษาความหมาย ขอบข่ายของนิเวศวิทยา วิเคราะห์
แนวคิดและทฤษฎีหลักทางนิเวศวิทยา หลักธรรมสำคัญ
ในพระไตรปิฎก ที ่เกี่ยวกับนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ก ับระบบนิเวศ มนุษย์ก ับธรรมชาติ 
วิกฤตการณ์ในระบบนิเวศ นโยบายของรัฐและกฎหมาย

 
-คงเดิม 
-ปรับชื่อ
ภาษาอังกฤษ 
-ปรับคำอธิบาย
รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพ่ิมหน่วยกิต 
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ด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ด้วย
หลักการทางพระพุทธศาสนา 

 

 ๑๐๑ ๒๐๖ จิตวิทยาในพระไตรปิฎก    ๓(๓-๐-๖) 
    (Psychology in Tipitaka)     

    ศึกษาคำสอนเรื่องจิตและเจตสิกในพระไตรปิฎก 
เปรียบเทียบกับเรื่องจิตวิทยาตะวันตกปัจจุบัน 
พฤติกรรม ของมนุษย์ตามแนวจริต ๖ และการพัฒนาจิต
ด้วยสมถะและวิปัสสนา 

ย้ายมาจากวิชา
เลือกเฉพาะสาขา
พระพุทธศาสนา 

๑๐๑ ๔๐๔ ธรรมประยุกต ์    ๒ (๒-๐-๔) 
        (Applied Dhamma)    
    ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื ่อนำมา
ประยุกต์ใช้และบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แก้ปัญหาชีวิตและสังคม 

 -รวมกับวิชา
พระพุทธศาสนา 
กับสังคมไทย 

๑๐๑ ๔๐๕ พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์           
                    ๒ (๒-๐-๔)  
        (Buddhism and Economics)  
    ศึกษาความหมายและขอบข่ายของเศรษฐศาสตร์ 
วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีหลักทางเศรษฐศาสตร์  
จริยธรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคตามแนวหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา เปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์แนว
พุทธศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์ทั ่วไป รวมทั้งศึกษา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  
-ย้ายไปวิชาเลือก
เฉพาะสาขา
พระพุทธศาสนา 
 

๑๐๑ ๔๒๗  รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก  
                      ๒ (๒-๐-๔)  
        (Political Science in Tipitaka)    
    ศึกษาความหมายและขอบข่ายของรัฐศาสตร์ 
วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีหลักทางรัฐศาสตร์     ใน
พระไตรปิฎก รูปแบบ วิธีการปกครองตามแนวนิติรัฐ 
หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมของผู้บริหาร 
เปรียบเทียบ ประยุกต์และบูรณาการรัฐศาสตร์ตาม
แนวพุทธศาสตร์กับรัฐศาสตร์ทั่วไป 

๑๐๑ ๓๐๗  รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก   ๓(๓-๐-๖)   
        (Political Science in Tipitaka)  
    ศ ึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎี ความเป็นมา 
อุดมการณ์ และความขัดแย้งทางการเมือง รูปแบบการ
ปกครอง การเลือกตั้ง สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปกครอง วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี 
รูปแบบการปกครองในพระไตรปิฎก เปรียบเทียบหลัก
นิติรัฐและนิติธรรม ประยุกต์และบูรณาการหลักการทาง
พระพุทธศาสนากับหลักรัฐศาสตร์ 

 
-คงเดิม 
-ปรับคำอธิบายวิชา 
-เพ่ิมหน่วยกิต 

๑๐๑ ๔๓๐  พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน     
                     ๒ (๒-๐-๔)  
        (Buddhism and Human Rights)        
    ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักคำสอนทาง
พระพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบกับปฏิญญาสากล
ว่าสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญของไทยและ

๑๐๑ ๓๐๘ พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน     
                         ๓(๓-๐-๖)  
   (Buddhism and Human Rights)             
   ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ

ของพลเมือง หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา  ที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน คุณลักษณะพลเมืองที่เข้มแข็ง
ของประเทศชาติและสังคมโลก หลักปฏิญญาสากลว่า

-คงเดิม 
-เพ่ิมคำอธิบาย
รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพ่ิมหน่วยกิต 
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พระราชบัญญัติของไทยว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนหลักสิทธิมนุษยชนของนานาอารยประเทศ 

