หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร :
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ :

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
คณะศาสนาและปรัชญา/ภาควิชาปรัชญา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
25491861105489
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
Bachelor of Arts Program in Philosophy, Religions and cultures

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ศศ.บ. (ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม)
Bachelor of Arts (Philosophy, Religions and cultures)
B.A. (Philosophy, Religions and cultures)

3. วิชาเอก
ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
132 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีทักษะในการใช้ภาษาไทยได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
พ.ศ. 2559
6.2 สภาวิช าการเห็น ชอบหลัก สูต รของมหาวิท ยาลัย ในการประชุม ครั้ง ที่ 7/2562 วัน ที่ 4

2
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
6.3 สภามหาวิท ยาลัย อนุมัติห ลัก สูต รในการประชุม ครั้ง ที่ 9/2562 วัน ที่ 27 เดือ น กัน ยายน
พ.ศ. 2562
6.4 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ใน
ปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 พระธรรมทูต/พระสังฆาธิการ
8.2 ศาสนาจารย์/อนุศาสนาจารย์
8.3 นักวิจัย/นักวิชาการด้านปรัชญา ด้านศาสนา ด้านวัฒนธรรม
8.4 นักเขียน/นักวิจารณ์
8.5 ข้าราชการและพนักงานของรัฐในกระทรวง องค์การมหาชนที่เกี่ยวข้อง
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9. ชื่อ ฉายา/ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่สาเร็จการศึกษา ปีที่จบ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
สาเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ที่ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล
(จากคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญาตรี)
สถาบัน
ปี พ.ศ.
1
3-5212-00258-XX-X
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระราชปฏิภาณโกศล ศน.ด.(พุทธศาสนาและปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2558
(สาขาวิชาปรัชญา) (สมคิด เนาว์ชมภู)
M.A. (Buddhist Studies)
University of Delhi, India
2546
ศน.บ.(ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2543
2
3-4804-00124-XX-X
อาจารย์
พระมหาวิชิต อคฺคชิโต ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2560
(จันทร์สง่า)
ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2557
3
3-3108-00163-XX-X
อาจารย์
นายทวี เลียวประโคน Ph.D. (Philosophy)
Kurukshetra University, India 2555
M.A. (Philosophy)
Kurukshetra University, India 2548
ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2545
4
3-4804-00124-XX-X
อาจารย์
นายประเวช วะทาแก้ว Ph.D. (Indian Philosophy & Religion) Banaras Hindu University, India 2557
M.A. (Indian Philosophy & Religion) Banaras Hindu University, India 2552
ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2546
5
อาจารย์
นายสาราญ โคตรสมบัติ M.A. (Philosophy)
Kurukshetra University, India
2545
3-3020-00779-XX-X
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2542
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9.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ที่

เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทางวิชาการ

1

3-6203-00112-XX-X

2

3-4901-00580-XX-X

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาปรัชญา)
อาจารย์

3

3-7403-00706-XX-X

อาจารย์

4

3-3206-00086-XX-X

อาจารย์

5

3-1602-00275-XX-X

อาจารย์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(จากคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญาตรี)
พระครูธรรมธร มะลิน ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
กิตฺติปาโล (แสวงมิ้ม) ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พระมหากรธัช
ศศ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง)
กมฺพุวณฺโณ (ศักดิ์ศรี) ศน.บ. (ปรัชญา)
นายสุชาติ อ่อนสร้อย ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศน.บ. (ปรัชญา)
นายอภิชัย พลายเนาว์ ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศน.บ. (ปรัชญา)
นายชาญพัฒน์ ขาขัน ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา)
ศน.บ. (ปรัชญา)
ชื่อ-ฉายา-นามสกุล

จัดทาโดยคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.ศิลปากร
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
2540
2529
2538
2531
2559
2529
2550
2530
2552
2548

5

ที่
1
2
3
4
5

9.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
สาเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล
(จากคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญาตรี)
สถาบัน
3-4012-00420-XX-X
อาจารย์
พระครูวิกรมธรรมธัช ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
(พีระ คัมภีรวรธรรม) ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
3-4514-00109-XX-X
อาจารย์
พระครูปราโมทย์ศลี คุณ ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
(สาราญ ศรีตะวัน)
ศน.บ. (บริหารการศึกษา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
3-3305-01195-XX-X
อาจารย์
นายทองเปลือง
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
อภัยวงศ์
ศน.บ. (การประถมศึกษา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
3-4501-00732-XX-X
อาจารย์
นายสุเมตร์ เทพโสภา ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
ม.ราชภัฎมหาสารคาม
3-4119-00797-XX-X
อาจารย์
นายอุทัย ภูคดหิน
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
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2549
2543
2553
2550
2549
2543
2549
2542
2550
2547
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9.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสุตรสาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร
สาเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ที่ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-ฉายา นามสกุล
(จากคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญาตรี)
สถาบัน
ปี พ.ศ.
1 3-3599-00120-XX-X
อาจารย์
พระครูศิริโสธรคณารักษ์ ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2548
(ชัยชนะ นาทองไชย) ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2545
2 3-4605-00956-XX-X
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายจารัส บุดดาพงษ์ ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2545
(สาขาปรัชญา)
ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2539
3 3-4607-00781-XX-X
อาจารย์
นายวิพจน์ วันคา
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2547
ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2543
4 5-4801-00026-XX-X
อาจารย์
นายนิคม ปาทะวงศ์ ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2547
ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2540
5 3-3504-00238-XX-X
อาจารย์
นายรัชชัย ขยันทา
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2544
ศน.บ. (บริหารการศึกษา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2538
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
10.2 วิทยาเขตมหาวชิราลงกรราชวิทยาลัย ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
10.3 วิทยาเขตร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
10.4 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.1.1. ในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้น บุคคลทุกสาย
อาชีพจาเป็นต้องมีศีลธรรม จริยธรรม เพื่อที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ระบบเศรษฐกิจดาเนินต่อไปได้อย่างเป็นปกติ
11.1.2 เนื่องจากทางด้านเศรษฐกิจมีการแข่งขันสูง นอกจากการมีองค์ความรู้ในแต่ละสายอาชีพแล้ว
บุคคลจาเป็นต้องมีความรอบรู้ในเรื่องของการดาเนินชีวิต มีวิจารณญาณคิดเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล ซึ่ง
บุคคลประเภทดังกล่าวนี้ย่อมประสบความสาเร็จในด้านการประกอบอาชีพ และเป็นกาลังสาคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
11.2.1 สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีความซับซ้อนขึ้น มีแนวคิดที่หลากหลายมากขึ้น ทาให้ มี
ความจาเป็นที่ต้องคานึงถึงความคิดเห็นที่แตกต่างของคนในสังคม มีโลกทัศน์ที่เหมาะสมในการดารงตนอยู่ใน
สังคมปัจจุบัน
11.2.2 การด าเนิ น ชี วิ ต ในสั ง คมปั จ จุ บั น ต้ อ งประสบกั บ ภาวะบี บ คั้ น ในหลายด้ าน การใช้
แนวความคิดทางปรัชญาศาสนาและวัฒนธรรม ไปใช้ในการดารงชีวิตจะทาให้การใช้ชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้น
สามารถน าไปใช้เป็ น พื้น ฐานในการศึกษาระดับสู งให้ มีป ระสิ ทธิภ าพขึ้น และนาไปสู่ การเติมเต็มทางด้าน
ศีลธรรมของสังคม
11.2.3 มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรม เทคโนโลยีที่ก้าวล้า และสื่อสารมวลชนที่ทันสมัย
ทันเหตุการณ์เป็นตัวหลักที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งต้องใช้วิจารณญาณการรับรู้ข้อมูล
11.2.4 ปัญหาชีวิตชุมชนเมืองมีความเครียดเพิ่มขึ้น จาเป็นอย่างยิ่งต้องมี วิธีคิดที่ถูกต้อง การนา
หลักปรัชญาศาสนาและวัฒนธรรม มาบูรณาการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและ
ครอบครัว จะทาให้ตนเองมีความสุขตลอดจนสร้างชุมชนมวลรวมให้น่าอยู่และมีความสุข
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 หลั ก สู ต รต้ อ งผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ คื อ มี ค วามตระหนั ก ในศี ล ธรรม จริย ธรรมและ
สามารถนามาใช้เป็นหลักในการดาเนินชีวิตได้
12.1.2 ต้องพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน มีความเป็นสากล สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในปัจจุบัน
12.1.3 หลักสูตรต้องเป็นไปเพื่อการนาความรู้สู่สาธารณชน คือ ผู้เรียนสามารถนาองค์ความรู้ที่
ได้รับถ่ายทอดสู่สังคมได้ รวมถึงสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น ๆ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสั งคมมี ค วามรู้ ความเข้ าใจในการ
ประยุ กต์ ใช้ผ ลงานวิจั ย และนวัตกรรมที่เกี่ ยวข้องได้อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพและเหมาะสม มี ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
รวมทั้งคานึงถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย
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1) ด้านการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนจากแบบบรรยายอย่างเดียวมา
เป็นแบบยึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
2) ด้านการวิจัย ให้ความสาคัญในการค้นคว้าและวิจัย เพี่อให้ผู้ศึกษารู้ จักการค้นคว้าและการทา
วิจัย จึงได้จัดวิชาระเบียบวิธีวิจัยเข้ามาในทุกหลักสูตร
3) ด้านบริการวิชาการแก่สังคม จัดกิจกรรมเป็นประจา การทัศนศึกษานอกสถานที่ การอภิปราย หรือ
ปาฐกถา โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบรรยาย หรือปาฐกถาตลอดจนการสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น
4) ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป็ น ประจ าทุ กภาคการศึกษา ได้แก่ การจัดกิจกรรมวันส าคัญ ของชาติและศาสนา และกิจกรรมส่ งเสริม
ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา / หลักสูตรอืน่ ต้องมาเรียน
มี
13.3 การบริหารหลักสูตรนี้
13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานทุกภาควิชา เพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
ในการพิจารณาข้อกาหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการดาเนินการ
13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะศาสนาและปรัชญา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้
ด้านปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม ในบริบทของสังคมไทยบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม
1.2 ความสาคัญ
สร้างบัณฑิตด้านปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม บูรณาการสู่สังคมอย่างยั่งยืน
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
1.3.1 เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ตมี ค วามรู้และความเข้ าใจระบบปรัช ญา ศาสนา วัฒ นธรรม ในบริบ ทการ
เปลี่ยนแปลงสังคมโลกสมัยใหม่อย่างถูกต้อง
1.3.2 เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าใจสถานการณ์ ปัญหา
สังคม อย่างชัดเจนรอบด้าน โดยใช้ความรู้ในสาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อแก้ปัญหาในการ
ทางาน และสร้างความก้าวหน้าแก่ชีวิตในทิศทางที่ถูกต้อง
1.3.3 เพื่อให้บัณฑิตนาเอาหลักการและวิธีการทางปรัชญา ศาสนา วัฒนธรรม ไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิตที่เหมาะสม โดยสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 การพัฒนาการเรียนการสอน

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง
2. ส่ ง เสริ ม การใช้ ภ าษาอั ง กฤษทาง
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. ส่ ง เสริ ม การวิ เ คราะห์ บ ทความใน
วารสารทางวิ ช าการโดยเน้ น เอกสารที่
เป็นภาษาอังกฤษ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
1. มีจานวนชั่วโมงหรือหัวข้อ
การเรี ย น การสอน ที่ เน้ น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2. มีรายวิชาภาษาอังกฤษ
สาหรับปรัชญา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
3. มีรายวิชาทางปรัชญา
ศาสนาและวัฒนธรรม โดย
แบ่งกลุ่มนักศึกษาที่ใช้
ภาษาอังกฤษในการนาเสนอ
วารสารทางวิชาการ
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 การพัฒนานักศึกษา

1. ส่ งเสริมนั กศึ กษาให้ มีค วามเป็ นผู้ น า
และผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม และ
จริยธรรม

 การเปลี่ ย นแปลงจุ ด เน้ น ของ 1. เพิ่ม รายวิช าที่ ส าคั ญ นอกเหนื อ จาก
รายวิ ช าเอกและเพิ่ ม ความรู้ ท างด้ า น
หลักสูตร
ค้ น คว้ า วิ จั ย ทางปรั ช ญา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
2. เพิ่ ม กลุ่ ม รายวิ ช าที่ ส าคั ญ ตามชื่ อ
สาขาวิ ช า ซึ่ ง เป็ น วิ ช าเอก นอกเหนื อ
จ า ก ร า ย วิ ช า ก ลุ่ ม วิ ช า บั งคั บ ท า ง
พระพุทธศาสนา
 การเพิ่มเนื้อหาใหม่ ๆ ที่สาคัญ 1. เพิ่มกลุ่มวิชาเอกได้แก่กลุ่มศาสนาและ
กลุ่มวัฒนธรรม
2. เพิ่มความรู้ด้านการแนะนาหรือ
ให้คาปรึกษาแก่สังคม
3. เพิ่มความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัย
ด้านปรัชญาศาสนา และวัฒนธรรม

