


คูมือการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน

พิมพครั้งที่ ๑ :  มีนาคม ๒๕๕๘

จํานวนพิมพ :  ๕๐๐  เลม

พิมพครั้งที่ ๒ :  มีนาคม ๒๕๕๙

จํานวนพิมพ :  ๕๐๐  เลม

ที่ปรึกษา : พระโสภณพัฒนบัณฑิต, ดร.  พระครูสุตธรรมภาณี

  พระครูภาวนาโพธิคุณ,  ผศ.ดร.  พระครูปริยัติธรรมวงศ, ดร. 

  พระมหาภิรัฐกรณ อํสุมาลี  รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน   

  ผศ.ดร.วิทยา ทองด ี  ผศ.พลเผา เพ็งวิภาศ
  อาจารยบุญมา ทวิภักดิ์  อาจารยจีระ ศรเสนา 

  พระมหาโยธิน โยธิโก, ผศ.  ผศ.ดร.พรสวรรค สุวรรณธาดา
  พระมหาสําราญ กมฺมสุทฺโธ, ผศ.ดร. พระมหาประกาศ อาภากโร 

บรรณาธิการ : พระมหาดาวสยาม วชิรปฺโญ, ดร.  อาจารยนิเทศ สนั่นนารี

คณะทํางาน : นายชัยภัทร ปทุมทา  นางสาวอมรรัตน เตชะนอก
  นางรพีพร มณีวรรณ  พระรชตะ กตปฺุโญ

  พระมหาปพน กตสาโร  อาจารยบุญสง นาแสวง
  ดร.สุรพล พรมกุล  อาจารยชยันต บุญพิโย

  พระมหาพิสิฐ วิสิฐปฺโญ  พระธีระพงษ นรินฺโท   

  พระพูคํา อานนฺทมุนี  นายทรงพล โชติกเวชกุล   

  นายณัฐพงศ หมื่นแกว  นางสาวพิมพวดี คํามูล   
  นางวรรณอรุณ ปญญาแกว  นางสาวธิดารัตน วรจักร

เรียบเรียงและพิสูจนอักษร : นายชัยภัทร ปทุมทา  นายณัฐพงศ หมื่นแกว

พิมพที่ : หจก. โรงพิมพคลังนานาวิทยา 
  ๒๓๒/๑๙๙ หมูที่ ๖ ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแกน ๔๐๐๐๐

   โทร. ๐๔๓-๓๒๘๕๘๙-๙๑ แฟกซ ๐๔๓-๓๒๘๕๙๒ 
  E-mail: klungpress@hotmail.com, sarikahan@yahoo.com



คําปรารภ

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจดัการศกึษาตามพระราชปรารภของพระบาท

สมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ทรงประสงคจะใหเปน

ทีศ่กึษาพระไตรปฎกและวิชาช้ันสงูสาํหรับพระภิกษสุามเณรและคฤหัสถทัว่ไปทรงพระราชทานนาม

วา “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ ไดเปดดําเนินการศกึษา

ในรูปแบบมหาวิทยาลัยสงฆ ตั้งแตวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ 

 มหาวิทยาลัยมีเปาหมายท่ีจะพัฒนาบัณฑิตใหมีปฏิทานาเล่ือมใส ใฝรู ใฝคิด เปนผูนําดาน

จิตใจและปญญา มีความสามารถแกปญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา รูจักเสียสละเพ่ือ

สวนรวม รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศนกวางไกล มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให

เพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม

 การจัดทําคูมือการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อใหนิสิตที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยไดศึกษา

เรียนรูระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งยังเปนประโยชนตออาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร

ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน และใหคําแนะนําตอนิสิต โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ

ขอบังคับการศึกษา ระเบียบประกาศ และหลักสูตรปริญญาตรี คูมือนี้มีเนื้อหารายละเอียดเปนการ

ปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตใหม ๒๕๕๕–๒๕๕๖ พรอมทั้งขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ

ในเร่ืองตาง ๆ ตลอดระยะเวลาท่ีเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย คูมือการศึกษาน้ีจะเปนแนวการปฏิบัติ

และขอท่ีจะเปนแนวการปฏิบัติและขอท่ีควรรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งหมด 

เพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุงใหเปนท่ีจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการ

กับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม

 หวงัวาขอมลูในคูมอืการศกึษาเลมนีค้งจะเปนประโยชนตออาจารยประจาํหลักสตูรและนสิติ 
รวมท้ังผูทีส่นใจเก่ียวกับการศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ไดใชประโยชนเพือ่การจัดการ

ศึกษาตอไป

 ขออนุโมทนาขอบคุณกบัผูมสีวนเก่ียวของทุกทาน ทีไ่ดรวมกันจัดทําคูมอืการศึกษาน้ีใหสาํเร็จ

ตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุมครองใหทาน
จงปราศจากโรคาพาธอุปทวันตรายและมีความสุข ความเจริญ ตลอดไป

 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, ดร.)
รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแกน 
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คํานํา

 หนงัสอืคูมอืนสิติระดบัปรญิญาตรเีลมนี ้วทิยาลัยสงฆขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวทิยาลยั วทิยาเขตขอนแกน ไดจดัทาํหนงัสอืคูมอืงนสิติขึน้ เพ่ือใหนสิติทีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลยั 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ระดับปริญญาตรีทกุรปู/คน ไดศกึษาเรียนรูขอบงัคบั ระเบียบกฎเกณฑ 

ขัน้ตอนวิธกีารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทัง้หมด และจะประชาสัมพนัธแกผูทีส่นใจมหาวิทยาลัย

สงฆ จึงไดรวบรมขอมูลที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีทั้งหมด ประกอบดวย ขอบังคับ 

ระเบียบ ประกาศ และหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ ฉบบัปรับปรุงใหม ระดบัปริญญาตร ีพ.ศ.๒๕๕๕-

๒๕๕๖ ทัง้ ๔ คณะ ใหนสิติไดศกึษาระหวางศกึษาอยูในมหาวทิยาลยัทาํความเขาใจเกีย่วกบัการเรยีน

การสอน เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและแนวการปฏิบัติรวมกันตอไป

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, ดร.)

รักษาการผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆขอนแกน

ข คูมือการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖

 คณะพุทธศาสตร

  ๑.  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๙ 

  ๒.  สาขาวิชาศาสนา ๓๗ 
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 คณะครุศาสตร

  ๑. สาขาวิชาสังคมศึกษา ๘๖ 

  ๒.  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ๑๐๖ 

 คณะมนุษยศาสตร

  ๑.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๑๒๒ 

 คณะสังคมศาสตร

  ๑.  สาขาวิชารัฐศาสตร ๑๓๗ 

  ๒.  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๑๕๔ 

  ๓.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๑๗๑ 
ภาคผนวก ขอบังคับ ประกาศ ระเบียบมหาวิทยาลัย แบบฟอรมนิสิต ๑๘๙

 - ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พุทธศักราช ๒๕๔๒ ๑๙๑
 - ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย
  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ (๒) พุทธศักราช ๒๕๕๐ ๒๐๔

 - ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ (๓) พุทธศักราช ๒๕๕๑ ๒๐๕
 - ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  วาดวยการโอนและการเทียบโอน  

  ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๔๗ ๒๐๙ 
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 - ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  วาดวยการโอนและการเทียบโอน ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)  

  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ๒๑๒

 - ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกณราชวิทยาลัย

  เรื่อง หลักเกณฑการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑ ๒๑๔

 - ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  วาดวยการปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช ๒๕๔๖ ๒๑๖

 - ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  วาดวยการปฏิบัตงิานบริการสังคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ ๒๒๐

 - ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  เรื่อง การศึกษาสําหรับชาวตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒๒๔

 - ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรืองเครื่องแตงกายนิสิตคฤหัสถ พ.ศ. ๒๕๔๓ ๒๒๗

 - ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  เรื่อง การจัดการศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติมสําหรับผูสําเร็จการศึกษา

  พระปริยัติธรรมแผนกบาลีชั้นเปรยีญธรรม ๓ ประโยค  ๒๒๙

 - ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  วาดวยการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๑ ๒๓๒

 - ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  เรื่อง หลักเกณฑการปฏิบัติศาสนกิจสําหรับนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ

  ผูเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท พุทธศักราช ๒๕๕๑ ๒๓๔
 - ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน

  เ รื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๕๘ ๒๓๖

 - แบบฟอรมนิสิต ๒๓๙

ง คูมือการศึกษาระดับปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
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ประวัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน

ชื่อหนวยงาน

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน

ที่ตั้ง 

 เลขที ่๓๐ หมูที ่๑ ถนนขอนแกน-นํา้พอง ตาํบลโคกส ีอาํเภอเมอืงขอนแกน จงัหวดัขอนแกน 

 ๔๐๐๐๐ โทร. ๐-๔๓๒๘-๓๕๔๖-๗,  ๐-๔๓๓๗-๐๑๒๑ 

 โทรสาร. ๐-๔๓๒๘-๓๓๙๙, ๐-๔๓๓๗-๐๑๒๒ Website :  http://www.mcukk.com

ประวัติความเปนมา
 เม่ือป พทุธศักราช ๒๕๒๘ พระราชสารเวที (ปจจบุนัดาํรงสมณศักดิท์ี ่พระธรรมวิสทุธาจารย) 
เจาอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง และรองเจาคณะภาค ๙ ในสมัยนั้น มีความประสงคใหจัดต้ัง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ วิทยาเขตขอนแกน เพื่อเปนสถาน