ด้วยสิทธิมนุษยชน กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติไทย และประยุกต์ใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 

๑๐๑ ๔๓๑ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ย่ังยืน      
                     ๒ (๒-๐-๔)  
        (Buddhism and Sustainable 
Development) 
   ศ ึ กษ าหล ั ก ก า รพ ัฒนาท ี ่ ย ั ่ ง ย ื น ต ามแนว
พระพุทธศาสนา โดยเน้นหลักการพัฒนามนุษย์ 
สังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

๑๐๑ ๓๐๙ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ย่ังยืน      
                         ๓(๓-๐-๖) 
    (Buddhism and Sustainable 
Development) 
   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
หลักสากล (SDGs) หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพุทธ เพ่ือ
พัฒนามนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 
 

-คงเดิม 
-ปรับคำอธิบาย
รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพ่ิมหน่วยกิต 
    
     

๑๐๑ ๔๓๒ มังคลัตถทีปนีศึกษา  ๒ (๒-๐-๔)    
        (Mangalatthadipani Studies)    
    ศึกษาโครงสร้าง และเนื้อหาสาระของ 
มังคลัตถทีปนี อิทธิพลของมังคลัตถทีปนีที ่ม ีต่อ
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตไทย 

  
ย้ายไปหมวด 
วิชาแกน
พระพุทธศาสนา 
 

๑๐๑ ๔๓๗ พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข                            
                      ๒ (๒-๐-๔)  
       (Buddhism and Health Care )           
    ศึกษาความหมายและขอบข่ายสาธารณสุข
ศาสตร์ทั้งการแพทย์สมัยใหม่และการแพทย์แผนไทย 
คำสอนในพระไตรปิฎกและอรรถกถาที่เก่ียวกับเรื่อง
โรค  การบริโภคปัจจัย ๔ การบริหารร่างกาย การ
รักษาพยาบาล การพักผ่อน และและการดูแล
สุขภาพจริยธรรมของผู้รักษาพยาบาล 

๑๐๑ ๓๑๐ พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข                            
                          ๓(๓-๐-๖)  
        (Buddhism and Healthy Care )            
    ศึกษาความรู ้เบ ื ้องต้นเกี ่ยวกับสาธารณสุข ตาม
หลักการแพทย์แผนปัจจุบัน โรคและสมุฏฐานของโรค 
หลักการบริโภคปัจจัย ๔ เภสัชในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
วิธีรักษาโรค การส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
จริยธรรมในการรักษาพยาบาล  โดยประยุกต์ใช้กับ
การแพทย ์ แผนไทยและแผนป ั จจ ุ บ ั นตามแนว
พระพุทธศาสนา  

 
-ปรับชื่อวิชา 
-ปรับคำอธิบาย
รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพ่ิมหน่วยกิต 
 
      

๑๐๑ ๔๓๘  มิลินทปัญหาศึกษา ๒(๒-๐-๔) 
        (Milindapanha Studies)  
    ศึกษาความเป็นมาของมิลินทปัญหา เนื้อหาสาระ 
สำนวนภาษาวิธ ีการตอบปัญหาและแนวคิดทาง
ปรัชญา 
 
 
 
 
 

  
-ย้ายไปรายวิชา
เลือกเฉพาะสาขา
พระพุทธศาสนา 
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วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา ๙ หน่วยกิต วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา ๑๒ หน่วยกิต   หมายเหตุ 

๑๐๑ ๓๑๘ เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน            
                     ๓ ๓-๐-๖)  
  (Comparison between Theravada and 
Mahayana)                  
    ศึกษาเปรียบเทียบสถานะและพระจริยาของ
พระพุทธเจ้า สถานะและบทบาทของพระโพธิสัตว์    
คำสอนเร ื ่องธรรมกาย ทศบารม ี  ไตรล ักษณ์  
ปฏิจจสมุปบาท นิพพาน และพิธีกรรมสำคัญของ
นิกายทั้งสอง 

๑๐๑ ๓๒๒ เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน        
                          ๓(๓-๐-๖)  
 (Comparison between Theravada and 
Mahayana)                
   ศ ึกษาเปร ียบเท ียบสถานะและพระจร ิยาของ
พระพุทธเจ้า สถานะ และบทบาทของพระโพธิสัตว์   คำ
สอนเรื่องธรรมกาย ทศบารมี ไตรลักษณ์    ปฏิจจสมุป
บาท นิพพาน และพิธีกรรมสำคัญของนิกายทั้งสอง 