1. มี จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม ที่
ส่ งเสริ ม นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วาม
เป็นผู้นาและผู้ร่วมงานที่ดี มี
มนุษยสัมพันธ์
2. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้นักศึกษามีคุณธรรม และ
จริยธรรม
1. มีรายวิชาในหมวดวิชาเอก
ที่ เ ป็ น วิ ช าบั ง คั บ คื อ กลุ่ ม
รายวิชาที่เน้นความรู้ทางด้าน
ค้ น ค ว้ า วิ จั ย ท างป รั ช ญ า
ศาสนา และวัฒนธรรม
2. มีรายวิ ช าในหมวดศึก ษา
เฉพาะที่ เปิ ด สอนโดยมหา
วิทยา
ลั ย คื อ กลุ่ ม วิ ช าพระพุ ท ธศาสนา 30 หน่วยกิต
1. มีรายวิชาเอกครบทั้งสาม
กลุ่ม
2. มีรายวิชาที่ต้องศึกษาดู
งานในสถานที่จริง
3. มีรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
ทาง
ปรัชญาศาสนา และ
วัฒนธรรม
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา การแบ่งเวลาการศึกษาออกเป็น
ปีละ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคปกติ
เรียนในวันจันทร์ – ศุกร์
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติและวุฒิการศึกษาของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และไม่เป็นผู้มีคุณ สมบัติ
ต้องห้ามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
(1) ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(2) ไม่ เป็ น ผู้ มีค วามประพฤติ เสี ยหายอย่างร้ายแรงทางศี ล ธรรม เว้น แต่นั ก ศึ ก ษาตาม
โครงการศึกษาลักษณะพิเศษ
(3) ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ
2.2.2 เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษา
2.2.3 สาหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ต้องผ่านเกณฑ์ภาษาไทยตามที่หลักสูตรกาหนดหรือเทียบเท่า
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มาเป็นการเรียนที่มี
รูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม ซึ่งสามารถสรุปปัญหาดังกล่าวได้ดังนี้
2.3.1 พื้นฐานความรู้ในระดับมัธยมศึกษามีความแตกต่างกันในระดับหนึ่ง
2.3.2 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอ
2.3.3 ความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาความรู้ขั้นพื้นฐานยังไม่ดีพอ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาที่มีการประเมินและทดสอบแล้วว่าสมควรปรับปรุง
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษและความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานในช่วงก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1
2.4.2 จั ดการปฐมนิ เทศนั กศึ กษาใหม่ แนะน าวิสั ยทั ศ น์ข องคณะและการวางเป้ าหมายชี วิต
เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
2.4.3 มีการจั ดอาจารย์ ที่ ป รึกษาและอาจารย์ประจาชั้น แก่นักศึกษา ทาหน้าที่ ส อดส่ องดูแล
ตักเตือน ให้คาปรึกษา แนะนาระบบการเรียนการสอน
2.4.4 จัดให้มีการพบปะพูดคุยระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่าเสมอในทุกภาค
การศึกษา
2.4.5 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมการแนะนาการเรียน
จัดทาโดยคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา (รูป/ คน) แต่ละปีการศึกษา
ชั้นปีที่
2563
2564 2565 2566
2567
ชั้นปีที่ 1
25
25
25
25
25
ชั้นปีที่ 2
25
25
25
25
ชั้นปีที่ 3
25
25
25
ชั้นปีที่ 4
25
25
รวม
25
50
75
100
100
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
25
25
2.5.2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ต.สนับทึบ
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา (รูป/ คน) แต่ละปีการศึกษา
ชั้นปีที่
2563
2564 2565 2566
2567
ชั้นปีที่ 1
25
25
25
25
25
ชั้นปีที่ 2
25
25
25
25
ชั้นปีที่ 3
25
25
25
ชั้นปีที่ 4
25
25
รวม
25
50
75
100
100
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
25
25
2.5.3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมืองร้อย จ.ร้อยเอ็ด
ปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา (รูป/ คน) แต่ละปีการศึกษา
ชั้นปีที่
2563
2564 2565 2566
2567
ชั้นปีที่ 1
25
25
25
25
25
ชั้นปีที่ 2
25
25
25
25
ชั้นปีที่ 3
25
25
25
ชั้นปีที่ 4
25
25
รวม
25
50
75
100
100
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
25
25
2.5.4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร
ปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา (รูป/ คน) แต่ละปีการศึกษา
ชั้นปีที่
2563
2564 2565 2566
2567
ชั้นปีที่ 1
25
25
25
25
25
ชั้นปีที่ 2
25
25
25
25
ชั้นปีที่ 3
25
25
25
ชั้นปีที่ 4
25
25
รวม
25
50
75
100
100
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
25
25
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2.6 งบประมาณตามแผน
จาแนกรายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี ดังนี้ (หน่วย : บาท)
ประมาณการรายจ่าย
ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
2566
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
198,000 198,000 198,000 198,000
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
72,539 72,539 72,539 72,539
งบลงทุน
เงินอุดหนุน
22,188 22,188 22,188 22,188
292,727 292,727 292,727 292,727
รวมรายจ่าย
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 40,000 บาท
หมายเหตุ : ประมาณรายจ่าย ต่อ 1 แห่ง ที่เปิดการเรียนการสอน

2567
198,000
72,539
22,188
292,727

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ไม่มี

จัดทาโดยคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
(3) กลุ่มวิชาภาษา
(4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
(1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
- รายวิชาบังคับ
- รายวิชาเลือก
(2) กลุ่มวิชาเอกปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
- รายวิชาบังคับ
- รายวิชาเลือก
3.1.2.3 หมวดวิชาฝึกประสบการณ์
3.1.2.4 หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

30
6
6
12
6
90
30
24
6
60
48
12
6
6
132

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
GE 1001
การต่อต้านการทุจริต
Anti-Corruption
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
GE 1002
ท้องถิ่นศึกษา
Local Studies
GE 1003
มนุษย์กับกฎหมาย
Man and Jurisprudence
GE 1004
สันติศึกษา
Peace Studies
GE 1005
การศึกษาเพื่อชีวิต
Education for Lives
GE 1006
ไทยศึกษา
Thai Studies
GE 1007
มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง
Human and Civic Education
จัดทาโดยคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

น(บ-ป-ต)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE 2001
มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
Man and Learning
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
GE 2002
พุทธจริยธรรมศึกษา
Buddhist Ethics Studies
GE 2003
การวางแผนชีวิต
Life Planning
GE 2004
พุทธศิลป์และโบราณคดี
Buddhist Arts and Achaeology
GE 2005
จิตวิทยากับชีวิต
Psychology in Daily Life
3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต
GE 3001
ภาษาไทย
Thai Language
GE 3002
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
GE 3003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
English for Communication and informal Retrieval
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
GE 3004
การแปลอังกฤษ
English Translation
GE 3005
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
English for Study Skills
GE 3006
ภาษาอาเซียนเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม
ASEAN Languages for Cultural Study
4) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE 4001
สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
GE 4002
คอมพิวเตอร์เพื่อการทางาน
Computer for Work
GE 4003
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
Information Technology for Further Study
GE 4004
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
Science and Technology

จัดทาโดยคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 24 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
BU 5001
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
History of Buddhism
BU 5002
พระไตรปิฎกศึกษา 1
Tipitaka Studies 1
BU 5003
พระไตรปิฎกศึกษา 2
Tipitaka Studies 2
BU 5004
พระไตรปิฎกศึกษา 3
Tipitaka Studies 3
BU 5005
พุทธวิถีไทย
Buddhism and Thai Ways of Life
BU 5006
ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
Pali for Buddhist Research
BU 5007
ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
Sanskrit for Buddhist Research
BU 5008
การปฏิบัติกรรมฐาน
Meditation Practice
รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
BU 5009
พระพุทธศาสนามหายาน
Mahayana Buddhism
BU 5010
ศาสนศึกษา
Religious Studies
BU 5011
ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
English for Buddhist Propagation
BU 5012
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
Thai Buddhist Literature
BU 5013
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
Information Technology for Buddhist Propagation
BU 5014
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Buddhism and Science and Technology
BU 5015
พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์
Buddhism and Globalization
BU 5016
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
Buddhism and Sustainable Development
BU 5017
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย
Buddhism and the Contemporary Thai Society
BU 5018
การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
Buddhist Affairs Administration
จัดทาโดยคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

น(บ-ป-ต)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2) กลุ่มวิชาเอกปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม 60 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 48 หน่วยกิต
PH 2001
ปรัชญาเบื้องต้น
Introduction to Philosophy
PH 2002
ปรัชญาตะวันออก
Eastern Philosophy
PH 2003
ปรัชญาตะวันตก
Western Philosophy
PH 2004
ปรัชญาสังคมและการเมือง
Social and Political Philosophy
PH 2005
ปรัชญาศาสนา
Philosophy of Religion
PH 2006
ประวัติศาสตร์ศาสนา
History of Religion
PH 2007
ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมไทย
Religion, Culture and Thai Society
PH 2008
ศาสนากับสันติภาพ
Religion and Peace
PH 2009
พิธีกรรมทางศาสนา
Religious Rite and Ceremony
PH 2010
การเผยแผ่ศาสนา
Propagation of Religions
PH 2011
พื้นฐานทางอารยธรรมและวัฒนธรรม
Foundation of Culture and Civilization
PH 2012
พลวัตทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
Social and Cultural Dynamic
PH 2013
สุนทรียทัศน์ทางวัฒนธรรมและการดาเนินชีวิต
Cultural Aesthetics and Living
PH 2014
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในยุควัฒนธรรมร่วมสมัย
Creative Economy of Contemporary Culture
PH 2015
ภาษาอังกฤษสาหรับปรัชญาศาสนาและวัฒนธรรม
English for Philosophy, Religious and Cultural Studies
PH 2016
ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญาศาสนาและวัฒนธรรม
Cultural Research
รายวิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต
PH 2017
ปรัชญาหลังนวยุค
Post-modern
PH 2018
พุทธปรัชญาเถรวาท
Theravada Buddhist Philosophy
PH 2019
ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education
PH 2020
ศาสนากับการพัฒนา
Religion and Development
จัดทาโดยคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

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

18
PH 2021
PH 2022
PH 2023
PH 2024
PH 2025
PH 2026

ศาสนากับภาวะผู้นา
Religion and Leadership
ศาสนากับความตาย
Religion and Death
ศาสนากับวัฒนธรรม
Religions and Culture
วัฒนธรรมร่วมสมัย
Contemporary Cultural
วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา
Cultural and Buddhist Tourism
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย
Thai Folk Culture

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

3.1.3.3 หมวดวิชาฝึกประสบการณ์ นักศึกษาต้องฝึ กงานหรือปฏิ บัติการภาคสนาม ในสถาน
ปฏิบัติงานตามที่คณะวิชาเห็นชอบจานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
PH 2027
การฝึกภาคสนาม
6(270)
Field experiance
3.1.3.4 หมวดวิชาเลือกเสรีจานวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิท ยาลัย ไม่น้อยกว่า
จานวน 6 หน่วยกิต โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว ตามความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชานั้น ๆ
3.1.3.5 รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
-กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
-กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
-กลุ่มวิชาภาษา
-กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
คณะศาสนาและปรัชญา
-ภาควิชาปรัชญา
ความหมายของรหัส
พยัญชนะตัวที่ 1 และที่ 2 หมายถึง สัญลักษณ์ของคณะ
เลขตัวที่ 1
หมายถึง ภาควิชา
เลขตัวที่ 2-4
หมายถึง ลาดับรายวิชา
หมายเหตุ : อักษรเลขรหัสหน่วยกิต
เช่น
น(บ-ป-ต)
น = หน่วยกิต
จัดทาโดยคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

= GE
= GE1xxx
= GE2xxx
= GE3xxx
= GE4xxx
= BU5xxx
= PH
= PH2xxx
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บ = บรรยาย
ป = ปฏิบัติ
ต = ศึกษาด้วยตนเอง
3 (3-0-6)
3 หมายถึง
3 หน่วยกิต
(3 บรรยาย 3 ชั่วโมง
-0ไม่มีปฏิบัติ
-6)
ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง
3.1.4 แผนการศึกษา
1) มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
GE 1001
GE 1003
GE 3002
BU 5001
BU 5008
PH 2001

การต่อต้านการทุจริต
มนุษย์กับกฎหมาย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
การปฏิบัติกรรมฐาน
ปรัชญาเบื้องต้น
รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

GE 2001
GE 3001
GE 3003
BU 5002
BU 5005
PH 2006

มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสืบค้น
พระไตรปิฎกศึกษา 1
พุทธวิถีไทย
ประวัติศาสตร์ศาสนา
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

GE 3005
GE 2003
BU 5003
BU 5006
PH 2011
PH 2002

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
การวางแผนชีวิต
พระไตรปิฎกศึกษา 2
ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
พื้นฐานทางอารยธรรมและวัฒนธรรม
ปรัชญาตะวันออก
รวม

หน่วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

หน่วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

หน่วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

จัดทาโดยคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
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GE 4001
GE 4003

สถิติเพื่อการวิจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

3
3

3
3

0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6

BU 5004
BU 5007

พระไตรปิฏกศึกษา 3
ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา

3
3

3
3

0
0

6
6

PH 2007
PH 2012

ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมไทย
พลวัฒทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
รวม

3
3
18

3
3

0
0

6
6

หน่วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

หน่วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

หน่วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
BU 5009
BU 5015
PH 2003
PH 2008
PH 2013
PH xxxx

พระพุทธศาสนามหายาน
พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัฒน์
ปรัชญาตะวันตก
ศาสนากับสันติภาพ
สุนทรียทัศน์ทางวัฒนธรรมและการดาเนินชีวิต
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

PH2009
PH2014
PH2005
PH2010
PH xxxx
PH xxxx

พีธีกรรมทางศาสนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในยุควัฒนธรรมร่วมสมัย
ปรัชญาศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

PH 2004
PH 2015
PH 2016
PH xxxx
PH xxxx
PH xxxx

ปรัชญาสังคมและการเมือง
ภาษาอังกฤษสาหรับปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม

ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

จัดทาโดยคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
PH2041

ฝึกภาคสนาม
รวม

หน่วยกิต
6
6

บรรยาย
0

ปฏิบัติ
270

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0

2) มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ต.สนับทึบ
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
GE 1001
GE 1003
GE 3002
BU 5001
BU 5008
PH 2001

การต่อต้านการทุจริต
มนุษย์กับกฎหมาย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
การปฏิบัติกรรมฐาน
ปรัชญาเบื้องต้น
รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

GE 2001
GE 3001
GE 3003
BU 5002
BU 5005
PH 2006

มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสืบค้น
พระไตรปิฎกศึกษา 1
พุทธวิถีไทย
ประวัติศาสตร์ศาสนา
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

GE 3005
GE 2003
BU 5003
BU 5006
PH 2011
PH 2002

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
การวางแผนชีวิต
พระไตรปิฎกศึกษา 2
ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
พื้นฐานทางอารยธรรมและวัฒนธรรม
ปรัชญาตะวันออก
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

GE 4001
GE 4003
BU 5004

สถิติเพื่อการวิจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
พระไตรปิฏกศึกษา 3

หน่วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

หน่วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

หน่วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

หน่วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

3
3
3

3
3
3

0
0
0

จัดทาโดยคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
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BU 5007

ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา

3

3

0

6

PH 2007
PH 2012

ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมไทย
พลวัฒทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
รวม

3
3
18

3
3

0
0

6
6

หน่วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

หน่วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

หน่วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

หน่วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

6
6

0

270

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
BU 5009
BU 5015
PH 2003
PH 2008
PH 2013
PH xxxx

พระพุทธศาสนามหายาน
พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัฒน์
ปรัชญาตะวันตก
ศาสนากับสันติภาพ
สุนทรียทัศน์ทางวัฒนธรรมและการดาเนินชีวิต
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

PH2009
PH2014
PH2005
PH2010
PH xxxx
PH xxxx

พีธีกรรมทางศาสนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในยุควัฒนธรรมร่วมสมัย
ปรัชญาศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

PH 2004
PH 2015
PH 2016
PH xxxx
PH xxxx
PH xxxx

ปรัชญาสังคมและการเมือง
ภาษาอังกฤษสาหรับปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม

ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

PH2041

ฝึกภาคสนาม
รวม

จัดทาโดยคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0
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3) มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
GE 1001
GE 1003
GE 3002
BU 5001
BU 5008
PH 2001