ศึกษา ในระดับอุดมศึกษาสําหรับพระภิกษุสามเณรในจังหวัดขอนแกน เขตปกครองคณะสงฆภาค ๙ 

และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการสนับสนุนของเจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภ

มหาเถร) นายกสภามหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระเถรานุเถระทุกระดับในเขต

ปกครองคณะสงฆจังหวัดขอนแกน เมื่อทุกอยางมีความพรอมจึงเสนอเรื่องขออนุมัติการจัดต้ังไปยัง

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยไดมีมติอนุมัติใหจัดตั้งวิทยาเขตขอนแกน เมื่อ
วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ตามหนังสือที่ ๗๑๔/๒๕๒๘ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งลงนาม
โดย พระมหานคร เขมปาล ี(ปจจบุนัดาํรง สมณศกัดิท์ี ่พระราชรตันโมล)ี เลขาธกิารสภามหาวทิยาลยั

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั (ตาํแหนงในขณะนัน้) โดยใชชือ่เปนทางการวา “มหาวทิยาลยัมหาจฬุา

ลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ วิทยาเขตขอนแกน”
 มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัมคีาํสัง่ที ่๘ ลงวนัท่ี ๒๗ มนีาคม ๒๕๒๙ แตงตัง้ใหพระราชสาร

เวท ีเปนผูรกัษาการตาํแหนงรองอธิการบดหีวัหนาวทิยาเขตขอนแกน และแตงต้ังให พระมหาโสวทิย 

โกวิโท (ปจจุบันคือ รศ.ดร.โสวิทย บํารุงภักดิ์) เปนผูรักษาการตําแหนงคณบดีคณะพุทธศาสตร และ
มหาวทิยาลยั มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ วทิยาเขตขอนแกน ไดเปดภาคการ

ศึกษาครั้งแรก เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ในคณะพุทธศาสตร สาขาวิชาเอกศาสนา 

มีนิสิตรุนแรกจํานวน ๒๑ รูป 
 ป พทุธศักราช ๒๕๔๐ รฐับาล โดยการนําของ ฯพณฯ พล.อ. ชวลติ ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี 

ไดเสนอใหรฐัสภาตราพระราชบัญญตัมิหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จ
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พระเจาอยูหวั ภมูพิลอดลุยเดชมหาราช ไดทรงลงพระปรมาภไิธยเมือ่วนัที ่๒๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที ่๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ สงผลใหมหาวิทยาลัย มพีระราช

บญัญตัริบัรองสถานภาพเปนมหาวทิยาลยัของรฐัในกาํกบัของรฐับาล และเปนนติบิคุคลทีไ่มเปนสวน

ราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ เนนจัดการศึกษาวิชาการดานพระพุทธศาสนา ตั้งแตนั้นเปนตนมา 

ทําใหเกิดการแบงสวนงานภายในวิทยาเขตขอนแกน ออกเปนสํานัก และวิทยาลัยสงฆดังตอไปนี้

 ๑)  สํานักงานวิทยาเขตขอนแกน

 ๒) สํานักวิชาการวิทยาเขตขอนแกน

 ๓)  สํานักงานวิทยาลัยสงฆขอนแกน 

 ๔)  วิทยาลัยสงฆเลย

 ๕)  วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด

 ๖)  หนวยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแกน จังหวัดมหาสารคาม

 ป พุทธศักราช ๒๕๔๒ จัดตั้งหองเรียนรอยเอ็ด เปดดําเนินการสาขาศาสนาปรัชญา มีนิสิต

รุนแรก จํานวน ๔๙ รูป

 ป พุทธศักราช ๒๕๔๙ จัดตั้งหนวยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม เปดดําเนินการสาขา

ศาสนาปรัชญา มีนิสิตรุนแรกจํานวน ๔๑ รูปและขยายศูนยบริการการศึกษาไปท่ีจังหวัดกาฬสินธุ 

จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริการกิจการคณะสงฆ

 เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ ขยายที่ทําการจากวัดธาตุ พระอารามหลวง 

มาอยู เลขที่ ๓๐ หมูที่ ๑ ถนนขอนแกน-นํ้าพอง ตําบลโคกสี อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

พรอมกันนี้ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหเปดรับคฤหัสถเขาศึกษา ใน ๓ สาขาวิชา คือ สาขา

วิชาพระพุทธศาสนา,  สาขาวิชารัฐศาสตร และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ป พุทธศักราช ๒๕๕๔ ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหเปดรับคฤหัสถเขาศึกษาอีก