 
-คงเดิม 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 
 

๑๐๑ ๓๑๙ พุทธธรรมกับสังคมไทย ๓ (๓-๐-๖)  
    (Buddhadhamma and Thai Society)  
  ศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย 
ความเข้าใจพุทธธรรม การใช้พุทธธรรมแก้ปัญหา
ชีวิตและสังคม แนวโน้มความเชื่อและการปฏิบัติของ
ชาวพุทธในปัจจุบัน และการวิจารณ์พระพุทธศาสนา
ของนักคิดไทยสมัยใหม่ 
 

๑๐๑ ๓๒๓ พุทธธรรมกับสังคมไทย    ๓(๓-๐-๖)    
    (Buddhadhamma and Thai Society)  
    ศึกษาหลักพุทธธรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และสังคมไทย 

 
-คงเดิม 
-ปรับคำอธิบาย
รายวิชา 

๑๐๑ ๓๒๐ อักษรจารึกในพระไตรปิฎก ๓ (๓-๐-๖)     
 (Tipitaka Scripts)   

   ศึกษาอักษรต่าง ๆ ที ่ใช้จารึกพระไตรปิฎก คือ 
อักษรเทวนาครี สิงหล ขอม พม่า มอญ อักษรธรรม
ล้านนา และอักษรโรมัน ให้สามารถอ่านออก 
 เขียนได้ 

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

 
-คงเดิม 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 

๑๐๑ ๔๑๒  พระสูตรมหายาน   ๓(๓-๐-๖)      
  (Mahayana Sutras)  

     ศึกษาหลักธรรมสำคัญในพระสูตรมหายานโดย 
เลือกศึกษาพระสูตรที่สำคัญ เช่น ปรัชญาปารมิตา
หฤทยสูตร ทศภูมิกสูตร สัทธรรมปุณฑริกส ูตร 
สุขาวดีวยูหสูตร วิมลเกียรตินิเทศสูตร          และลัง
กาวตารสูตร  

๑๐๑ ๓๒๕  พระสูตรมหายาน       ๓(๓-๐-๖)      
  (Mahayana Sutras)  

     ศึกษาหลักธรรมสำคัญในพระสูตรมหายานโดย 
เลือกศึกษาพระสูตรที ่สำคัญ เช่น ปรัชญาปารมิตา      
หฤทยสูตร ทศภูมิกสูตร สัทธรรมปุณฑริกสูตร สุขาวดี     
วยูหสูตร วิมลเกียรตินิเทศสูตร และลังกาวตารสูตร 
 

 
-คงเดิม 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 

๑๐๑ ๔๒๙  พระพุทธศาสนากับสันติภาพ                            
                    ๓ (๓-๐-๖)  
        (Buddhism and Peace)    
    ศึกษาหลักคำสอนสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่
เกี ่ยวกับสันติภาพ หลักการและวิธีการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งแนวพุทธ โดยเน้นรูปแบบและวิธีการ

๑๐๑ ๓๒๖ พระพุทธศาสนากับสันติภาพ  ๓(๓-๐-๖)  
        (Buddhism and Peace)     
    ศึกษาหลักคำสอนสำคัญทางพระพุทธศาสนา    ที่
เกี่ยวกับสันติภาพ หลักการและวิธีการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งแนวพุทธ โดยเน้นรูปแบบและวิธีการ สังฆสามัคคี 
และใช้แนวคิดเรื่องสันติภาพทางตะวันตกมาเทียบเคียง 

 
-คงเดิม 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
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สังฆสามัคคี และใช ้แนวคิดเร ื ่องส ันต ิภาพทาง
ตะวันตกมาเทียบเคียง 

๑๐๑ ๔๓๓  พระพุทธศาสนากับสตรี ๓ (๓-๐-๖)
      (Buddhism and Women)   
    ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและปัญหาเกี่ยวกับสตรีใน
พระพุทธศาสนา ด้านสถานภาพ บทบาทหน้าที่ 
ศักยภาพในการบรรลุธรรม การอุปถัมภ์และเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