การต่อต้านการทุจริต
มนุษย์กับกฎหมาย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
การปฏิบัติกรรมฐาน
ปรัชญาเบื้องต้น
รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

GE 2001
GE 3001
GE 3003
BU 5002
BU 5005
PH 2006

มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสืบค้น
พระไตรปิฎกศึกษา 1
พุทธวิถีไทย
ประวัติศาสตร์ศาสนา
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

GE 3005
GE 2003
BU 5003
BU 5006
PH 2011
PH 2002

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
การวางแผนชีวิต
พระไตรปิฎกศึกษา 2
ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
พื้นฐานทางอารยธรรมและวัฒนธรรม
ปรัชญาตะวันออก
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

GE 4001
GE 4003
BU 5004
BU 5007
PH 2007
PH 2012

สถิติเพื่อการวิจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
พระไตรปิฏกศึกษา 3
ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมไทย
พลวัฒทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
รวม

หน่วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

หน่วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

หน่วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

หน่วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

18

จัดทาโดยคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
BU 5009
BU 5015
PH 2003
PH 2008
PH 2013
PH xxxx

พระพุทธศาสนามหายาน
พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัฒน์
ปรัชญาตะวันตก
ศาสนากับสันติภาพ
สุนทรียทัศน์ทางวัฒนธรรมและการดาเนินชีวิต
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

PH2009
PH2014
PH2005
PH2010
PH xxxx
PH xxxx

พีธีกรรมทางศาสนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในยุควัฒนธรรมร่วมสมัย
ปรัชญาศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

PH 2004
PH 2015
PH 2016
PH xxxx
PH xxxx
PH xxxx

ปรัชญาสังคมและการเมือง
ภาษาอังกฤษสาหรับปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม

ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

PH2041

ฝึกภาคสนาม
รวม

หน่วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

6
6
6
6
6
6

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

บรรยาย
3
3
3
3
3
3

ปฏิบัติ
0
0
0
0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

บรรยาย
3
3
3
3
3
3

ปฏิบัติ
0
0
0
0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6

หน่วยกิต
6
6

บรรยาย
0

ปฏิบัติ
270

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0

4) มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาศาสนศาสตร์ยโสธร ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
GE 1001
GE 1003
GE 3002
BU 5001
BU 5008
PH 2001

การต่อต้านการทุจริต
มนุษย์กับกฎหมาย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
การปฏิบัติกรรมฐาน
ปรัชญาเบื้องต้น
รวม

หน่วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0
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ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
GE 2001
GE 3001
GE 3003
BU 5002
BU 5005
PH 2006

มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสืบค้น
พระไตรปิฎกศึกษา 1
พุทธวิถีไทย
ประวัติศาสตร์ศาสนา
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

GE 3005
GE 2003
BU 5003
BU 5006
PH 2011
PH 2002

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
การวางแผนชีวิต
พระไตรปิฎกศึกษา 2
ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
พื้นฐานทางอารยธรรมและวัฒนธรรม
ปรัชญาตะวันออก
รวม

หน่วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

หน่วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

หน่วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6

GE 4001
GE 4003

สถิติเพื่อการวิจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

3
3

3
3

0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6

BU 5004
BU 5007

พระไตรปิฏกศึกษา 3
ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา

3
3

3
3

0
0

6
6

PH 2007
PH 2012

ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมไทย
พลวัฒทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
รวม

3
3
18

3
3

0
0

6
6

หน่วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
BU 5009

พระพุทธศาสนามหายาน

3

3

0

6

BU 5015
PH 2003
PH 2008
PH 2013
PH xxxx

พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัฒน์
ปรัชญาตะวันตก
ศาสนากับสันติภาพ
สุนทรียทัศน์ทางวัฒนธรรมและการดาเนินชีวิต
วิชาเลือก
รวม

3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3

0
0
0
0
0

6
6
6
6
6
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
PH2009
PH2014
PH2005
PH2010
PH xxxx
PH xxxx

พีธีกรรมทางศาสนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในยุควัฒนธรรมร่วมสมัย
ปรัชญาศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

PH 2004
PH 2015
PH 2016
PH xxxx
PH xxxx
PH xxxx

ปรัชญาสังคมและการเมือง
ภาษาอังกฤษสาหรับปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม

ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

PH2041

ฝึกภาคสนาม
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

บรรยาย
3
3
3
3
3
3

ปฏิบัติ
0
0
0
0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

บรรยาย
3
3
3
3
3
3

ปฏิบัติ
0
0
0
0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6

หน่วยกิต
6
6

บรรยาย
0

ปฏิบัติ
270

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0

3.1.5 คาอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE 1001
การต่อต้านการทุจริต
3(3-0-6)
Anti-Corruption
ความหมายของการทุ จริต ประเภทและรูป แบบของการทุ จริต ทุ จริตโดยตรง
ทุจริตโดยอ้อม ทุจริตเชิงนโยบาย ผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ งของผลประโยชน์ ส่ วนตน และผลประโยชน์ส่ วนรวม ผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อสภาวะทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ผลกระทบของการทุจริตทีมีต่อพัฒนาการและความเจริญเติบโตของประเทศ
ไทย สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริต หลักธรรมาภิบาลสากลในการปฏิบัติงาน นโยบายและแนวทาง
ในการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
สากล ระดับประเทศ ทัศนคติและความตระหนักถึงผลกระทบที่ร้ายแรงของการทุจริต จิตสานึกความเป็น
พลเมืองดีในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต แนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริต
Meaning of corruption, types and forms of corruption,direct
corruption, indirect corruption, policy corruption, self-benefit and collective benefit, causes
and factors of conflicts between self and collective benefits, impact of corruption on
จัดทาโดยคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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politics, economics, and society, impact of corruption to development and growth of
Thailand, causes and factors of corruption, international good governance principles at
work, policy and managerial styles of good governance, International and national laws
about preventing and subjugating corruption, attitude and understanding of severe impact
of corruption, consciousness of being a good citizen in preventing and counteract
corruption, process of self-development to avoid corruption
GE 1002

ท้องถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
Local Studies
ประวัติ ข องท้ อ งถิ่ น สภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ แ ละสั งคม ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ปัญหาสาคัญในท้องถิ่น ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับคติชนวิทยา วิธีการศึกษาข้อมูลคติชน การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคติชน การอภิปรายและ
นาเสนอข้อมูล อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อความเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น ประยุกต์ภู มิปัญญาท้องถิ่นในการ
ดาเนินชีวิตให้มีความสุข
Local history, natural and social environment, custom, tradition, a
way of life, culture, local wisdoms that are still in use, problems in locality, general
knowledge about folklore, methodology in studying folklore, analysis of local wisdoms
from the folklore, discussion and presentation of data and information, influence of
globalization on local changes, adaptation of local wisdoms for happy living
GE 1003

มนุษย์กับกฎหมาย
3(3-0-6)
Man and Jurisprudence
ความหมาย ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้และการ
ยกเลิกกฎหมาย บุคคลและความสามารถ สิทธิและการใช้สิทธิ ลักษณะครอบครัวมรดก ทรัพย์ ทรัพย์สิน
การท านิ ติกรรมและสั ญ ญา หนี้ และกระบวนการยุติ ธรรม การดาเนิ นชีวิตให้ มีความสุ ขตามกรอบของ
กฎหมายในสังคม
Meaning, general characteristics of laws, classification of law,
enforcement and cancellation of law, persons and capacity, rights and their exercise,
family, succession, property, belongings, juristic acts and contraction, debt and judicial
process, and happy living under the law in society
GE 1004

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
ความหมาย แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสันติภ าพ ความขัดแย้งที่มี
ผลกระทบต่อสันติภาพโลก สถานการณ์ความขัดแย้ง วิธีสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภาพในระดับบุคคล ชุมชน
สังคม และประเทศ การแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี การต่อรองและการไกล่เกลี่ยการเสริมสร้างสัมพันธภาพ
การใช้ ก ารสื่ อ สารและสื่ อ มวลชนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สั น ติ ภ าพให้ เกิ ด ขึ้ น ในสั ง คม การน าหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปใช้ในการสร้างสันติภาพ
Meaning, concepts and relationship between human and peace,
conflict affecting World peace, conflict situation, peace building and maintenance at a
level of individual, community, society and country, the conflict resolution via peaceful
จัดทาโดยคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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methods, bargaining and reconciliation in founding relationship, communication and mass
media for promotion of peace in society, and utilizing Buddhist doctrines in peace building
process
GE 1005

การศึกษาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Education for Lives
ความหมายของการศึกษาและคุณภาพชีวิต ความจาเป็นและความสาคัญของการ
เรียนรู้ ระบบการศึกษา การศึกษากับการแก้ปัญหาและการดารงอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข หลักการเรียนรู้
การใช้เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ความใฝ่ รู้ การแสวงหาและการพัฒนาความรู้ใหม่ ความสามารถด้าน
การจัดการ การใช้เหตุผ ล การคิดวิเคราะห์ การเจรจาต่อรอง การประนีประนอม การขจัดความเครียด
ศีล ธรรม จริยธรรม คุณ ธรรม มนุ ษยสั มพันธ์ มารยาทและการสมาคม ประยุกต์ใช้ความรู้กับ ทักษะการ
ดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
Meaningof education and quality of life, necessity and importance of
learning, educational system, education for problem-solving and living in the society
peacefully, principles of learning and utilization of technology and knowledge
management, ambition in learning, seeking and development of new knowledge,
management ability, reasoning, critical thinking, negotiation, compromise, elimination of
stress, morality, ethics, virtue, human relationship, etiquette and association, applying
knowledge and skill for living in the 21st century
GE 1006

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
ประวัติศาสตร์ พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง รูปแบบความเชื่อและการ
ดาเนินชีวิตของคนไทย โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนการดาเนินชีวิตให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย
History, political development, administration, forms of Thai beliefs
and way of life, structure of economy society and culture, application of Buddha’ s
teaching for happy living and live a life suitable to Thai ways of life and wisdom
GE 1007

มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง
3(3-0-6)
Human and Civic Education
ความหมายของสังคม โครงสร้างสังคมไทย ปัญหาของสังคมไทย การสร้างสานึก
ทางสังคม และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก การปลูกฝังมโน
สานึกทางจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล การบู รณาการพุทธจริยธรรมกับสังคม แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทุจริตและสร้างสุขภาวะทางสังคมแนวพุทธ
Meaningof society, structure of Thai society and social problem of
Thailand, Instillation of social conscience and awareness of one’ s role and duties as a
good global citizen, ethics and good governance, holistic application of Buddhist ethics in
society, guidelines for preventing and solving problems of corruption and building social
well-being according to Buddhism.
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2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GE 2001
มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
3(3-0-6)
Man and Learning
ความหมาย ความส าคั ญ ของปรั ช ญา อภิ ป รั ช ญา ญาณวิ ท ยา จริ ย ศาสตร์
สุนทรียศาสตร์ ทั้งปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออกตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ลักษณะความคิด
กระบวนการของความคิดอย่ างมีเหตุผล ภาษากับการใช้เหตุผลทั้ งแบบนิรนัยและอุปนัย ประยุกต์ห ลั ก
ปรัชญาในการดาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
Meaning and importance of philosophy, metaphysic, epistemology,
ethics, and esthetics of both western and eastern philosophy from the ancient time to
current, characteristic of thought, process of reasonable thinking, language and reasoning
of both deductive and inductive methods, adaptation of philosophy for living in present
social conditions
GE 2002

พุทธจริยธรรมศึกษา
3(3-0-6)
Buddhist Ethics Study
ความหมายและความสาคัญของจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา บทบาทและ
หน้าที่ของบุคคล การแก้ไขปัญหาและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม การใช้เวลาอย่างเหมาะสม การทางาน
ร่วมกับผู้อื่น และการดาเนินชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
Meaning and importance of Buddhist ethics, roles and
responsibilities of an individual, problem solving and practices righteously, time spending
appropriately, team working and living a life beneficial both to self and society
GE 2003

การวางแผนชีวิต
3(3-0-6)
Life Planning
ความหมายและความสาคัญของการวางแผนชีวิตให้มีความสุขยั่งยืน เริ่มตั้งแต่ชีวิต
การเรียน การทางาน การเตรียมการสาหรับการมีครอบครัวที่มีความสุข หลักการบริหารครอบครัวภายใต้
สภาวะสิ่ งแวดล้ อมที่ เปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็ว ความรับ ผิ ด ชอบต่อตนเองและครอบครัว เรีย นรู้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่ อให้ดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข วินัยชาวบ้าน นาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ครองเรือนและการดารงชีวิต
Meaning and importance of life planning for sustainable happiness
starting from life of learning, working, preparation for happy family, principles of family
management under fast changing environments, self-responsibility and family
responsibility, learning of people differences for living a happy life, village disciplines,
adaptation of Buddhist doctrines in running a household life
GE 2004

พุทธศิลป์และโบราณคดี
3(3-0-6)
Buddhist Art and Archaeology
ศึ ก ษาความหมาย ประวั ติ ค วามเป็ น มา ขอบเขตและประโยชน์ พุ ท ธศิ ล ป์
วิวัฒ นาการและอิทธิพลพุทธศิลป์ในด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ปรัชญาธรรมทางวัตถุ
ลักษณะของศิลปวัฒนธรรมไทย สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์พุทธศิลปะกับ
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ศาสตร์ต่าง ๆ สกุลศิลปะ การสงวนรักษา การอนุรักษ์และการบริหารจัดการพุทธศิลป์
Meaning, history, concept and benefit of Buddhist Arts. The course
also looks at the evolution and influence of Buddhist arts on architecture, sculpture,
painting, and material philosophy. The course is designed to enable the students to
describe pre-historic and historical characteristics of Thai arts and culture, relationship of
Buddhist arts with other sciences within the field of arts, preservation, conservation and
management of Buddhist arts
GE 2005