ในคณะครุศาสตร ๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสังคมศึกษา และการสอนภาษาไทย

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย

 จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม

ปณิธานของมหาวิทยาลัย
 ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย

 ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
 ที่สรางคนดีและเกงอยางมีสมรรถภาพ

 จัดการศึกษาและวิจัยดีอยางมีคุณภาพ
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 บริการวิชาการดีอยางมีสุขภาพ

 บริหารดีอยางมีประสิทธิภาพ

 ผลิตคนดีและเกง อยางมีสมรรถภาพ

 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีปฏิปทานาเลื่อมใส ใฝรู ใฝคิด เปนผูนําจิตใจและ

ปญญา มีโลกทัศนกวางไกล มีความสามารถในการแกปญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา

และพัฒนาสังคม

 จัดการศึกษาและวิจัยดีอยางมีคุณภาพ

 จดัการศกึษาและพฒันากระบวนการเรยีนรู โดยบรูณาการวชิาการดานพระพทุธศาสนาเขา

กับศาสตรสมัยใหมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผานกระบวนการศึกษา คนควา วิจัย และการประกัน

คณุภาพการศกึษา เพือ่กาวไปสูความเปนเลศิทางวชิาการ และเพือ่สรางองคความรูใหมในการพฒันา 

มนุษย สังคม และสิ่งแวดลอม ใหอยูรวมกันไดอยางสมดุล และสันติสุข

 บริการวิชาการดีอยางมีสุขภาพ

 มุงมั่นในการใหบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกคณะสงฆและสังคม รวมท้ังสงเสริม

การเรียนรู และความรวมมืออนัดรีะหวางพุทธศาสนิกชนในระดับชาติ และนานาชาติ เพือ่ธาํรงรักษา

ไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม อันเนื่องดวยพระพุทธศาสนา

 บริหารดีอยางมีประสิทธิภาพ
 มุงพฒันาการบรหิารจัดการตามหลักนติธิรรม จรยิธรรม ความสํานกึรบัผดิชอบ การมสีวนรวม 

ความโปรงใสตรวจสอบได และความคุมคา รวมทัง้สนบัสนนุ สงเสรมิและพฒันาศกัยภาพของบคุลากร

เพื่อกาวไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง

 พันธกิจของมหาวิทยาลัย

  ๑.  ผลิตบัณฑิต

 ผลิตและพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ๙ ประการ คือ มีปฏิปทานาเลื่อมใส 
ใฝรูใฝคิด เปนผูนําดานจิตใจและปญญา มีความสามารถในการแกปญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อ

พระพทุธศาสนา รูจกัเสยีสละเพือ่สวนรวม รูเทาทนัความเปลีย่นแปลงของสงัคม มโีลกทศัน กวางไกล 

มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเอง ใหเพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๒.  วิจัยและพัฒนา

  การวิจัยและคนควา เพื่อสรางองคความรูควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอน เนน
การพัฒนาองคความรูในพระไตรปฎก โดยวิธีสหวิทยาการแลวนําองคความรูที่คนพบมาประยุกตใช

แกปญหา ศลีธรรม และจรยิธรรมของสงัคม รวมทัง้พฒันา คณุภาพงานวชิาการดานพระพุทธศาสนา
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 ๓. สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม

 สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม ตามปณิธานการจัดต้ังมหาวิทยาลัย 

ดวยการปรับปรุงกิจกรรมตางๆ ใหประสานสอดคลอง เอื้อตอการสงเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ 

สรางความรู ความเขาใจหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา สรางจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมแก

ประชาชน จดัประชมุ สมัมนา และฝกอบรม เพือ่พฒันาพระสงฆและบคุลากรทางศาสนา ใหมศีกัยภาพ

ในการธํารงรักษา เผยแผหลักคําสอน และเปนแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกวาง 

 ๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 เสรมิสรางและพฒันาแหลงการเรยีนรูดานการทาํนบุาํรงุศลิปวฒันธรรม ใหเอือ้ตอการศกึษา 

เพื่อสรางจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเปนไทย สนับสนุนใหมีการนําภูมิปญญาทองถิ่น มา

เปนรากฐานของการพัฒนาอยางมีดุลยภาพ

 พันธกิจของวิทยาเขตขอนแกน

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพันธกิจหลัก ๔ ประการ คือ 

 ๑.  มุงเนนการสรางบัณฑิตและบุคลากร ที่ผานการศึกษาอบรม เปนผูมีคุณธรรมนําความรู 

มีปฏิปทานาเลื่อมใส ใฝรู ใฝคิด เปนผูนําทางจิตใจและปญญา มีโลกทัศนกวางไกล มีความสามารถ 

และทักษะในการแกปญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม

 ๒.  มุงสงเสริมการศึกษา คนควาวิจัยใหกาวไปสูความเปนเลิศทางวิชาการดานพระพุทธ

ศาสนา เพือ่สรางองคความรูใหมในการพฒันามนษุย สงัคมและสิง่แวดลอมใหอยูรวมกนัไดอยางสมดลุ

และสันตสิขุ รวมทัง้การสรางเครอืขายกบัสถาบันทีม่ชีือ่เสียงทัง้ในประเทศและตางประเทศ เพือ่พฒันา

คุณภาพของนักวิจัยใหนําไปสูสากล

 ๓.  มุงเนนใหบริการทางวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย มีการบริการหรือบริหารเพ่ือให

พฒันาพระพทุธศาสนา พฒันาคณุภาพชวีติและความเปนอยูของประชาชน มคีวามมุงมัน่ในการใหการ
บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกคณะสงฆและสังคม รวมทั้งสงเสริมการเรียนรู และความ

รวมมืออันดีระหวางพระพุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ

 ๔. มุงสงเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีสวนรวมในประชาคมโลกดาน

พระพุทธศาสนาโดยการทํานุบํารุงและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เปนรากฐานของการ
พัฒนาอยางมีคุณภาพเพื่อนําไปสูการรักษาความแตกตางทางวัฒนธรรมและการอยูรวมกันใน

ประชาคมโลกอยางมีเอกลักษณและศักดิศ์ร ีเพือ่เปนการสรางวัฒนธรรมและคานยิมท่ีพงึประสงค ให

เกิดขึ้นกับบุคคล องคกรและสังคม

 ๕.  ปรับปรุงโครงสรางองคกร กฎระเบียบ การบริหาร และพัฒนาบุคลากร ใหเกิดการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักการบริหารจดัการอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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วัตถุประสงค

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนสถานศึกษาและวิจัย และเปนนิติบุคคล 

มีวัตถุประสงค ใหการศึกษา วิจัย สงเสริมและใหบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแกพระภิกษุ

สามเณรและคฤหัสถ รวมทั้งการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศนของวิทยาเขตขอนแกน

 “จดัการศึกษาและเผยแผพระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภมูภิาคอนิโดจีน”

 “Education Arrangement and Buddhism Propagation in the Northeast of 

Thailand and Indo-China Region”

เปาหมายหลักในการพัฒนาของวิทยาเขตขอนแกน

 ๑. เปดโอกาสใหพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถทัง้ในประเทศและภูมภิาคอินโดจีนไดศกึษา

เรียนรูพระพุทธศาสนา และพัฒนาตนเองและสังคม 

 ๒.  มุงพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพนิสิตใหมีความสมดุลทางกาย จิตใจ สติปญญา ความ

ดีงาม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ๙ ประการ

 ๓.  มุงใหบรกิารวชิาการทางพระพทุธศาสนา เพิม่ปญญาแกสงัคมท้ังในประเทศและภมูภิาค

อินโดจีน

 ๔.  การอนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น

ยุทธศาสตรของวิทยาเขตขอนแกน

 ๑.  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน

 ๒.  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา
 ๓. บรกิารวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกชมุชนและสังคมทุกระดับ ทัง้ระดับชาติ และนานาชาติ

 ๔.  ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

 ๕.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล
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ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย

 เปนพระจุลมงกฎุ (พระเกีย้ว) เปลงรศัม ีเปนสวน พระราชลญัจกร

ประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ พระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ตรงฐานพระเก้ียวมีอักษรยอ ม จ ร 

หมายถึง มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประดิษฐานอยูตรงกลาง 

ของธรรมจักร ที่ขอบกลางดานบนของธรรมจักร มีอักษรภาษาบาลีวา

ปญฺา โลกสมฺ ิปชโฺชโต แปลวา ปญญาเปนแสงสวางในโลก หมายถึง 

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั จะอาํนวยแสงสวางทางปญญาใหแกชาวโลก ทีข่อบกลาง

ดานลางมีอักษรชื่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ลักษณะงานที่ตองใชตราสัญลักษณนี้

 ๑.  งานดานเอกสารตามระบบงานสารบรรณ

 ๒.  งานดานทะเบียนการศึกษา

 ๓. งานดานการออกหลักฐานสําคัญของมหาวิทยาลยั

เข็มสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย

  เปนพระจุลมงกฎุ (พระเกีย้ว) เปลงรศัม ีเปนสวน พระราชลญัจกร
ประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจฬุาลงกรณ พระจลุจอมเกลา