๑๐๑ ๓๒๗  พระพุทธศาสนากับสถานภาพสตรี     

                          ๓(๓-๐-๖)     

 (Buddhism and Women Status)  
   ศึกษาแนวคิด เกี่ยวกับสถานภาพ บทบาท สิทธิ และ
หน้าที่ของสตรีในทัศนะของพระพุทธศาสนา ศักยภาพ
ในกา รบร รล ุ ธ ร ร ม  ก า รอ ุ ป ถ ั มภ ์ แ ล ะ เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาของสตรี ในสมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน 

 
-ปรับชื่อรายวิชา 
-ปรับคำอธิบาย
รายวิชา 
 
 

 ๑๐๑ ๓๒๘  พระพุทธศาสนากับสังคมวิทยา  
                          ๓(๓-๐-๖) 

         (Buddhism and sociology) 
    ศึกษาความหมายและขอบข่ายของสังคมว ิทยา 
ว ิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีหล ักทางส ังคมว ิทยา 
พฤติกรรม บทบาทหน้าที่ขององค์กร หลักธรรมสำคัญ ที่
เกี ่ยวกับสังคม การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคม 
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของพระพุทธศาสนา   ใน
ประเทศไทย และในสังคมโลก 

 
-ย้ายมาจากวิชา
เฉพาะสาขา
พระพุทธศาสนา 
-ปรับชื่อใหม่จาก
วิชาระพุทธ
ศาสนากับโลก
ปัจจุบัน 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพ่ิมหน่วยกิต  

 ๑๐๑ ๓๒๙  พระพุทธศาสนากับเทคโนโลยีสารสนเทศ                     
                          ๓(๓-๐-๖) 
 (Buddhism and Information Technology for 
Communication) 
    ศ ึกษาความหมาย  ขอบข ่ายของ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หลักการ รูปแบบ วิธีการสื่อ
คำสอนของพระพุทธเจ้า จริยธรรม กฎหมายกับการ
สื่อสาร การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 
-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพ่ิมหน่วยกิต  
 

 ๑๐๑ ๓๓๐  ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทาง
พระพุทธศาสนา                ๓(๓-๐-๖)  
   (Life and Works of Buddhist Scholars) 

    ศึกษาชีวประวัติ ผลงานด้านการรจนาและการแปล
หนังสือ ตำรา และคัมภีร์พระพุทธศาสนาของนักปราชญ์
ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน 

 

 

-ย้ายมาจากวิชา
เฉพาะด้าน
พระพุทธศาสนา 
-เพ่ิมหน่วยกิต 
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    ศึกษาความหมายและขอบข่ายของเศรษฐศาสตร์ 
วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีหลักทางเศรษฐศาสตร์ 
จริยธรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคตามแนวหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา เปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์แนว
พุทธศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์ทั่วไป รวมทั้งศึกษา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐๑ ๔๓๑ พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์                   
                          ๓(๓-๐-๖)  
   (Buddhism and Modern Economy)  

    ศึกษาความหมาย ขอบเขต หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค วิเคราะห์ทิศทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจยุคดิจิทัล เศรษฐศาสตร์แนว    พุทธจริยธรรม
ของผ ู ้ผล ิตและผ ู ้บร ิ โภคตามแนวหล ักธรรม  ทาง
พระพุทธศาสนา 

 
-ย้ายมาจากวิชา
เฉพาะด้าน
พระพุทธศาสนา 
-ปรับคำอธิบาย
รายวิชา 
-เพ่ิมหน่วยกิต 

 ๑๐๑ ๔๓๒ พระพุทธศาสนากับศาสตร์พระราชา 
                          ๓(๓-๐-๖)  
   (Buddhism and The King’s Philosophy)  
    ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักธรรมเกี ่ยวกับศาสตร์
พระราชา และกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธบูรณาการที่
สอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนามนุษย์ สังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  

-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
-คำอธิบายรายวิชา
ใหม่ 
-รหัสวิชาใหม ่
 

ศึกษาความเป็นมาของมิลินทปัญหา เนื้อหาสาระ 
สำนวนภาษาวิธีการตอบปัญหาและแนวคิดทาง
ปรัชญา 