จิตวิทยากับชีวิต
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ความหมาย ประเภทของพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ ความเป็นมาของวิชา
จิตวิทยาสาขาต่าง ๆ สรี รวิทยาเบื้ องต้น ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ความเจริญ และพัฒ นาการด้านต่างๆ
แรงจูงใจ การรับรู้ กระบวนการเรียนรู้ ทัศนคติ สติปัญญา บุคลิกภาพ สุขภาพจิต การมีมนุษยสัมพันธ์ หลัก
จิตวิทยาในพระพุทธศาสนา การแก้ปัญหาและการดารงชีวิตอย่างมีความสุขด้วยหลักธรรมและหลักจิตวิทยา
Meaning and classification of behaviors and nature of human beings,
backgrounds of psychology, basic physiology related with behaviors, various growths and
developments, motivation, awareness, learning process, attitude, intellectual, personality,
mental health, human relation, principles of psychology in Buddhism, problem-solving and
happy living based by Buddhist virtues and principles of psychology
3) กลุ่มวิชาภาษา
GE 3001
ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language
หลั ก เกณฑ์ แ นวคิ ด ที่ เป็ น พื้ น ฐานของการสื่ อ สาร ธรรมชาติ ข องภาษา การใช้
ภาษาไทยมาตรฐานในปัจจุบัน การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันและ
เป็นพื้นฐานการแสวงหาความรู้ พัฒนาทักษะของการใช้ภาษาไทย การอ้างอิง การเชื่อมโยงภาษาไทยในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน การสืบค้นสารนิเทศและการนาเสนอผลงานด้วยสื่อต่าง ๆ
Basic concepts of communication, nature of language, the use and
usage of current standard Thai language, skills in listening, speaking, reading and writing for
daily communication, a foundation of searching for knowledge, skills of Thai language,
citation, relating Thai language with ASEAN community, retrieving information and
presenting it in media
GE 3002
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
ศึกษาคาศัพท์ วลี สานวน และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ฝึกทักษะการฟัง พูด
อ่าน และเขียน เน้นฝึกฟัง -พูดเบื้องต้น โดยการสร้างสถานการณ์ปกติที่จะเกิดการโต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่น
และศึกษากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเท่าที่จาเป็นจะต้องใช้ เพื่อเป็นเครื่องช่วยให้สามารถ
สื่อความหมายด้านการฟัง-พูดได้อย่างถูกต้อง
Vocabularies, phrases, idioms and sentences used in daily life, skills
in listening, speaking, reading and writing in situations, rules and regulations in English
communication
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GE 3003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
English for Communication and informal Retrieval
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เน้นฝึกฟัง -พูดเบื้องต้น ในสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งการสืบค้นสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง และเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้
ต่างๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์
The use of English for communicationon listening and speaking in
situations of daily life, information retrieval electronically, citations and learning from
electronic databases and printing materials
GE 3004

การแปลอังกฤษ
3(3-0-6)
English Translation
ศึก ษาความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การแปล หลั ก การแปลอั งกฤษเป็ น ไทย วิเคราะห์
ปัญหาการแปลอังกฤษเป็นไทย ฝึกแปลประโยคพื้นฐานทั่วไปและประโยคที่มีโครงสร้างสร้างแบบ Simple
Sentences, Compound Sentences and Complex Sentences และฝึกแปลข้อความหรือย่อหน้า ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ ประสบการณ์อาชีพและพระพุทธศาสนา
General knowledge about translation, principles of translation English
into Thai, problems of translation English into Thai, translation of simple sentences,
compound sentences and complex sentences, translation of short contents or paragraphs
about people, places, work experiences and Buddhism
GE 3005

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
3(3-0-6)
English for Study Skills
การใช้ภ าษาอังกฤษเพื่ อ การให้ ข้อมูล การสรุปความ และแสดงความคิดเห็ น
กลวิธีการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจาวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพื่อการอ่านและการ
เขียน โดยใช้สื่อระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
The use of English for giving information, making summary and
expressing opinions, strategies of listening, speaking, reading and writing in daily life,
citations and the use of dictionary for reading and writing based on Information system and
electronic databases
GE 3006

ภาษาอาเซียนเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม
3(3-0-6)
ASEAN Languages for Cultural Study
การพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ของภาษาใน
กลุ่ ม ประเทศประชาคมอาเซี ย นประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพื่ อการสื่ อ สารและท าความเข้ าใจด้ านสั งคม
ประเพณี และวัฒนธรรม
ASEAN language skills development on listening, speaking, reading
and writing for communication and understanding society, tradition and culture
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4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
GE 4001
สถิติเพื่อการวิจัย
3(3-0-6)
Statistics for Research
ความหมายและขอบข่ายของสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่ ว นกลาง การวัดการ
กระจายของข้อมูล ความน่าจะเป็น คะแนนมาตรฐาน การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร การสุ่มตัวอย่าง การ
ทดสอบสมมติฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรและสัดส่วนของประชากร การทดสอบไคสแคว์ การ
วิเคราะห์ถดถอย และสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา เลขดัชนี สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้ด้วยหลักทาง
สถิติ
Meaning and scope of statistics, central tendency, dispersion,
probability, standard scores, estimation, random sampling, hypothesis testing, test for the
mean and proportion, Chi–square test, linear regression and correlation, time series, index
number, problem-solving by statistics in daily life
GE 4002
คอมพิวเตอร์เพื่อการทางาน
3(3-0-6)
Computer for Work
องค์ประกอบพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ด แวร์และซอฟต์แวร์
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการสร้างสรรค์งานด้านเอกสาร กราฟิก และการนาเสนอผลงาน การนาเสนอ
สารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความ
ปลอดภัย ในระบบคอมพิ ว เตอร์ จริ ย ธรรมและความรับ ผิ ดชอบในการใช้ค อมพิ ว เตอร์ ฝึ ก ปฏิ บั ติการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง
Components of computer in both hardware and software, the use of
application program for creative documentations, graphics and presentations, presentation
of information, computer networking, E-mail, computer’s law, safety in computer system,
ethics and responsibility for using computer, the use of new and up-to-date readymade
software
GE 4003
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Technology for Further Study
หลักการ ความสาคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ ใน
การสืบค้น การสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ
และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การค้นคว้า
การเขียนรายงานผลการค้นคว้าและจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Principles and importance of IT system and information system in
researching, the use of IT and other media in research and electronic database in order to
develop communication and on-line learning, researching, writing reports of one’s research
and ethics of IT use
GE 4004
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology
แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์ พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ธรรมชาติวิท ยาที่เกี่ย วข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้ อม
สุขภาพอนามัยและ โภชนาการ ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสภาพแวดล้อม การประยุกต์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดารงชีวิต
Concept, theory, analytical thinking, rules, scientific and
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technological development, natural science related to human beings, composition of
human body, man and environment, health and nutrition, influence of science and
technology on environment, application of science and technology in life
3.1.6 หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
BU 5001
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
History of Buddhism
โลกทั ศน์ ศาสนาก่อนพุท ธกาล พุ ทธประวัติและพุ ทธประวัติเชิงวิเคราะห์ การ
สังคายนาและการร้อยกรองพระธรรมวินัย นิกายในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ประวัติและบทบาทของพระสาวก พระสาวิกาและนักคิดทางพระพุทธศาสนาที่สาคัญ อิทธิพล
ของพุทธศิลป์ที่มีต่อศิลปะไทย ศึกษาสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
World views on religions before the Buddha’ s time, life of the
Buddha and analytical life of the Buddha, Sangha Rehearsal and composition of Dhamma
and Vinaya, schools in Buddhism, Buddhism in Thailand and other countries, lives and
roles of important Bhikkhus, Bhikkhunis and scholars in Buddhism, the influence of the
Buddhist arts towards Thai arts, and current situations of Buddhism
BU 5002

พระไตรปิฎกศึกษา 1
3(3-0-6)
Tipitaka Studies 1
วิเคราะห์การจาแนกหมวดหมู่ โครงสร้างและเนื้อหาของพระไตรปิฎก ประเภทและ
ลาดับชั้นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ฐานะและความสาคัญของพระไตรปิ ฎกและคัมภีร์ชั้นรอง ภูมิปัญญาใน
พระไตรปิฎกและการศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต
ศึกษาประวัติ แนวคิดและหลักการ วัตถุประสงค์การบัญญัติพระวินัย วิธีบัญญัติ
พระวินัย บทบัญญัติหรือศีลประเภทต่าง ๆ การปฏิบัติ การตีความ วินิจฉัยและวิธีการตัดสินอธิกรณ์ในพระ
วินั ย ศึกษาเปรียบเทียบการบัญญัติพระวินัยกับการบัญญัติกฎหมาย การประยุกต์ใช้วิธีการทางพระวิ นัยกับ
ตัดสินปัญหา
The analysis of group classification, structure and contents of the
Tipitaka, types and orderly arrangement Buddhist Scriptures, status and importance of the
Tipitaka and Buddhist exegetical for literature, wisdom in Tipitaka and to study Buddhist
proverbs
Concepts, and principles, purposes of the commandment of Vinaya
(discipline), methods of enactment of Vinaya, chapters or different types of Sila (morality),
preservation, interpretation consideration and decision of disciplinary disputes, and to
study a comparison of the commandment of Vinaya with legal act, an application of
methods of Vinaya in making decision of the problems
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BU 5003

พระไตรปิฎกศึกษา 2
3(3-0-6)
Tipitaka Studies 2
ศึ ก ษาโครงสร้ า งและเนื้ อ หาของพระสุ ต ตั น ตปิ ฎ ก การจั ด หมวดหมู่ ในพระ
สุตตันตปิฎก วิเคราะห์พระสูตรที่สาคัญและพระสูตรที่แสดงหลักการสาคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมที่
เป็ น หลั กการส าคัญ ของพระพุ ทธศาสนา อุดมคติท างพระพุทธศาสนา วิธีคิดและคุณ ลักษณะพิ เศษแห่ ง
พระพุ ท ธศาสนา พุ ท ธจริย ธรรม หลั ก คิหิ ธ รรมและการประยุก ต์ใช้ห ลั ก ธรรมในการดารงชี วิตและการ
แก้ปัญหาสังคม
Structure and contents of Suttanta Pitaka ( Discourses) , group
classification of Suttanta Pitaka, analysis of the important Suttas (discourses) and Suttas
(discourses) with important evidence of the Buddhism, principles of Buddhist Dhamma,
Buddhist idiology, way of thinking and significant nature of the Buddhism, the Buddhist
ethics, code of morality for the laity and the application of Dhamma virtues in living and
social problem solving
BU 5004

พระไตรปิฎกศึกษา 3
3(3-0-6)
Tipitaka Studies 3
ศึ ก ษาโครงสร้ า งและเนื้ อ หาของพระอภิ ธ รรมปิ ฎ ก การจั ด หมวดหมู่ ในพระ
อภิธรรมปิฎก ประวัติและสาระสาคัญของพระอภิธรรมจากคัมภีร์ในพระอภิธรรมปิฎก พระอภิธรรมในฐานะหลัก
วิชาการพระพุทธศาสนา หลั กการอธิบ ายและตีความธรรมะตามแนวอภิธรรม พุท ธปรัชญาตามนัย พระ
อภิธรรม จิตวิทยาในพระอภิธรรมและการประยุกต์ใช้หลักพระอภิธรรมในการดารงชีวิต
Structure and contents of the Abhidhamma Pitaka, group
classification in Abhidhamma Pitaka, history and essence of Abhidhamma from the
scriptures of Abhidhamma Pitaka, Abhidhamma in the position of the Buddhist academic
principles, principles of explanation and interpretation of Dhamma based on Abhidhamma,
psychology in Abhidhamma, and application of principles of Abhidhamma in living
BU 5005
พุทธวิถีไทย
3(3-0-6)
Buddhism and Thai Ways of Life
ความส าคั ญ ของพระพุ ทธศาสนาในฐานะศาสนาประจาชาติไทยและรากฐาน
สาคัญของวัฒ นธรรม เป็นองค์ความสามัคคี เป็นสถาบันคู่ชาติและพระมหากษัตริย์ เป็นแหล่งหล่อหลอม
เอกลักษณ์ของชาติ เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาและการพัฒ นาชาติ ความเป็นสถาบันพระพุทธศาสนา พระ
รัตนตรัย วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา หลักศาสนพิธีและรูปแบบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
Importance of Buddhism as Thai national religion and the important
foundation of the culture, the mark of unity, the institute of the nation and the King, the
resource for creation of the national identity, the instrument for problem-solving and the
development of the nation, the Buddhist institutionalism, the Triple Gems, the Buddhist
holy days, the principles of the religious ceremony and the Buddhist activities.
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BU 5006

ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Pali for a Buddhist Research
ศึกษาหลักไวยากรณ์ การอ่าน การแปลภาษาบาลีเบื้องต้น การใช้ภาษาบาลีและ
การใช้คาภาษาบาลี ในภาษาไทย ภาษาบาลีกับพระพุทธศาสนา คัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับภาษาบาลี ฝึก
ทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้น ๆ หรือโดยย่อจากเอกสารภาษาบาลี
Grammar, reading, translation of basic Pali, the use of Pali and Pali
words in Thai language, Pali and Buddhism, Buddhist scriptures in Pali, searching and
researching the short contents of Buddhism, or summarizing Pali documents
BU 5007

ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Sanskrit for a Buddhist Research
ศึ ก ษาหลั ก ไวยากรณ์ การอ่ า น การแปลภาษาสั น สฤตเบื้ อ งต้ น การใช้ ภ าษา
สั น สกฤตและการใช้ ค าภาษาสั น สกฤตในภาษาไทย ภาษาสั น สกฤตกั บ พระพุ ท ธศาสนา คั ม ภี ร์
พระพุทธศาสนาฉบับภาษาสันสกฤต ฝึกทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้น ๆ หรือโดยย่อจาก
เอกสารภาษาสันสกฤต
Grammar, reading, translation of basic Sanskrit, usage of Sanskrit and
Sanskrit words in Thai language, Sanskrit and Buddhism, the Buddhist scriptures in Sanskrit
version, searching and researching the short contents of Buddhism, or summarizing Sanskrit
documents
BU 5008

การปฏิบัติกรรมฐาน
3(3-0-6)
Meditation Practice
แนวคิด หลักการ วิธีปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา ทั้งสมถกรรมฐานและ
วิปั ส สนากรรมฐาน หลั ก การปฏิ บั ติธุดงค์ ศึกษาการสอนกรรมฐานและการปฏิ บัติ กรรมฐานจากส านั ก
กรรมฐานที่สาคัญในประเทศไทย ฝึกปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องตามหลักคาสอนในพระพุทธศาสนา
เงื่อนไขรายวิชา
ฝึกปฏิบัติกรรมฐานนอกสถานที่หรือในสานักปฏิบัติอย่างน้อยภาคการศึกษาละ
30 ชั่วโมง ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
Concepts, principles, ways of Samathakammathana ( Concentration
development) and Vipassana-kammathana (Insight development) meditation practice in
the Buddhism, principles of Dhutonga practice (Austere practice), teaching and practice of
meditation in important meditation centers in Thailand, meditation training according to
the Buddhist teachings
The subject condition:
Meditation training at schools of meditation at least 30 hours in
every semester until the completion of education
BU 5009
พระพุทธศาสนามหายาน
3(3-0-6)
Mahayana Buddhism
ศึกษาสถานการณ์พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน ประวัติและการเกิดขึ้นของ
พระพุ ท ธศาสนานิ กายมหายาน ความสั มพั น ธ์และความแตกต่ างระหว่างพระพุ ท ธศาสนาเถรวาทและ
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มหายาน แนวคิดและหลักการสาคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เช่ น แนวคิดเรื่อง ตรีกาย อาทิพุทธะ
ศู น ยตา โยคาจารย์ หลั ก โพธิ จิ ต นิ ก ายส าคั ญ ของพระพุ ท ธศาสนามหายาน เช่ น นิ ก ายสุ ข าวดี เซ็ น
พระพุ ทธศาสนามหายานในโลกตะวัน ตก บทบาทขององค์ดาไลลามะ และนั กคิด ของพระพุท ธศาสนา
มหายานเช่น ดร.ดี.ที.ซูซูกิ พระติช นัท ฮันห์ เป็นต้น
Situations of the Buddhism after Lord Buddha’ s nibbana, history
and the origin of Mahayana Buddhism, the relation and differences between Theravada
Buddhism and Mahayana Buddhism, methods of thinking and the main principles of
Mahayana Buddhism: a way of thinking on Trikaya (Three Bodies), i.e. Buddha, Sunayata,
Yogacaraya, Bothicitta, main schools of Mahayana Buddhism: Sukkhavati, Zent, Western
Mahayana Buddhism, roles of Dalailama and Buddhist thinkers such as Dr. D.T.Zuzuki, Phra
Thich Nhat Hanh etc.
BU 5010