เจาอยูหวั รชักาลที ่๕ ดานหลงัพระเก้ียวมธีรรมจักร ตรงฐานของพระเก้ียว

มีอักษร ม จ ร เปนชื่อยอ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ

ขางลางสุดมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย 

ลักษณะงานที่ตองใชเข็มสัญลักษณนี้

 ๑.  ใชเปนเข็มสัญลักษณประดับ

 ๒.  ใชเปนเข็มสัญลักษณประดับปริญญาบัตร

 ๓. ใชเปนเครื่องหมายในกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย

สีประจํามหาวิทยาลัย 

คือ สีชมพู
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ชื่อเต็มและชื่อยอ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม (ไทย)  :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Mahachulalonkornrajavidyalaya University 

ชื่อยอ (ไทย)   :  มจร 

ชื่อยอ (อังกฤษ)  :  MCU 

รายนามรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกน ตั้งแตอดีต-ปจจุบัน

 ๑.  พระราชสารเวท ี(ปจจบุนัดาํรงสมณศกัดิท์ี ่พระธรรมวสิทุธาจารย (เหลว สมุโน) น.ธ.เอก,  

ป.ธ.๕,  พธ.ด. (กิตติมศักดิ์)) อดีตเจาอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง,  อดีตท่ีปรึกษาเจาคณะภาค ๙ 

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกน รูปแรก (พ.ศ. ๒๕๒๙ – พ.ศ. ๒๕๔๑)

 ๒.  พระครูปริยัติสารเมธี (อาณัติ กลฺยาณเมธี น.ธ.เอก,  ป.ธ.๔,  พธ.บ.,  M.A.) อดีตผูชวย

เจาอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกน รูปที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑ – พ.ศ. 

๒๕๔๒)

 ๓.  พระครูสเุทพสารคุณ (ปจจบุนัดาํรงสมณศักดิท์ี ่พระราชประสิทธคิณุ (สนุนัท สภุาจาโร) 

น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, พธ.บ. (รุนแรกของวิทยาเขตขอนแกน),  พธ.ด. (กติตมิศักด์ิ)) เจาอาวาสวัดเทพปรูณ

ราม, รองเจาคณะจังหวัดขอนแกน รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกน รูปที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๕)

 ๔.  พระโสภณพัฒนบัณฑิต, ดร. (สุกันยา อรุโณ น.ธ.เอก,  พธ.บ. (รุนที่ ๒ ของวิทยาเขต

ขอนแกน),  ศษ.บ.,  ป.วค.,  ศศ.ม.,  Ph.D.) ผูชวยเจาอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง รองอธิการบดี

วิทยาเขตขอนแกน รูปท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๔๕- ปจจุบัน)

คณะ/สาขาวิชาที่เปดสอน
 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตขอนแกน ไดเปดดําเนนิการเรยีนการสอน 
ระดับพุทธศาสตรบัณฑิต จํานวน ๔ คณะ ๙ สาขาวิชา

 คณะพุทธศาสตร

 ๑.  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ๒.  สาขาวิชาศาสนา (เปดสอนเฉพาะวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด)
 ๓.  สาขาวิชาปรัชญา

 คณะครุศาสตร

 ๑.  สาขาวิชาสังคมศึกษา (เปดสอนเฉพาะวิทยาลัยสงฆขอนแกน) 
 ๒. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

 คณะมนุษยศาสตร

 ๑.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เปดสอนเฉพาะวิทยาลัยสงฆขอนแกน)
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 คณะสังคมศาสตร

 ๑.  สาขาวิชารัฐศาสตร

 ๒.  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (เปดสอนเฉพาะวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด)

 ๓.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (เปดสอนเฉพาะวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด)
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หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๕
******************

๑.  ชื่อหลักสูตร

 ๑.๑ ภาษาไทย :  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ๑.๒ ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Programme in Buddhism

๒.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ๒.๑  ชื่อเต็ม (ไทย) :  พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)

   ชื่อยอ (ไทย) :  พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)

 ๒.๒  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Arts (Buddhism)

  ชื่อยอ (อังกฤษ) :  B.A. (Buddhism)

๓.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ๓.๑ ปรัชญาของหลักสูตร

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย 

ที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงสถาปนาข้ึนเพื่อ

เปนสถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป

 มหาวทิยาลยัมเีปาหมายชดัเจนทีจ่ะพฒันาคณุลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค คอื มปีฏปิทา 
นาเลื่อมใส ใฝรูใฝคิด เปนผูนําดานจิตใจและปญญา มีความสามารถในการแกปญหา มีศรัทธาอุทิศ

ตนเพ่ือพระพุทธศาสนา รูจกัเสียสละเพ่ือสวนรวม รูเทาทนัความเปล่ียนแปลงทางสังคม มโีลกทัศนที่

กวางไกล มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองใหเพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม

 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วทิยาลัยสงฆขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วทิยาเขตขอนแกน มคีวามมุงมัน่สงเสรมิในการผลติบณัฑติทีม่คีวามรู ความเขาใจ และความสามารถ

ดานพระพุทธศาสนาทั้งดานวิชาการและภาคปฏิบัติ มีหลักวิชาการที่นิสิตสามารถศึกษาคนควา

หาความรูดานอ่ืนๆ ตามหลักการศึกษาสมัยใหมอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกตใช

หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแกปญหาชีวติและพัฒนาสงัคมประเทศชาติไดเปนอยางดีและมี

ประสิทธิภาพ
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 ๓.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร

  ๓.๒.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูและเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา สามารถ

วิเคราะหวิพากษและวิจัยวิชาการดานพระพระพุทธศาสนาไดอยางแตกฉาน

  ๓.๒.๒  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและจริยธรรม เปนผูนําสังคมดานจิตใจและ

ปญญา

  ๓.๒.๓ เพือ่ผลติบณัฑิตใหสามารถนําพทุธธรรมไปประยุกตใชในการเผยแผพระพุทธ

ศาสนาและพัฒนาชีวิตและสังคม

๔. โครงสรางหลักสูตร 

 โครงสรางที่ ๑ วิชาเอก - โท

 ๑.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต

 ๒.  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หนวยกิต

  ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต

  ๒.๒  วิชาเฉพาะดาน ๗๔ หนวยกิต

   ๒.๒.๑  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ๑๐ หนวยกิต

   ๒.๒.๒  วิชาเอก ๔๖ หนวยกิต

   ๒.๒.๓ วิชาโท ๑๘ หนวยกิต

 ๓.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หนวยกิต

 รวม       ๑๔๐ หนวยกิต
 

 โครงสรางที่ ๒ วิชาเอกเดี่ยว

 ๑.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต

 ๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หนวยกิต
  ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต
  ๒.๒  วิชาเฉพาะดาน ๗๔ หนวยกิต

   ๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ๑๐ หนวยกิต

   ๒.๒.๒ วิชาเฉพาะสาขา ๖๔ หนวยกิต
 ๓.  หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต

 รวม       ๑๔๐ หนวยกิต
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๕. รายวิชา

 โครงสราง วิชาเอก-โท

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรบัปรุงจากโครงสรางตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๔๘ จาก ๔ กลุมรายวิชา คือ กลุมวิชาภาษา กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชามนุษยศาสตร และ

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหรวมเปนวิชาบังคับ ๑๘ หนวยกิต ซึ่งนิสิตทุกคณะจะตอง

ศึกษาใหครบ ทุกรายวิชา และวิชาเลือกอีก ๑๒ หนวยกิต รวมเปน ๓๐ หนวยกิต

 (๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓๐ หนวยกิต

  ๑) วิชาบังคับ จํานวน ๑๘ หนวยกิต

  ๒) วิชาเลือก จํานวน ๑๒ หนวยกิต 

 ๕.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หนวยกิต

 นิสิตทุกคณะตองศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓๐ หนวยกิต ไดแก 

 ก. วิชาบังคับ   จํานวน  ๑๘  หนวยกิต

 ๐๐๐ ๑๐๑ มนุษยกับสังคม ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายท่ัวไป ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบ้ืองตน ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตรเบ้ืองตน ๒ (๒-๐-๔)

  ๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตรเบ้ืองตน ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบ้ืองตน (๒) (๒-๐-๔)

  ๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบ้ืองตนและการวิจัย  ๒ (๒-๐-๔)

 หมายเหตุ : รายวิชา ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบื้องตน เปนวิชาบังคับไมนับหนวยกิต

 ข.  วิชาเลือก   จํานวน ๑๒  หนวยกิต 

 ๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย  ๒ (๒-๐-๔)
 ๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน  ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๑๐๕ มนุษยกับสิ่งแวดลอม  ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณโลกปจจุบัน  ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน  ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษช้ันสูง  ๒ (๒-๐-๔)
 ๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบ้ืองตน  ๒ (๒-๐-๔)
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 ๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบ้ืองตน  ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยช้ันสูง  ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบ้ืองตน  ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน  ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุนชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีบื้องตน  ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๑๔๐ โลกกับสิ่งแวดลอม  ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย  ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๒๑๒ มนุษยกับอารยธรรม  ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา  ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตรกายภาพและประยุกตวิทยา  ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔)

 ๕.๒  หมวดวิชาเฉพาะ   ๑๐๔ หนวยกิต 

   ๕.๒.๑ หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกนพระพุทธศาสนา จํานวน  ๓๐  หนวยกิต

 นิสิตทุกคณะตองศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนา จํานวน ๓๐ หนวยกิต ประกอบดวยกลุม