๑๐๑ ๔๓๓  มิลินทปัญหาศึกษา      ๓(๓-๐-๖) 
         (Milindapanha Study)  
   ศึกษาความเป็นมา ความสำคัญ แนวคิดของมิลินท
ปัญหา ลักษณะการใช้สำนวนภาษา บทสนทนา วิธีการ
คิดและการตอบปัญหา และแนวคิดทางปรัชญาที่ปรากฏ
ในมิลินทปัญหา 

-ย้ายมาจากวิชา
เฉพาะด้าน
พระพุทธศาสนา 
-เพ่ิมคำอธิบาย
รายวิชา 
-เพ่ิมหน่วยกิต 

 ๑๐๑ ๔๓๔  ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทย                   ๓(๓-๐-๖)  

    (History of Buddhism in Thailand) 
   ศึกษาประวัติความเป็นมา ของพระพุทธศาสนา สมัย
สุโขทัย สมัยล้านนา สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี  
กรุงรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มี
ต่อสังคมไทย 

 
-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
-รหัสวิชาใหม ่
 

 ๑๐๑ ๔๓๕ เนตติปกรณศ์ึกษา        ๓(๓-๐-๖) 
       (Nettipakarana Study) 
   ศึกษาประวัติ โครงสร้างและเนื้อหาสาระสำคัญของ
คัมภีร์เนตติปกรณ์ วิเคราะห์หลักการอธิบายธรรมโดยหา
ระ ๑๖ นัย ๕ สาสนปทัฏฐาน ที่ปรากฏในคัมภีร์ 
 
พระพุทธศาสนา การประยุกต์ใช้หลักการอธิบายธรรม 
และแก้ปัญหาการเข้าใจธรรมตามแนวเนตติปกรณ์ 

 
-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
-รหัสวิชาใหม ่
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 ๑๐๑ ๔๓๖ พุทธศิลปะสมัยอยุธยา  
                          ๓(๑-๒-๖)     

     Buddhist art in the Ayutthaya period 
  ศึกษากำเนิดและพัฒนาการของพุทธศิลปะ     พุทธ
ศิลปะสมัยอยุธยาด้านสถาปัตยกรรม ปะติมากรรม 
ศ ิลปกรรม จ ิตรกรรมท ั ้ ง ในสม ัยอย ุธยาตอนต้น 
ตอนกลาง และตอนปลาย 

 
-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
เป็นอัตลักษณ์ 
ของส่วนงาน 
-รหัสวิชาใหม่  
 

 ๑๐๑ ๔๓๗  ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาสมัย
อยุธยา                  ๓(๑-๒-๖)     

  History of Buddhism in Ayutthaya period 
    ศึกษาร่องรอยของพระพุทธศาสนาที่เกิดมาพร้อมกับ
การก ่อต ั ้ งอาณาจ ักรอย ุธยา ประว ัต ิการศ ึกษา
พระไตรปิฎกและการสืบทอดพระพุทธศาสนาของ
อาณาจักรอยุธยากับดินแดนอื่น ๆ รวมถึงเอกลักษณ์
เฉพาะของพระพุทธศาสนาในสมัยอยุธยา 

 
-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
เป็นอัตลักษณ์
ท้องถิ่นส่วนงาน 
-รหัสวิชาใหม ่
 
 
 

 ๑๐๑ ๓๙๒  พุทธศิลป์ท้องถิ่นศึกษา  ๓(๑-๒-๖)     

      local Buddhist Art Study 
ศึกษาประวัติความเป็นมา ความหมาย ความเชื่อ 

คุณค่าการส่งเสริม การอนุรักษ์ ด้านพุทธศิลป์      และ
อิทธิพลของพุทธศิลป์ที่มีต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี 
และสังคมท้องถิ่นในภาคกลางและภาคตะวันออก 

-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
เป็นอัตลักษณ์
ท้องถิ่น 
โซนส่วนงาน 
ภาคกลาง 
 

๔) หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต (๒ หน่วยกิต) ๔) หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต หมายเหตุ 
ปรับเป็น 

๓ หน่วยกิต 
      นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ต้องเลือกศึกษา
รายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เป็นวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อย
กว่า ๖ หน่วยกิต  โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 
 

๔) หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หน่วยกิต  
น ิส ิ ตหล ักส ูตรพ ุทธศาสตรบ ัณฑ ิต สาขาวิ ชา

พระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ต้องเลือกศึกษา
รายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิชาเลือกเสรี จำนวน 
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบ 
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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ภาคผนวก ค 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

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

  เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๘, ๑๘ และ ๖๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเห็นสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช             
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั ้งที ่ ๓/                
๒๕๔๗  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี ้เร ียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ                            
โอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด คำสั่ง หรือ ประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
   “การโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหน่วยกิต ของรายวิชา       
ในระดับเดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วในมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
   “การเทียบโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหน่วยกิตของรายวิชาใน
ระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย 
   “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจำคณะ หรือวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา  มีดังนี้ 
  (๑)  นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า ที่เคยศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาค
การศึกษาปกติ หรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าสี่สิบหน่วยกิต ในมหาวิทยาลัย และมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ
กว่า ๒.๐๐ หรือสำเร็จการศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัย ต้องยื่นคำร้องขออนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยที่รับโอน 
ภายในระยะเวลาสิบห้าวัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
  ในกรณีที่ขอโอนเกินกว่าที่กำหนดไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
  (๒) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการโอนของนิสิตที่ยื่นคำร้องเฉพาะรายวิชา
ที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่าระดับ  C หรือ S หรือ ค่าระดับ ๒.๐๐ หรือ
เทียบเท่า ให้คณะหรือวิทยาลัยที่ดำเนินการรับโอนเสร็จสิ้นแล้ว แจ้งผลการโอนให้กองทะเบียนและวัดผลทราบ
ก่อนวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้น ๆ  
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  (๓) จำนวนรายวิชาและผลการศึกษาที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิต ตามหลักสูตรที่
ศึกษาได้ และนำไปคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม ยกเว้นการโอนผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย 
  (๔) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไม่น้อยกว่าสามภาค
การศึกษาปกติ  
  นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา  มีดังนี้ 
  (๑) ผู ้ที ่เคยศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษามาแล้วจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ต้องยื่นคำร้องขออนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอน ภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
  (๒)  รายวิชาที่นำมาขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาใหม่ที่ขอเทียบโอน และจำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวม 
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับเทียบโอน 
  (๓) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเทียบโอนของผู้ยื่นคำร้อง 
เฉพาะรายวิชาที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่าระดับ C หรือ S หรือค่าระดับ 
๒.๐๐  หรือเทียบเท่า ให้คณะหรือวิทยาลัยที่ดำเนินการรับเทียบโอนเสร็จสิ้นแล้ว 
  (๔) จำนวนรายวิชาและผลการศึกษาที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่
ศึกษาได้ และไม่สามารถนำไปคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสมได้ 
  (๕) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไม่น้อยกว่าสามภาค
การศึกษาปกติ และต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่าหกสิบหน่วยกิต 
  นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนคามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการเทียบและการเทียบโอนผลการศึกษา ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน 
(๒) คณบดีทุกคณะ เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้อำนวยการวิทยาลัย  จำนวนสองรูป ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยคำแนะนำของสภา

วิชาการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินสี่รูปหรือคน ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยคำแนะนำของสภา

วิชาการ 
(๕) ผู้อำนวยการกองวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) ผู้อำนวยการกองทะเบียนและวัดผล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  กรรมการตามข้อ (๓) และ (๔) ให้วาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการ
แต่งตั้งใหม่อีกได ้
 ข้อ ๘ คณะกรรมการมาตรฐานการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) กำหนดนโยบาย ระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโอนและการ
เทียบโอนผลการศึกษา 

(๒) ออกประกาศหรือคำสั่งเกี่ยวกับการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา 
(๓) รับพิจารณาคำร้องและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการโอนและการเทียบโอนผล

การศึกษา 
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(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ 
อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา 

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

  
          (พระสุเมธาธิบดี) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับท่ี ๒) 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

----------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขบางส่วนของระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช             
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั ้งที ่ ๕/                
๒๕๕๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี ้เร ียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ                            
โอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๑” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให ้ยกเล ิกข ้อ ๔ แห ่งระเบ ียบมหาวิ ทยาล ัยมหาจ ุฬาลงกรณราชว ิทยาล ัย ว่า                         
ด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
   “การโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหน่วยกิต ของ

รายวิชาในระดับเดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา 

   “การเทียบโอน” หมายถึง การเทียบโอนผลการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือปริญญา
และหน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วในสถาบันการศึกษาอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

   “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจำคณะหรือว ิทยาลัย ใน
มหาวิทยาลัย” 

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

เทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษามาแล้ว จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง ต้อง
ยื่นคำร้องขออนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยที่รับโอน ภายในระยะเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาปกติแรกที่เข้าศึกษา 

  (๒) รายวิชาที่นำมาขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของรายวิชาใหม่ที่ขอเทียบโอน และจำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ จะต้องไม่ เกินสาม
ในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับเทียบโอน 

  (๓) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเทียบโอนของผู้
ยื่นคำร้อง เฉพาะรายวิชาที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญา



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๕๓ 
  

ตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่าระดับ C หรือ S หรือค่าระดับ ๒.๐๐ หรือ  เทียบเท่า  ให้คณะ
หรือวิทยาลัยที่ดำเนินการรับเทียบโอนเสร็จสิ้นแล้วแจ้งผลการเทียบโอนให้กองทะเบียน
และวัดผลทราบ ภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติแรกที่เข้า
ศึกษา 

  (๔) จำนวนรายวิชาและผลการศึกษาที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิต ตาม
หลักสูตรที่ศึกษาได้ และไม่สามารถนำไปคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสมได้ 

  (๕) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไม่น้อยกว่า
สามภาคการศึกษาปกติ และต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่าหกสิบหน่วยกิต 

 
   นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด” 
  ประกาศ  ณ วันที่    ๒๑   สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

                                             
          (พระธรรมสุธี) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๕๔ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
มติคณะกรรมการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๕)  
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๕๕ 
  

 
 
 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๕๖ 
  

 
 
 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๕๗ 
  

 
 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๕๘ 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๕๙ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
มติสภามหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

ขออนุมัติหลักสูตรและโครงการเปิดสอนหลักสตูรพุทธศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๖๐ 
  

 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๖๑ 
  

 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๖๒ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรพุทธศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๕) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๖๓ 
  

 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

---------------------- 
พระครูใบฏีกาหัสดี กติตินนฺโท,ผศ.ดร. 

 
๑. ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พระพุทธศาสนา) 
๒. สังกัด  วิทยาลัยสงฆน์ครราชสีมา 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชา มหาวิทยาลัย 
๑ วัฒนธรรมไทย วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑,๒,๓,๔ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๓ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๔ ภาษาสันสกฤษชั้นสูง วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๕ พระสูตรมหายาน วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๖ หลักธรรมาภิบาล วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๗ ธรรมประยุกต์ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๘ กรรมฐาน ๑ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ (ภายใน ๕ ปีย้อนหลัง) 
  ๔.๑  บทความวิจัย 
 พระครูใบฏีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท (ประกิ่ง),เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี,พระครูภัทรจิตตาภรณ์(ศรีสว่างค์),
  พระครูอัครศีลวิสุทธิ์  (พรเลิศ)ไกรจรัส,มนัสพล ยังทะเล.(๒๕๖๔). “ผลิตภัณฑ์จากเชือก:
  รูปแบบการบูรณาการพุทธธรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเชือกตามภูมิ
  ปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๔ 
  (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔): ๑๓-๒๒. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๖๔ 
  

 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

---------------------- 
พระครภูัทรจิตตาภรณ์,ดร. 

 
๑. ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
๒. สังกัด  วิทยาลัยสงฆน์ครราชสีมา 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ธรรมภาคปฏิบัติ ๕,๖,๗ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๒ สัมมนาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๓ พระอภิธรรมปิฏก วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๔ มนุษย์กับสังคม วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๕ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๖ พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๗ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๘ จิตวิทยาในพระไตรปิฏก วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ (ภายใน ๕ ปีย้อนหลัง) 
  ๔.๑  บทความวิจัย  
 พระครูภัทรจิตตาภรณ์ (ศรีสว่างค์),พระครูใบฏีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท (ประกิ่ง),เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี,
  พระครูอัครศีลวิสุทธิ์  (พรเลิศ)ไกรจรัส,มนัสพล ยังทะเล.(๒๕๖๔). “ผลิตภัณฑ์จากเชือก:
  รูปแบบการบูรณาการพุทธธรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเชือกตามภูมิ
  ปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๔  
  (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔) : ๑๓-๒๒.      
       ๔.๒ บทความวิชาการ 
 พระครูภัทรจิตตาภรณ์ (ศรีสว่างค์) "การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรมในการจัดการศึกษาสํานัก
  ปฏิบัติธรรมกับศาสตร์สมัยใหม่".วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์ 
  นครสวรรค์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒) : ๒๗๗-๒๘๘. 
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มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๖๕ 
  