ศาสนศึกษา
3(3-0-6)
Religious Studies
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา แนวคิด ทฤษฎีกาเนิดศาสนา ภูมิหลังทาง
ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์
อิสลาม ศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทาให้ศาสดาของแต่ละศาสนาหันไปสนใจศาสนา การปฏิบัติทางศาสนา
และประสบการณ์ศาสนาของศาสดาแต่ละองค์ วิเคราะห์เปรียบเทียบศาสนาด้านโครงสร้าง หลักธรรม โลก
ทัศน์ พิธีกรรม นิกาย ความดีและจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาที่สาคัญ ๆ สถานะปัจจุบันของแต่ละศาสนา
สิทธิการนับถือศาสนา หลักศาสนสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา
Fundamental knowledge on religions, ways of thinking, theory and
origin of religions, religious background history, culture, economy, society, politics of
Brahmanism (Hindu), Buddhism, Christianity, and Islamism, different components interesting
each religious founder turning to the religion, the religious practice and experience of each
founder, analysis in comparison of religions on structure, virtue, world views, ritual, school,
goodness and ultimate objective of important religions, current status of each religion,
rights in beliefs of religion, religious relation and good understanding among religions
BU 5011

ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
English for Buddhism Propagation
ศึกษาคาศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ฝึกพูดหรือสนทนาและอธิบาย
ธรรมะด้วยภาษาอังกฤษฝึ กหั ดเขียนเรียงความอธิบายพุ ทธศาสนสุ ภาษิ ต และฝึ กเขี ยนบทความธรรมะด้ วย
ภาษาอังกฤษ และย่อความจากบทความธรรมะที่กาหนดให้
Specific English vocabulary for Buddhism, conversation and
explanation of Dhamma in English, writing essays about Buddhist proverbs and Dhamma
articles in English and abstract of Dhamma articles as defined
BU 5012

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
3(3-0-6)
Thai Buddhist Literature
ศึกษาวรรณกรรมที่สาคัญทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน โดย
ศึกษาและวิเคราะห์สาระสังเขป ลั กษณะเด่น วิวัฒ นาการ ในแง่คุณค่าและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทยและ
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พระพุทธศาสนา เช่น ไตรภูมิพระร่ วง มังคลัตถทีปนี ปัญญาสชาดก มหาชาติคาหลวง มหาเวสสันดรชาดก
ปฐมสมโพธิกถา เป็ น ต้น ศึกษาประวัติและผลงานปราชญ์ ช าวพุทธไทยทั้ งพระสงฆ์และคฤหั สถ์ รวมทั้ ง
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นของไทย
Important literatures of Buddhism from Sukhothai period to the
present time by learning and analyzing of the summary essence, the outstanding points,
evolution of value and influence over Thai society and Buddhism: Traiphumphraruang,
Mangaladipani, Paññasa Jataka, Mahajatikamluang, Mahavessantara Jataka,
Pathamasambothi-katha etc. history and the result of works of Buddhist scholars of both
monks and laymen, and Buddhist literature in Thai locality
BU 5013

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Information Technology for Buddhism Propagation
หลั ก การ วิ ธี ก ารและเป้ าหมายการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาจากพระไตรปิ ฎ ก
คุณ สมบั ติ นั กเผยแผ่ และนั กประชาสั มพั นธ์ วิทยาการประชาสั มพั นธ์สมั ยใหม่ สื่ อและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อิทธิพลและผลกระทบของสื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ
พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชน ฝึกหัดการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา ฝึกหัดการเทศน์แบบต่าง ๆ
และฝึกพูดตามหลักวิชาการวาทศิลป์
Principles, methods and targets of Buddhist propagation from the
Tipitaka, quality of Buddhist missionary and public information officer, modern public
information science, media and information technology systems for Buddhist propagation,
the influence and impact of media and information technology towards Buddhism and
Buddhist followers, writing Buddhist articles, giving sermons in different styles, and giving a
speech on the principles of oratory basis
BU 5014
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Buddhism, Science and Technology
วิธีการแสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ความสอดคล้องกัน
ระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ จิตวิทยา กฎ
แห่งกรรมของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ ผลกระทบและผลดีของพระพุทธศาสนาจากพัฒนาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวจิต
Methods of seeking for the truth of Buddhism and sciences, the
conformity of Buddhism and sciences, Buddhism and physical science, biology, psychology,
rules of Kamma (action) and sciences, scientific development and technology, and biopsychological technology
BU 5015
พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Buddhism and Globalization
วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน บทบาทของ
องค์กร บุคลากร และนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา การตีความคาสอนของพระพุทธศาสนา ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
วงการพระพุ ทธศาสนา และปั ญหาภายนอกที่ มีผลกระทบต่ อความเจริ ญและความเสื่ อมของพระพุ ทธศาสนา
เปรียบเทียบกระแสโลกาภิวัตน์ และธรรมานุวัตร พุทธวิทยาเพื่อการรู้เท่าทันกระแสและความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกภายใต้บริบทของข้อมูลข่าวสาร ท่าทีและการปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสาร ในฐานะชาวพุทธรวมทั้ง
การป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องและผลเสียของกระแสโลกาภิวัตน์ตามหลักวิถีพุทธ
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Analysis of roles and conditions of Buddhism in the modern world,
roles of organization, personnel, and Buddhist academicians, interpretation of Buddhist
teachings, problems of Buddhism and external problems with an impact on the growth
and decline of comparative Buddhism, tendency of globalization and Dhamma practice,
Buddhist knowledge for the awareness of tendency and change of the world community
under the contents of information, attitude and practice on the information as Buddhists in
both prevention and recorrection of the weakness, and damage of the globalization in
according to the Buddhist ways
BU 5016
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
3(3-0-6)
Buddhism and Sustainable Development
ศึกษาแนวคิด หลักการและความหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืน ความผิดพลาด
ของการพั ฒ นาแบบตะวั น ตกภายใต้กระแสบริโภคนิยม และความไม่กลมกลื น ของการพัฒ นาตามหลั ก
วิชาการสมัยใหม่และการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา การพัฒนาบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ การพั ฒ นาที่ ไม่ ท าลายระบบนิ เวศน์ ทดลองสร้า งโมเดลโครงการพั ฒ นาแบบยั่ งยื น โดย
ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่เข้าด้วยกัน พระพุทธศาสนากับสันติภาพ
Concepts, principles and meaning of sustainable development,
mistakes of the western development under the tendency of consumption wave and
disharmony of the development as a modern academic principles and the development
as the Buddhist teachings, the development on sufficiency economy basis as per the king’s
initiation, the development of non-destructive ecological systems, the construction of a
project model for sustainable development by combining of Buddhist teachings and
modern technology, and Buddhism and peace
BU 5017
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย
3(3-0-6)
Buddhism in the Contemporary Thai Society
ประวัติการนับถือพระพุทธศาสนาของชนชาติไทย พระพุทธศาสนากับชนชาติไทย
พระพุ ท ธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติไทย พระพุ ท ธศาสนากั บ ความมั่ น คงของชาติ สถานะของ
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน บทบาทของสถาบันสงฆ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาล ประชาชนต่อ
พระพุทธศาสนา การบริหาร การศึกษา การปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และพุทธ
บริษัท บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยและสังคมโลก
History of beliefs of Buddhism of Thai people, Buddhism and Thai
people, Buddhism as national religion, Buddhism and national security, status of Buddhism
in modern Thai society, roles of Sangha institution, institution of monarchy, government, and
people towards Buddhism, administration, education, practice and propagation of Buddhist
monks and Buddhist followers, roles of monks in Thai and world societies
BU 5018

การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Buddhist Affairs Administration
วิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้างการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล
ถึงปัจจุบัน หลักการบริการกิจการพระพุทธศาสนาโดยพุทธบริษัท ศึกษาโครงสร้าง ระบบการปกครองและ
ระบบบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทย การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์ การจัดการ ศาสนสมบัติภาวะผู้นาทาง
พระพุทธศาสนา กรณีศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการทุน บัญชีวัด และการตรวจสอบ
ศึกษาสภาพการณ์บริหารจัดการวัด การพัฒนาวัดโดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการ
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และการบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน หลักการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการวัดของ
ชุมชน และการพัฒนาวัดให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชน
Analysis of forms and structure of Buddhist affairs administration in
the Buddha’s time to the present, the principles of Buddhist affairs administration by the
Buddhist followers, structure, systems of administration and the system of Thai Sangha
affairs administration, Thai Sangha educational administration, management of religious
properties, Buddhist leadership, case study, and methods of capital management, the
account of temple and audit
Status of temple administration, development of temple by using
the method of management and good administration, relation between temple and
community, participation in temple administration in community and development of
temple as earning and spiritual centers in community
2) กลุ่มวิชาเอกปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
PH 2001
ปรัชญาเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Philosophy
ศึกษาความหมาย ขอบเขตของปรัชญา สาขาของปรัชญา ได้แก่ อภิปรัชญา ญาณ
วิทยา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ และตรรกวิทยา แนวความคิดของลัทธิปรัญาต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อสังคมทั้ง
ตะวันตกและตะวันออก สามารถประยุกต์แนวคิดเหล่านี้กับการดารงชีวิตตามหลักการของเหตุผล
Meanings, scopes, problems and theories of Philosophy are
metaphysics, epistemology, ethics, aesthetics and logic, concepts of various religions that
influence Western and Eastern societies can apply these concepts to living according to
the principles of reason
PH 2002

ปรัชญาตะวันออก
3(3-0-6)
Eastern Philosophy
ศึกษาแนวความคิด ทางอภิ ป รัช ญา ญาณวิท ยา และจริยศาสตร์ ของอุ ป นิษั ท
เวทานตะ เชน พุทธ คริสต์ อิสลาม ขงจื้อ เล่าจื้อ ชินโต
Study the concepts of metaphysics, epistemology and ethics of
Vedanta, secularism, Buddhism, Christianity, Islam, Confucianism, Shia, Shinto and Sikhs.
PH 2003

ปรัชญาตะวันตก
3(3-0-6)
Western Philosophy
ศึกษาความหมาย ขอบเขตปัญหาของอภิปรัชญา ทฤษฎีทางอภิปรัชญาของ เพล
โต อริสโตเติล คานท์ สปิโนซา ออกัสติน และศึกษาแนวความคิดปรัชญาสมัยใหม่ เน้นปรัชญาของเดส์คาร์ตส์
ไลบ์นิซ เบคอน ฮูม ล็อค เบิร์กเลย์ นิทเช โชเปนเฮาเออร์ เฮเกล และมาร์กซ์
Meanings, scopes, problems and theories of metaphysics of Plato,
Aristotle, Kant, Spinoza, and Augustine, and study the concept of modern philosophy
Focused on the philosophy of Descartes, Leibniz, Bacon, Hume, Locke, Berkeley, Nietzsche,
Hohen, Hegel, and Marx
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PH 2004

ปรัชญาสังคมและการเมือง
3(3-0-6)
Social and Political Philosophy
ศึกษามโนทัศน์ทางปรัชญาสังคมและการเมืองเกี่ยวกับรัฐ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอ
ภาคและความยุติธรรม วิเคราะห์สังคมและการเมืองไทยเชิงปรัชญาและหลักการปกครองตามแนวพุทธศาสตร์
Concepts of social and political philosophy in relation with state, rights,
freedom, equality and justice, analysis of Thai society and politics in philosophical area and
principles of government based on Buddhism approaches
PH 2005
ปรัชญาศาสนา
3(3-0-6)
Philosophy of Religion
ศึ กษาความหมายและขอบเขตของปรัชญาศาสนา ความแตกต่ างระหว่ างศาสนา
ปรัชญา และวิทยาศาสตร์ ปรัชญาเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ เหตุผลและศรัทธาในศาสนาตามแนวคิดของเทวนิ
ยมกับอเทวนิยมและศาสตร์สาขาอื่น
Meanings and scopes of philosophy, religion, and the difference of
religions, philosophy and sciences, philosophy in connection with phenomena above the
nature, reasons and faith in religions based on ways of thinking of theism and atheism
PH 2006
ประวัติศาสตร์ศาสนา
3(3-0-6)
History of Religion
ศึ กษาก าเนิ ด ประวัติ ผู้ ก่ อตั้ ง วิวั ฒนาการของศาสนา ปรัชญา หลั กธรรมค าสอน
พิธีกรรม และจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาต่าง ๆ
Origin and history of the founders, evolution of religion, philosophy,
teachings, rituals, and the ultimate objectives of religions
PH 2007
ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมไทย
3(3-0-6)
Religion, Culture and Thai Society
ศึกษาลักษณะโครงสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาวัฒนธรรมและสังคมไทย และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อศาสนาในปัจจุบัน
Structural characteristics, relation between religions, culture and society
in Thailand, and social change with the impact to religion in the present time
PH 2008
ศาสนากับสันติภาพ
3(3-0-6)
Religion and Peace
ศึ ก ษาแนวความคิ ด ทางศาสนาที่ เกี่ ย วกั บ สั น ติ ภ าพ เปรีย บเที ย บแนวคิ ด และ
หลักธรรมคาสอนของศาสนาต่าง ๆ บทบาทของศาสนาในการส่งเสริมสันติภาพ
Religious concepts on peace, comparison of the method of thought and
principles of religious teachings, role of religion in the promotion of peace
PH 2009
พิธีกรรมทางศาสนา
3(3-0-6)
Religious Rite and Ceremony
ศึกษาลั กษณะและความส าคั ญ ของพิ ธีกรรมในพระพุ ท ธศาสนา ศาสนาคริส ต์
ศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูและศาสนาสิกข์ในประเทศไทย
Characteristics and importance of rites and ceremonies in Buddhism,
Christianity, Islam, Hinduism and Sikhism in Thailand
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PH 2010

การเผยแผ่ศาสนา
3(3-0-6)
Propagation of Religions
ศึกษาวิธีการเผยแผ่ศาสนา หลักธรรม คาสอน พิธีกรรม นิกาย และจุดมุ่งหมายสูงสุด

ของศาสนาต่าง ๆ
Propagation methods of religion, principle of virtue, teachings, rites, sect
and ultimate purpose of religions
PH 2011

พื้นฐานทางอารยธรรมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Foundation of Culture and Civilization
ความส าคัญ ความหมายประวัติความเป็นมาลั กษณะของวัฒ นธรรม การแยก
ประเภทของอารยธรรมสากลอารยธรรมตะวันตกอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ที่มอี ิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
Significance, meanings, history, and characteristics of culture,
classification of universal civilization, western civilization and eastern civilization influential
to Thai culture in arts, culture, and cultural change
PH 2012

พลวัตทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Social and Cultural Dynamic
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม ศึกษา
ปัจจัย ประเภท รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง ลักษณะต่างๆของสังคมและวัฒนธรรม ระบบความเชื่อของ
สังคมไทย รวมถึงศึกษาวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
การเมืองการปกครองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
Concepts and theories of social change and cultural change, factors,
types, and forms of changes, characteristics of society and culture, belief system in Thai
society, eveloution of social, economical, cultural, and political changes in Thailand from
the past to present
PH 2013
สุนทรียทัศน์ทางวัฒนธรรมและการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Cultural Aesthetics and Living
ความหมายลักษณะและความสาคัญของสุนทรียทัศน์ทางวัฒนธรรม สุนทรียทัศน์
ทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต วิธีคิดเชิงสร้างสรรค์ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
Meanings, characteristics, and significance of cultural aesthetics,
cultural aesthetics affecting living a life, creative thinking methods, and living together with
happiness
PH 2014
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในยุควัฒนธรรมร่วมสมัย
3(3-0-6)
Creative Economy of Contemporary Culture
ความรู้เรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในยุควัฒนธรรมร่วมสมัย การพัฒนา การแก้ไข
ปัญหา การปรับตัว การป้ องกัน เพื่อความมั่นคงและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่าง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทย
Creative economic of contemporary culture, development, problem
solution, adjustment, and protection for economic stability and progress, relation of
creative economic and Thai culture
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ภาษาอังกฤษสาหรับปรัชญาศาสนาและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
English for Philosophy, Religious and Cultural Studies
ศึกษาปรัชญาศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งคาศัพท์ต่างๆที่
เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาศาสนาและวัฒนธรรมนั้นๆด้วยกรสนทนา บรรยาย และตอบคาถาม
To study religions and philosophy in English, conversation,
explanation, discussion, and question and answer in religions and philosophy in English
PH 2016
ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญาศาสนาและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cultural Research
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยทางวัฒนธรรม หลักการ เทคนิค วิธีการในการ
ตั้งประเด็นปัญหา การกาหนดขอบเขตและการออกแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ วิธีการเก็บข้อมูลภาคสนามและการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการนาเสนอผลการวิจัย
Fundamental principles of cultural research, techniques and
methods of problem setting, scope, and research design according to qualititative and
qualitative research methodology, data collection, data analysis, and research result
presentation
PH 2017
ปรัชญาหลังนวยุค
3(3-0-6)
Post-modern
ศึกษาวิธีการของปรัชญาปรากฏการณ์วิทยา ลัทธิอัตถิภาวนิยม ลัทธิโครงสร้าง ลัทธิ
หลังโครงสร้าง ลัทธิรื้อทาลาย ลัทธิรื้อสร้างใหม่ และลัทธิหลังนวยุคสายกลาง
Methods of Phenomenology, Existentialism, Structuralism, Poststructuralism, Demolitionism, Reconstructionism, and Moderate Post-modernism
PH 2018
พุทธปรัชญาเถรวาท
3(3-0-6)
Theravada Buddhist Philosophy
ศึกษาหลักธรรมเรื่องโลก มนุษย์ ปฏิจจสมุปบาท ศรัทธา ทาน กรรม สังสารวัฏ ไตร
ลักษณ์ และนิพพาน
Buddhist teachings of world, human beings, Paticcasamuppada,
(dependent origination), Faith, charity, Kamma (action), Samsaravatta (process of Birth and
Death), Tilakkhana (Three characteristics), Nibbana (the extinction of all defilements and
suffering)
PH 2019
ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy of Education
ศึกษาจุดมุ่งหมายของปรัชญาการศึกษา หลักการเรียนรู้ วิธีการสอน การทดสอบ
การประเมิน ผล การบริห ารการศึกษา การศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ และแนวความคิดของนักปรัชญา
การศึกษาคนสาคัญ
Purposes of educational philosophy, principles of learning, methods
of teaching, testing, evaluation, educational administration, Buddhist based education, and
methods of thinking of famous educational philosophers
PH 2020
ศาสนากับการพัฒนา
3(3-0-6)
Religion and Development
ศึกษาแนวคิดและหลักธรรมคาสอนของศาสนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์
และสังคม บทบาทขององค์กรทางศาสนาในการพัฒนามนุษย์และสิ่งแวดล้อม
Concepts and principles of teachings of religions on human and social
development, role of religious organizations in development of man and environment
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PH 2021

ศาสนากับภาวะผู้นา
3(3-0-6)
Religion and Leadership
ศึกษาภาวะผู้นาตามหลักศาสนาต่าง ๆอัตลักษณ์ของผู้นาตามหลักศาสนา บทบาท
ขององค์กรศาสนาในการพัฒนาภาวะผู้นา และการนาหลักธรรมทางศาสนามาสร้างภาวะผู้นา
Leadership based on the principles of religions, leadership personality
according to the principles of religion, role of religious organizations in leadership development,
and application of religious principles to leadership creation
PH 2022
ศาสนากับความตาย
3(3-0-6)
Religion and Death
ศึกษาความหมาย แนวความคิด พิธีกรรมของศาสนาต่างๆ ที่เกี่ยวกับความตายปัญหา
เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย (หลักการุณยฆาต) และการยินยอมให้ผู้อื่นฆ่าตนเอง
Meanings, methods of thought, and rites of religions concerning death,
suicidal problem (Mercy Killing), and individual consence for others to kill oneself
PH 2023
ศาสนากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Religions and Culture
ศึกษาหลักธรรม ความเชื่อ พิธีกรรม ในพระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ อิสลาม
พราหมณ์ ฮิ น ดู และซิ ก ซ์ ในประเทศไทย การด าเนิ น ชี วิ ต บนความหลากหลายในพหุ วั ฒ นธรรม
ความสัมพันธ์และบทบาทของศาสนาและวัฒนธรรม
Dhamma principles, beliefs, and rituals and rites in Buddhism,
Christianity, Islam, Brahmisn, Hinduism, and Sikhism in Thailand, living a life in multi-culture
society, relation and role of religion and culture
PH 2024
วัฒนธรรมร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Cultural
รูปแบบและพัฒนาการของวัฒนธรรมดั้งเดิม และวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่มีอิทธิพล
ต่อการดาเนินชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน ศึกษาพลวัตและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการปรับตัวและ
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม
Forms and development of traditional culture and modern culture
influential to living a life nowadays, cultural dynamic and change, cultural adjustment and
change to the global changes
PH 2025
วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Cultural and Buddhist Tourism
ความสาคัญ ความหมาย ประเภท และเครือข่ายการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
เชิงพระพุทธศาสนา ปัจจัย ทางวัฒ นธรรมที่ส่ งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ บูรณาการความรู้เพื่อศึกษา
วางแผน การจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒ นธรรมเชิงพุทธ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิล ปวัฒ นธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน และเอื้อประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
Importance, meanings, types, network of Buddhist based cultural
tourism, cultural factors supporting Buddhist tourism, integration of knowledge, plan, and
management in Buddhist based cultural tourism to promote and conserve Buddhist arts
and culture, and to be advantageous to economic and society sustainably
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ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย
3(3-0-6)
Thai Folk Culture
ประวัติความเป็น มาและแหล่งกาเนิด ศิล ปะวัฒ นธรรมจิตรกรรม ปฏิมากรรม
หัตถกรรมพื้น บ้านในแต่ละท้องถิ่นเครื่องมือเครื่องใช้การปั้นการแกะสลักการจักสานการถักทองานฝีมือ
พื้นบ้านทุกชนิดที่มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิตความเชื่อและศาสนาการนาองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษามา
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
History and origin of local art, culture, painting, sculture, and
handicraft, folk tools and equiptments used in wickerwork, sculture, craft, and weaving
relating to the ways of life based on faiths and religion, application of Thai folk culture for
the economic and social advantages nowadays
3) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์ 6 หน่วยกิต
PH 2027
การฝึกภาคสนาม
6(270)
Field experience
ศึกษาการปฏิบัติงานในสถานที่ฝึกงานที่เหมาะสมในลักษณะพนักงานชั่วคราวตาม
โครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการจัดทารายงานและการนาเสนอ
To study on the work training in suitable workplace as a temporary
employee according to the assigned project including report writing and presentations.
4) หมวดวิชาเลือกเสรีจานวน 6 หน่วยกิต
นั กศึ ก ษาสามารถเลื อกเรียนรายวิช าที่ เปิ ด สอนในมหาวิท ยาลั ยมหามกุ ฏ ราช
วิทยาลัย ไม่น้อยกว่าจานวน 6 หน่วยกิต โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว ตามความเห็นของหัวหน้า
ภาควิชานั้น ๆ
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3.2 อาจารย์ผู้สอน
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ลาดับ ชื่อ-ฉายา นามสกุล
1 พระราชปฏิภาณโกศล
(สมคิด เนาว์ชมภู)
2
3

พระมหาวิชิต
อคฺคชิโต (จันทร์สง่า)
นายทวี เลียวประโคน

4

นายประเวช
วะทาแก้ว

5

นายสาราญ
โคตรสมบัติ

ตาแหน่งวิชาการ
คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศน.ด. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
(สาขาวิชาปรัชญา) M.A. (Buddhist Studies)
ศน.บ. (ปรัชญา)
อาจารย์
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศน.บ. (ปรัชญา)
อาจารย์
Ph.D. (Philosophy)
M.A. (Philosophy)
ศน.บ. (ปรัชญา)
Ph.D. (Indian Philosophy & Religion)
อาจารย์
อาจารย์

สาเร็จจาก
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
University of Delhi, India
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
Kurukshetra University, India

ปีที่จบ
2558
2546
2543
2560
2557
2555
Kurukshetra University, India
2548
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2545
Banaras Hindu University, India 2557
M.A. (Indian Philosophy & Religion) Banaras Hindu University, India 2552
ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2546
Kurukshetra University, India
M.A. (Philosophy)
2545
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2542

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ลาดับ ชื่อ-ฉายา นามสกุล ตาแหน่งวิชาการ
คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
1 พระครูธรรมธร มะลิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
กิตฺติปาโล (แสวงมิ้ม)
(สาขาปรัชญา) ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)
2 พระมหากรธัช
อาจารย์
ศศ.ม. (การศึกษาผูใ้ หญ่และ
กมฺพุวณฺโณ (ศักดิ์ศรี)
การศึกษาต่อเนื่อง)
ศน.บ. (ปรัชญา)
3 นายสุชาติ อ่อนสร้อย
อาจารย์
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศน.บ. (ปรัชญา)
4 นายอภิชัย พลายเนาว์
อาจารย์
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศน.บ. (ปรัชญา)
5 นายชาญพัฒน์ ขาขัน
อาจารย์
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา)
ศน.บ. (ปรัชญา)

สาเร็จจาก
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.ศิลปากร

ปีที่จบ
2540
2529
2538

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2531
2559
2529
2550
2530
2552
2548

3.2.3 อาจารย์ประจาหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด
ลาดับ ชื่อ-ฉายา นามสกุล ตาแหน่งวิชาการ
1 พระครูวิกรมธรรมธัช
อาจารย์
(พีระ คัมภีรวรธรรม)
2 พระครูปราโมทย์ศีลคุณ
อาจารย์
(สาราญ ศรีตะวัน)
3 นายทองเปลือง
อาจารย์
อภัยวงศ์
4 นายสุเมตร์ เทพโสภา
อาจารย์
5

นายอุทัย ภูคดหิน

อาจารย์

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศน.บ. (ปรัชญา)
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศน.บ. (บริหารการศึกษา)
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศน.บ. (การประถมศึกษา)
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศน.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา)

สาเร็จจาก
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.ราชภัฎมหาสารคาม
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
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2549
2543
2553
2550
2549
2543
2549
2542
2550
2547
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3.2.4 อาจารย์ประจาหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ต.ทุ่งแต้
อ.เมือง จ.ยโสธร
ลาดับ ชื่อ-ฉายา นามสกุล ตาแหน่งวิชาการ
1 พระครูศิรโิ สธรคณารักษ์
อาจารย์
(ชัยชนะ นาทองไชย)
2 นายจารัส บุดดาพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาปรัชญา)
3 นายวิพจน์ วันคา
อาจารย์
4

นายนิคม ปาทะวงศ์

อาจารย์

5

นายรัชชัย ขยันทา

อาจารย์

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศน.บ. (ปรัชญา)
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศน.บ. (ปรัชญา)
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศน.บ. (ปรัชญา)
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศน.บ. (ปรัชญา)
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศน.บ. (บริหารการศึกษา)

สาเร็จจาก
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ปีที่จบ
2548
2545
2545
2539
2547
2543
2547
2540
2544
2538