 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
---------------------- 
พระครูอัครศีลวิสุทธิ์ 

 
๑. ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๒. สังกัด  วิทยาลัยสงฆน์ครราชสีมา 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชา มหาวิทยาลัย 
๑ วิสุทธิมัคคศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๒ ธรรมนิเทศ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๓ พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๔ เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๕ ธรรมประยุกต์ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๖ พระไตรปิฏกเบื้องต้น วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๗ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๘ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๙ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๑๐ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๑๑ พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๑๒ จิตวิทยาในพระไตรปิฏก วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๑๓ เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๑๔ เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ (ภายใน ๕ ปีย้อนหลัง) 
     ๔.๑  บทความวิจัย 
 พระครูอัครศีลวิสุทธิ์ (พรเลิศ) ไกรจรัส ,พระครูภัทรจิตตาภรณ์ (ศรีสว่างค์) ,พระครูใบฏีกาหัสดี                  
  กิตฺตินนฺโท (ประกิ่ง),เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี,มนัสพล ยังทะเล.(๒๕๖๔). “ผลิตภัณฑ์จาก
  เชือก:รูปแบบการบูรณาการพุทธธรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเชือกตามภูมิ
  ปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๔ 
  (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔) : ๑๓-๒๒.      
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มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๖๖ 
  

 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

---------------------- 
ดร.มนัสพล ยังทะเล 

 
๑. ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๒. สังกัด  วิทยาลัยสงฆน์ครราชสีมา 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ภาษากับการสื่อสาร วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๒ มนุษย์กับสังคม วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๓ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๔ พุทธธรรมกับสังคมไทย วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๕ พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๖ พระพุทธศาสนากับสันติภาพ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๗ หลักธรรมาภิบาล วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๘ ชีวิตและผลงานของปราช์ทางพุทธฯ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๙ ปรัชญาศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๑๐ มนุษย์กับอารยธรรม วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๑๑ มิลินทปัญหาศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ (ภายใน ๕ ปีย้อนหลัง) 
     ๔.๑  บทความวิจัย 

     มนัสพล ยังทะเล,พระครูภัทรจิตตาภรณ์ (ศรีสว่างค์),พระครูใบฏีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท (ประกิ่ง) , 
  เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี, พระครูอัครศีลวิสุทธิ์  (พรเลิศ) ไกรจรัส, (๒๕๖๔). 
  “ผลิตภัณฑ์จากเชือก:รูปแบบการบูรณาการพุทธธรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
  จากเชือกตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. 
  ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔) : ๑๓-๒๒.      
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มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๖๗ 
  

 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
---------------------- 

ดร.เบญญาภา  จิตมั่นคงภักด ี
 

๑. ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๒. สังกัด  วิทยาลัยสงฆน์ครราชสีมา 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 

๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ที ่ รายวิชา มหาวิทยาลัย 
๑ รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฏก วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๒ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฏก วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๓ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๔ จิตวิทยาในพระไตรปิฏก วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๕ ภาษากับการสื่อสาร วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๖ สถิติเบื้องต้นกับการวิจัย วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๗ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๘ วัฒนธรรมไทย วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

๙ พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ (ภายใน ๕ ปีย้อนหลัง) 
      ๔.๑  บทความวิจัย 
 เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี,พระครูอัครศีลวิสุทธิ์ (พรเลิศ) ไกรจรัส,พระครูภัทรจิตตาภรณ์ (ศรีสว่างค์),
  พระครูใบฏีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท (ประกิ่ง),มนัสพล ยังทะเล.(๒๕๖๔).“ผลิตภัณฑ์จากเชือก:
  รูปแบบการบูรณาการพุทธธรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเชือกตามภูมิ
  ปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๔ 
  (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔) : ๑๓-๒๒.      
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