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
4.1.2 มีทักษะการทางานด้านการวางแผน การจัดการ และการติดต่อสื่อสาร
4.1.3 มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมและการทางานเป็นทีม
4.2 ช่วงเวลา
การฝึกปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2559 สถาน
ประกอบการ ที่ดาเนินการเกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์ หน่วยงานอื่นๆ หรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
โดยปฏิบัติในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 ระยะเวลารวม 270 ชั่วโมง (45 x 6 = 270 ชั่วโมง)
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาเป็นไปตามตารางเรียนตารางสอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
- ไม่มี
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่เป็นความคาดหวังหรือเป้าหมายเฉพาะของหลักสูตรนี้ พร้อมทั้ง
ระบุกลยุทธ์หรือกิจกรรมการดาเนินการที่จะส่งผลให้เกิดคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดาเนินการ
1.1 ความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์
-จั ด กิ จ กรรมเปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ใช้ ค วามคิ ด
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
-รายวิ ช าโครงงานวิ จั ย ฝึ ก ฝนให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ใ ช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการวิจัย
-รายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะฯ ได้มีการ
แบ่งกลุ่มนักศึกษา และมอบหมายให้นักศึกษาได้คิด
วิเคราะห์ปัญหาปรัชญาศาสนา และวัฒนธรรมหรือ
ปัญหาทางความคิดเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน
1.2 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
-จัดหาเครื่องคอมพิ วเตอร์ในห้ อ งคอมพิว เตอร์และ
สารสนเทศ
ห้องสมุดสาหรับให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ
-จัด บริก าร Wireless Internet ตามจุด ต่าง ๆ ของ
คณะศาสนาและปรัชญา
-มี ร ายวิ ช าคอมพิ วเตอร์ เ พื่ อการท างาน และ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การค้ น คว้ า ฝึ ก ฝนให้
นักศึกษาสืบค้นข้อมูล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต่าง ๆ ได้
-ฝึ ก ฝนนั ก ศึก ษาจัด เตรียมการน าเสนอผลงานด้ว ย
โปรแกรมต่างๆ ในการนาเสนอผลงาน
-ฝึกฝนนักศึกษาส่งรายงานด้วยสื่ออิเลคทรอนิคส์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
-จัดโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ
-รายวิช าสั มมนาปรัช ญาแบ่งกลุ่มนักศึกษาที่ใช้การ
เรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ
-ฝึ ก ฝนการอ่ า นวารสารวิ ช าการภ าษาอั ง กฤษ
สอดแทรกตามรายวิชาต่าง ๆ
1.4 การวางแผนการทางาน การติดต่อสื่อสาร การ -จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งนักศึกษาทางานกันเป็น
ทางานร่วมกัน มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม
กลุ่ ม การทางานเป็ นทีม การมีมนุษ ยสั มพันธ์ที่ดี มี
จรรยาบรรณและจริยธรรม
คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม
-มี ก ารสอดแทรกคุ ณ ธรรม จรรยาบรรณ และ
จริยธรรมตามรายวิชาต่าง ๆ
-จั ด บอร์ ด การจั ด งานเสวนา/ สั ม มนา และจั ด
กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การการวาง
แผนการทางาน ท างานร่ว มกัน การท างานเป็ นที ม
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การมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี มี คุ ณ ธรรม จรรยาบรรณ
จริยธรรม
-มีอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจาชั้นคอยดูแล
เอาใจใส่ ให้คาแนะนาและคาปรึกษาต่าง ๆ
-นักศึกษามีโอกาสร่วมทางานบริการให้กับชุมชนใน
โครงการต่าง ๆ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดศึกษาทั่วไป
2.1.1 คุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียน
กลยุทธ์การสอน
1) มีหลักธรรมในการดาเนินชีวิต 1) มีการสอนสอดแทรก
2) มีวินั ย เคารพในกฎหมายและ หลักธรรมและปลูกฝังความมี
สิทธิของคนอื่น ๆ
ระเบียบวินัย
3) มี จิ ต ใจเสี ย สละ ประพฤติ ต น 2) มีกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
เกื้อกูลต่อสังคม
3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม
2.1.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้
1) รู้จักกฎเกณฑ์ทางสังคม เคารพ
กฎหมาย และเข้ า ใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเอง
2) มี ค วามรู้ เ ท่ า ทั น เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด
3) เข้าใจในหลั กเกณฑ์ ธรรมชาติ
ของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4) ตระหนั กรู้ในคุณ ค่าของศิลปะ
ภาษาและวัฒ นธรรมทั้ งของไทย
และของประชาคมนานาชาติ
5) รู้ ห ลั ก การด าเนิ น ชี วิ ต ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา

กลยุทธ์การสอน
1) การบรรยายที่ ผู้ ส อนเป็ น ผู้
ถ่ายทอด
2) การมอบหมายงานศึ ก ษา
ค้นคว้า และการนาเสนอผลงาน
จากการค้นคว้า
3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
และประชุมสัมมนา
4) จัดประสบการณ์เรียนรู้แบบ
บูรณาการสาระความรู้ทุก
รายวิชาผ่านเวทีกิจกรรมสรุป
บทเรียนในรูปแบบของ
นิทรรศการ ละครเวที หรือ
กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ

การประเมินผล
1) ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนที่มี
การใช้หลักธรรมกับชีวิตและความมี
ระเบียบวินัย
2) ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม
3) ประเมินความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ และงานที่มอบหมาย

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินผลการเรียนรู้โดยการสอบ
ทดสอบ ทดลองปฏิบัติ การนาเสนอ
ผลงานจากการศึกษาค้นคว้า การใช้
สื่ อ และประเมิ น ความรู้จากการเข้ า
ร่วมกิจกรรม
2) ประเมิ น พฤติ ก รรมที่ ผ่ า นการ
เรียนรู้ ความมีระเบียบวินัย และการ
เคารพกฎหมาย
3) ประเมิน การมีส่ ว นร่ว มและความ
รับผิดชอบในกิจกรรม
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2.1.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
1) ฉลาดรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เกื้อกูล
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2) วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์และสภาวการณ์ได้
อย่างเหมาะสม
3) ฉลาดรู้ที่จะแสวงหาแนวทางการ
ทางานและดารงชีวิตได้อย่างเป็น
สุขและสร้างสรรค์
4) ฉลาดรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาการทางาน
และการติดต่อสื่อสาร

กลยุทธ์การสอน
1) ฝึกการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล
ผ่านกิจกรรมและสถานการณ์จริง
2) มอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางสั ง คม ศาสนา กิ จ กรรม
วิชาการ และการศึกษาดูงาน
3) จัดเวทีส รุปบทเรียนในแต่ล ะ
กิจกรรมที่มอบหมาย

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินกิจกรรม
2) สังเกตพฤติกรรม การกระทา และ
การแสดงออก
3) ประเมิ น การใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ
การศึกษาและการติดต่อสื่อสาร

2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีภาวะผู้นา รู้จักการใช้เหตุผล 1) กาหนดวิธีการเรียนการสอน 1) ประเมินผลจากการทางานเป็นทีม
วางตนได้อย่างถูกต้องตาม
โดยเน้นการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม และการมีส่วนร่วมในกลุ่ม
กาลเทศะ
2) จัด ให้ มีกิ จกรรมสั ม พั นธ์และ 2) ให้ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น ตนเองและ
2) มีความเสียสละ บาเพ็ญ
การทางานเป็นทีม
เพื่อนร่วมชั้นเรียน
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
3) จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ 3) อาจารย์ ผู้ ส อนมี ก ารประเมิ น
3) มีการสอดส่อง และป้องกัน
พฤติกรรมของผู้เรียน
ไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบใน
องค์กรและสังคม
4) รู้ จั ก วางแผนในการท างาน
และดาเนินตามแผนที่ได้วางไว้
2.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มี ความสามารถจั ดกลุ่ มความรู้ 1) จัดการเรียนการสอนใน
1) ประเมินผลการเรียนรู้โดยอาจารย์
และคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
ผู้สอน
2) มี ความสามารถในการแสวงหา วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และ
2) ประเมินผลจากการศึกษาค้นคว้า
ความรู้ การจั ดเก็ บ ประมวลผล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลผ่ าน การศึกษาค้นคว้า
คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) มอบหมายงานให้ศึกษา
3) ประเมินการนาเสนอผลงานจาก
ได้
ค้นคว้าผ่านระบบเครือข่าย
การค้นคว้าผ่านสื่อเทคโนโลยี
3) มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมี อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
สารสนเทศ
ประสิ ท ธิ ภ าพ สามารถเลื อ กใช้
รู ป แบบการสื่ อที่ สารที่ เหมาะสม
สาหรับบุคคลที่แตกต่างกันได้
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
1) มีจิตสานึกและตระหนักศึกษา
ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
อาชีพ
2) มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
3) มีจิตสาธารณะ รักและ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และ
ประเทศชาติ
2.2.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
และทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชา
ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
2) มีทักษะและประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้
3) มีความรู้ความเข้าใจใน
พัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชา
ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้ในสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา
และวัฒนธรรม
4) ตระหนักศึกษาในธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
5) มีความรู้ด้านปรัชญา ศาสนา
และวัฒนธรรม

กลยุทธ์การสอน
1) มีการสอนในบางรายวิชาใน
หมวดศึกษาทั่วไปและวิชาเฉพาะ
พระพุทธศาสนา
2) สอดแทรกกิจกรรมคุณธรรมและ
จริยธรรมในบางรายวิชาที่มีการ
เรียนการสอน
3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมิ นผลการเรียนตามรายวิชา
และประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
2) ประเมิ นพฤติ กรรมโดยเพื่ อน
นักศึ กษา อาจารย์ ที่ปรึกษา อาจารย์
ผู้สอน
3) ประเมิ นคุ ณ ลั กษณะบั ณ ฑิ ต โดย
ผู้ใช้บัณฑิต

กลยุทธ์การสอน
1) การสอนหลายรูปแบบใน
รายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การ
บรรยาย อภิปราย การนาเสนอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
เขียนรายงาน
2) การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การ
ได้ฝึกการทางานเดี่ยวและเป็นกลุ่ม
3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และ
ประชุมสัมมนาในโอกาส ต่าง ๆ

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินผลการเรียนรู้โดยการสอบ
ทดสอบ ทดลองปฏิบัติ การนาเสนอ
ผลงานจากการศึกษาค้นคว้า และ
ประเมินความรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรม
2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดย
ผู้ใช้บัณฑิต

2.2.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) สามารถค้นหา ตีความ และ 1) มอบหมายให้ทารายงาน ทา
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ใน
โครงงาน หรืองานวิจัยตามความ
การพัฒนาความรู้และการ
สนใจของผู้เรียน
แก้ปัญหาทางอาชีพได้อย่าง
2) มอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินรายงาน โครงงานหรือ
งานวิจัยของผู้เรียน
2) ประเมินผลจากรายงานการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของผู้เรียน
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สร้างสรรค์
2) สามารถคิดวิเคราะห์และ
ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้
และประสบการณ์ของตนในการ
แก้ปัญหาการทางานได้
3) สามารถวางแผนการทางาน
และการบริหารจัดการงานได้

ทางสังคม กิจกรรมวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน
3) จัดเวทีสรุปบทเรียนในแต่ละ
กิจกรรมที่มอบหมาย
4) การนาเสนอผลงาน เพื่อรับการ
ประเมินผลงาน นาไปสู่การ
ปรับปรุงงานให้ถูกต้อง

3) ประเมินผลจากการนาเสนอ
ผลงานผ่านเวทีสาธารณะและในชั้น
เรียน
4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดย
ผู้ใช้บัณฑิต

2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มี ภ าวะผู้ น า รู้ จั ก ก ารใช้ 1) ก าหนดวิ ธี ก ารเรี ย นการสอน 1) ประเมินผลจากการทางานเป็นทีม
เหตุ ผ ล วางตนได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง โดยเน้นการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม และการมีส่วนร่วมในกลุ่ม
ตามกาลเทศะ
2) จั ด ให้ มี กิ จ กรรมสั ม พั น ธ์ แ ละ 2) ให้ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น ตนเองและ
2) มีความเสียสละ บาเพ็ญ
การทางานเป็นทีม
เพื่อนร่วมชั้นเรียน
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
3) จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ 3) อาจารย์ผู้สอนมีการประเมิน
3) มีการสอดส่อง และป้องกัน
พฤติกรรมของผู้เรียน
ไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบใน
องค์กรและสังคม
2.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีความสามารถในการ
1) มีวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการ
1) ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จ ากการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขใน
ทางานและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรายวิช า โดยการสอบข้อเขียน
ชีวิตประจาวันและในการ
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สอบภาคปฏิบัติ การทา แบบฝึกหั ด
ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพได้
นอกจากนี้ยังมีรายวิชาระเบียบวิธี การทารายงาน การนาเสนอผลงาน
2) มีทักษะการใช้ภาษาไทยและ วิจัยทางภาษาและรายวิชาสถิติ
2) ประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่าง เบื้องต้น และสอดแทรกตาม
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สร้างสรรค์
รายวิชาต่าง ๆ
สารสนเทศตามเกณฑ์ของ
3) มีความสามารถในการใช้
2) ฝึกการนาเสนอผลงานโดยเน้น มหาวิทยาลัย
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศใน ความสาคัญของการใช้ภาษา และ 3) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
การสื่อสาร การแสวงหาความรู้ บุคลิกภาพ
ของนักศึกษา
ด้วยตนเอง การจัดเก็บและ
3) มอบหมายงานค้ น คว้ า องค์
ประมวลผลข้อมูลและการ
ความรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
นาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
ระบบ e-learning การทดสอบ
ความรู้พื้ น ฐานด้ านคอมพิ ว เตอร์
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
พิจารณาความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและของรายวิชา แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชา
ในหลักสูตร รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลัก หรือความรับผิดชอบรอง
ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ดังตารางที่แนบ มีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) มีหลักธรรมในการดาเนินชีวิต
2) มีวินัย เคารพในกฎหมาย และสิทธิของคนอื่น ๆ
3) มีจิตใจเสียสละ ประพฤติตนเกื้อกูลต่อสังคม
3.1.2 ด้านความรู้
1) รู้จักกฎเกณฑ์ทางสังคม เคารพกฎหมาย และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
2) มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3) เข้าใจในหลักเกณฑ์ธรรมชาติของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4) ตระหนักรู้ในคุณค่าของศิลปะ ภาษาและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ
5) รู้หลักการดาเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา
3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) ฉลาดรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เกื้อกูลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2) วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์และสภาวการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3) ฉลาดรู้ที่จะแสวงหาแนวทางการทางานและดารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขและสร้างสรรค์
4) ฉลาดรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการทางานและการติดต่อสื่อสาร
3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีภาวะผู้นา รู้จักการใช้เหตุผล วางตนได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ
2) มีความเสียสละ บาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
3) มีการสอดส่อง และป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบในองค์กรและสังคม
4) รู้จักวางแผนในการทางาน และดาเนินตามแผนที่ได้วางไว้
3.1.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ และคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลและการนาเสนอ
ข้อมูลผ่านอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้
3) มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อที่สารที่
เหมาะสม สาหรับบุคคลที่แตกต่างกันได้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
- GE 1001 การต่อต้านการทุจริต
รายวิชาเลือกเรียน
- GE 1002 ท้องถิ่นศึกษา
- GE 1003 มนุษย์กับกฎหมาย
- GE 1004 สันติศึกษา
- GE 1005 การศึกษาเพื่อชีวิต
- GE 1006 ไทยศึกษา
- GE 1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
- GE 2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
รายวิชาเลือกเรียน
- GE 2002 พุทธจริยธรรมศึกษา

2

3

2. ความรู้
1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา
4

5

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4

5. ทักษะใน
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลขฯ
1

2

3
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- GE 2003 การวางแผนชีวิต

4. ทักษะ
5. ทักษะใน
1. คุณธรรม
ความสัมพันธ์
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
การวิเคราะห์
จริยธรรม
ระหว่างบุคคลและ
เชิงตัวเลขฯ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
                  

- GE 2004 พุทธศิลป์และโบราณคดี

                  

- GE 2005 จิตวิทยากับชีวิต

                  

รายวิชา

กลุ่มวิชาภาษา
รายวิชาบังคับเรียน
- GE 3001 ภาษาไทย
- GE 3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
- GE 3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
รายวิชาเลือกเรียน
- GE 3004 การแปลอังกฤษ
- GE 3005 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
- GE 3006 ภาษาอาเซียนเพือ่ การเรียนรู้วัฒนธรรม
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
- GE 4001 สถิติเพื่อการวิจัย
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1

2

3

2. ความรู้
1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา
4

5

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4

5. ทักษะใน
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลขฯ
1

2

3

รายวิชาเลือกเรียน
                  
- GE 4002 คอมพิวเตอร์เพื่อการทางาน
- GE 4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                   
                  
- GE 4004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
3.2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) มีจิตสานึกและตระหนักศึกษาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ
2) มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
3.2.2 ด้านความรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาปรัชญา สามารถปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้
3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา
ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
4) ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์
5) มีความรู้ด้านปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการ
แก้ปัญหาทางอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์
2) สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนใน
การแก้ปัญหาการทางานได้
3) สามารถวางแผนการทางานและการบริหารจัดการงานได้
3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีภาวะผู้นา รู้จักการใช้เหตุผล วางตนได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ
2) มีความเสียสละ บาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
3) มีการสอดส่อง และป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบในองค์กรและสังคม
3.2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในชีวิตประจาวันและในการปฏิบัติงานใน
สาขาอาชีพได้
2) มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
รายวิชาบังคับเรียน
- BU 5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
- BU 5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1
- BU 5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2
- BU 5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3
- BU 5005 พุทธวิถีไทย
- BU 5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
- BU 5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
- BU 5008 การปฏิบัติกรรมฐาน

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3


















































































 
 
 
 
 
 
 
 





































1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ

รายวิชาเลือกเรียน
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รายวิชา

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

1
- BU 5009 พระพุทธศาสนามหายาน

- BU 5010 ศาสนศึกษา

- BU 5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
- BU 5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย

- BU 5013 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
- BU 5014 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- BU 5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวตั น์

- BU 5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน

- BU 5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย

- BU 5018 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา


2











3











2. ด้านความรู้

1











2











3











4











5











3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ

1











1
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5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
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1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3





















































































































































































1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

กลุ่มวิชาเอก
รายวิชาบังคับเรียน
- PH 2001 ปรัชญาเบื้องต้น
- PH 2002 ปรัชญาตะวันออก
- PH 2003 ปรัชญาตะวันตก
- PH 2004 ปรัชญาสังคมและการเมือง
- PH 2005 ปรัชญาศาสนา
- PH 2006 ประวัติศาสตร์ศาสนา
- PH 2007 ศาสนา วัฒนธรรม และสังคมไทย
- PH 2008 ศาสนากับสันติภาพ
- PH 2009 พิธีกรรมทางศาสนา
- PH 2010 การเผยแผ่ศาสนา
- PH 2011 พื้นฐานทางอารยธรรมและวัฒนธรรม
- PH 2012 พลวัตทางสังคมและการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม
- PH 2013 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในยุควัฒนธรรมร่วมสมัย
- PH 2014 สุนทรียทัศน์ทางวัฒนธรรมและการดาเนินชีวิต

3. ด้านทักษะ
ทาง
ปัญญา

2. ด้านความรู้
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5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโน
โลยีสารสนเทศ
1
2
3
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รายวิชา

- PH 2015 ภาษาอังกฤษสาหรับปรัชญาศาสนาและวัฒนธรรม
- PH 2016 ระเบียบวิธีวิจยั ทางปรัชญาศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชาเอกเลือกเรียน
- PH 2017 ปรัชญาหลังนวยุค
- PH 2018 พุทธปรัชญาเถรวาท
- PH 2019 ปรัชญาการศึกษา
- PH 2020 ศาสนากับการพัฒนา
- PH 2021 ศาสนากับภาวะผู้นา
- PH 2022 ศาสนากับความตาย
- PH 2023 ศาสนากับวัฒนธรรม
- PH 2024 วัฒนธรรมร่วมสมัย
- PH 2025 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา
- PH 2026 ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย
- PH 2027 การฝึกภาคสนาม

4. ด้านทักษะ
3. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
1. ด้านคุณธรรม
2. ด้านความรู้
ทาง
ระหว่างบุคคล
จริยธรรม
ปัญญา
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3
             
             

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโน
โลยีสารสนเทศ
1
2
3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กลยุทธ์ที่ใช้โดยปกติในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
ต้องทวนสอบผลสัมฤทธิ์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยมีวิธี ดังนี้
2.1.1 การตรวจสอบการให้คะแนนจากกระดาษคาตอบข้อสอบของนักศึกษา การตัดเกรด
และงานที่รับมอบหมายให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยทั้งนี้ให้แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ระดับหลักสูตรขึ้นมาตรวจประเมินรายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ
2.1.2 การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
2.1.3 การประเมินภาควิชาและหลักสูตรโดยบุคลากรภายนอก
2.1.4 การรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตการทวนสอบมาตรฐานบางส่วน
อาจจะดาเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่มีความร่วมมือทางการศึกษา แต่จะมีกระบวนการอย่างไรนั้น
ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการจัดการและความมีประสิทธิภาพของการดาเนินการร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม หลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนจะต้องรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐาน
เพื่อให้มั่นใจว่าจะรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างสม่าเสมอ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 มีการสารวจการได้งานทาและการทางานตรงสาขาของบัณฑิต
2.2.2 มีการสารวจความสามารถในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ
2.2.3 มีการประเมินหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิผู้สอน บัณฑิต ผู้ใช้บั ณฑิต และ
กรรมการบริหารหลักสูตร
2.2.4 มีการประเมินบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การสาเร็จการศึกษา
3.2.1 ต้องเรียนให้ครบหน่วยกิตที่ระบุไว้ตามหลักสูตร
3.2.2 ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00
3.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัยหรือคณะ
1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทาหน้าที่ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการ
เรียนการสอน
1.3 การชี้แจงและแนะนาหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้ า จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่ง
หรือหลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองทาการสอนภายใต้คาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา หรือประธานหลักสูตร
1.5 การกาหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กาหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมิ น ผล ตามความต้ อ งการของอาจารย์ และเป็ น ไปตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจาทุกปี
2.1.2 การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอน
ร่วมกับคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน
2.1.3 การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการ
สอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือทาวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนาไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลาย ๆ สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
2.2.1 การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการที่จัดทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่ าง ๆ และการนาเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการในสาขาวิชาการอย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการนาเสนอปีละ 1 เรื่อง

จัดทาโดยคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

63
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กาหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอนขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิช าการที่ ได้รั บ การเผยแพร่ ตามหลั กเกณฑ์ที่ กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้ บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง มีทาหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้ งให้ บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1
รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
การปรับปรุงหลักสูตรต้องไม่เกิน 5 ปี จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6 โดยมีระบบและกลไก ดังนี้
1.3.1 วางแผนพัฒนาหลักสูตร
(1) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากวางแผนและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร
(2) ศึกษาเอกสาร กฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาหลักสูตร
(3) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.3.2 ยกร่างหลักสูตร
(1) ดาเนินการจัดทารายละเอียดของร่างหลักสูตร
(2) วิพากษ์หลักสูตร
1.3.3 พิจารณาอนุมัติการเปิดหลักสูตร
(1) นาสรุปผลการออกแบบระบบการเปิดหลักสูตรการศึกษา เข้าพิจารณาเพื่ออนุมัติ
การเปิดหลักสูตรต่อสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
(2) นาเสนอหลักสูตรต่อ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อ
รับทราบการเปิดหลักสูตร
(3) นาเสนอหลักสูตรต่อ สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการเปิด
หลักสูตรเสนอหลักสูตรต่อ สกอ.
(4) เสนอหลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
1.3.4 ประกาศใช้หลักสูตร
(1) สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบการเปิดใช้หลักสูตร
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมในการนา
หลักสูตรไปใช้
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1.3.5 นาหลักสูตรไปใช้
(1) ประชุมชี้แจงอาจารย์เกี่ยวกับการนาหลักสูตรไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดหลักสูตร
(2) ดาเนินการใช้หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
1.3.6 การกากับ/ ติดตามการใช้หลักสูตร
(1) กากับติดตามการใช้หลักสูตรและประเมินผลการใช้หลักสูตร
(2) สรุปผลปัญหา อุปสรรค ในการใช้หลักสูตร
1.3.7 การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
(1) วางแผน เสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร นาเสนอในที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อเสนอแผนการปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย
1.3.8 ประเมินกระบวนการ
(1) มีการประชุม/ ประเมินผล การประเมินการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนเพื่อนาไป
ปรับปรุงระบบ
1.3.9 จัดการความรู้
(1) ถอดบทเรียน/ จัดการความรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้
1.3.10 จัดทาแนวปฏิบัติที่ดี
(1) มีผลการปฏิบัติที่ดีมากกว่า 1 วงรอบมา จัดทาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา
หลักสูตร
1.4 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดาเนินงานให้
เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร และการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. บัณฑิต
จัดให้มีการผลิตบั ณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือ เป็นผู้มี
ความรู้ มีคุ ณ ธรรม จริย ธรรม มีความสามารถในการพั ฒ นาตนเอง สามารถประยุ กต์ใช้ค วามรู้เพื่ อ การ
ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง
และพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิรับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- มีการกาหนดทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเป็นมาตรฐานเฉพาะด้าน ครอบคุลมผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน
2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
- โดยสารวจจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติ ได้งานทาหรือมี
กิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
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3. นักศึกษา
การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รในองค์ ป ระกอบด้ า นนั ก ศึ ก ษาเริ่ม ด าเนิ น การตั้ งแต่ ระบบการรั บ
นักศึกษาการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกั บนักศึกษาภายใต้การดาเนินการดังกล่าวให้
พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
3.1 การรับนักศึกษา
- มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา
- มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- มีการควบคุมการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- มีการทารายงานการคงอยู่ของนักศึกษา
- มีการทาบัญชีรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
- มีการสารวจความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
- มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีระบบการบริหารอาจารย์
- มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- มีแผนการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- มีระบบการพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- มีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
- มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์
- มี ก ารประเมิ น ความพึ งพอใจของอาจารย์ ต่ อ การบริ ห ารหลั ก สู ต รและมี ก ารรายงานผลการ
ดาเนินงาน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- มีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- มีระบบกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการของสังคมและสอดคล้อง
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- มีการกาหนดผู้สอน
- มีการประชุมวางแผนเตรียมอาจารย์ก่อนการเรียนการสอนและการกาหนดผู้สอนให้เป็นไปตาม
หลักสูตร
- มีระบบการกากับติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน
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- มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีก ารบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.3 การประเมินผู้เรียน
- มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
- มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- มีการกากับ การประเมิ น การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลั กสู ตร (มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7)
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
- มีผ ลการดาเนิ น งานตามตัวบ่ งชี้การดาเนิ นงานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บอุดมศึ กษาที่
ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดาเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา
อาจารย์ประจาหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดาเนินงานประจาปีในแบบรายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7)
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- มีระบบการดาเนินงานของคณะศาสนาและปรัชญา โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา และมีห้องให้คาปรึกษาแก่
นักศึกษา
- มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น มีห้องสมุด มี
ระบบสืบค้นหนังสือ
- มีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาละอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลั กสู ตรศิลปศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิช าปรัช ญา ศาสนาและวัฒ นธรรม มีตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ต้องมีผ ล
ดาเนิ น การบรรลุ ตามเป้ าหมายติ ดต่อ กัน ไม่ น้อ ยกว่า 2 ปี และมีจานวนตัว บ่ งชี้ (ตัว บ่ งชี้ที่ 6-12) ที่ มีผ ล
ดาเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัว
บ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้
ลาดับ
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
    
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
    
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
    
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
    
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
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(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่กาหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/

หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/ หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
1-5
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุ ม ร่ ว มของอาจารย์ ในกลุ่ ม วิ ช าเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ขอค าแนะน า
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์หรือเพื่อนร่วมงาน
1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของ
การเรียนแต่ละรายวิชา
1.1.3 การประเมิน จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒ นาการหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน
1.1.4 การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชา
1.1.5 การประเมินรายวิชาออนไลน์ของสานักศึกษาทะเบียนและประมวลผล
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระบบของ
คณะฯและมหาวิทยาลัย
1.2.2 การประเมิน การสอนของอาจารย์โดยหั วหน้าภาควิช า หรือเพื่อนร่วมงาน ตามระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของอาจารย์/ พนักงานสายผู้สอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมิน หลั กสู ตร โดยนั กศึกษาปัจจุบั นและอาจารย์ เพื่ อนาข้อมู ล มาทบทวนและ
ปรับปรุงการจัดการแผนการเรียนการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้าซ้อน ไม่ทันสมัย
ยาก/ง่ายเป็นต้น
2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการทางาน
2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ น ผลการจั ด การหลั ก สู ต ร ซึ่ งเป็ น ไปตามระบบการประเมิ น ผลการจั ด การหลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งดาเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา มีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 13
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. งานที่ระบุในหมวดจะต้องผ่านเกณฑ์ 4 ข้อในด้านการกากับมาตรฐานหลักสูตรที่ กาหนด
โดย สกอ. คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ
มีการดาเนินการครบ 13 ข้อ
ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณ ภาพการศึกษา เป็ นระยะ ๆ อย่างน้อยทุ ก ๆ 3 ปี และมีการประเมิน เพื่ อพั ฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินหลักสูตร วางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 อาจารย์ประจาวิชา อาจารย์ผู้สอนนาผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษา และหรือเพื่อนร่วมงานแล้วแต่กรณีมาปรับปรุงและพัฒ นาการจัดการเรีย นการสอนใน
รายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาศาสนาและวัฒนธรรม
นาผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งดาเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามา
ทบทวนและวิเคราะห์พร้อมนาเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง สาหรั บปีการศึกษา
ถัดไป
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาศาสนาและวัฒนธรรม
นาผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์โดยศิษย์เก่าและโดยผู้ใช้
บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนาไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนดใน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
คาสั่งแต่งตั้งรายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร
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