วิชาภาษาบาลี ๖ หนวยกิต และกลุมวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔ หนวยกิต

 ก. กลุมวิชาภาษาบาลี ๖ หนวยกิต

 ๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ ๒ (๒-๐-๔)
 ๐๐๐ ๑๔๖ แตงแปลบาลี ๒ (๒-๐-๔)

 ข.  กลุมวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔ หนวยกิต

 ๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
 ๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปฎก  ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปฎก ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปฎก  ๒ (๒-๐-๔)
 ๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑  (๒) (๑-๒-๔)

 ๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒  ๑ (๑-๒-๔)
 ๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓  (๒) (๑-๒-๔)
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 ๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔  ๑ (๑-๒-๔)

 ๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕  (๒) (๑-๒-๔)

 ๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖  ๑ (๑-๒-๔)

 ๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗  ๑ (๑-๒-๔)

 ๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย  ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ  ๒ (๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

  ๕.๒.๒ วิชาเฉพาะดาน   ๗๔  หนวยกิต

 ๑)  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  จํานวน  ๑๐ หนวยกิต

 ๑๐๑ ๓๐๑ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร  ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๑ ๓๐๒ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห  ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๑ ๔๐๓ พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา  ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๑ ๔๐๔ ธรรมประยุกต  ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๑ ๔๐๕ พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร  ๒ (๒-๐-๔)

 ๒) วิชาเอก     ๔๖  หนวยกิต 

  ๒.๑ วิชาบังคับ   ๓๖  หนวยกิต 

 ๑๐๑ ๓๐๖ หลักพุทธธรรม  ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๑ ๓๐๗ พุทธปรัชญาเถรวาท  ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๑ ๓๐๘ ธรรมบทศึกษา  ๓ (๓-๐-๖)
 ๑๐๑ ๓๐๙ วิสุทธิมัคคศึกษา  ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๑ ๓๑๐ นิเทศศาสตรในพระไตรปฎก  ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๑ ๓๑๑ พระพุทธศาสนามหายาน ๓ (๓-๐-๖)
 ๑๐๑ ๔๑๒ พระสูตรมหายาน  ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๑ ๔๑๓ พุทธศิลปะ  ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๑ ๔๑๔ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษช้ันสูง  ๓ (๓-๐-๖)
 ๑๐๑ ๔๑๕ จิตวิทยาในพระไตรปฎก  ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๑ ๔๑๖ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา  ๓ (๐-๖-๖)
 ๑๐๑ ๔๑๗ สัมมนาพระพุทธศาสนา  ๓ (๓-๐-๖)
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  ๒.๒  วิชาเลือกสาขา   ๑๐ หนวยกิต

 ๑๐๑ ๓๑๘ เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน  ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๑ ๓๑๙ ศึกษาศาสตรในพระไตรปฎก ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๑ ๓๒๐ อักษรจารึกในพระไตรปฎก  ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๑ ๓๒๑ ชาดกศึกษา  ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๑ ๓๒๒ พระพุทธศาสนากับภูมิปญญาไทย  ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๑ ๓๒๓ พระพุทธศาสนาในโลกปจจุบัน  ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๑ ๓๒๔ ชีวิตและผลงานของปราชญทางพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๑ ๓๒๕ พุทธธรรมกับสังคมไทย  ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๑ ๓๒๖ สังคมวิทยาในพระไตรปฎก  ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๑ ๔๒๗ รัฐศาสตรในพระไตรปฎก  ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๑ ๔๒๘ พุทธประวัติในพระไตรปฎก  ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๑ ๔๒๙ พระพุทธศาสนากับสันติภาพ  ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๑ ๔๓๐ พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน  ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๑ ๔๓๑ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๑ ๔๓๒ มังคลัตถทีปนีศึกษา  ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๑ ๔๓๓ พระพุทธศาสนากับสตรี  ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๑ ๔๓๔ พระพุทธศาสนากับวรรณคดีไทย  ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๑ ๔๓๕ พระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย  ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๑ ๔๓๖ ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท  ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๑ ๔๓๗ พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข  ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๑ ๔๓๘ มิลินทปญหาศึกษา  ๒ (๒-๐-๔)

 ๓)  วิชาโท    ๑๘ หนวยกิต

 นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิชาเอก - โท ตองศึกษารายวิชาในสาขาวิชาอื่น สาขาใด

สาขาหน่ึง จํานวน ๑๘ หนวยกิต เปนวิชาโท หรือศึกษาวิชาโทวิชาใดวิชาหน่ึง ที่เปดสอน 
ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

 นสิติท่ีประสงคจะศกึษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนาเปนวชิาโท จะตองศกึษารายวิชา ในสาขา

วิชาพระพุทธศาสนา จํานวนไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต ตามองคประกอบดังตอไปนี้

 ก.  วิชาบังคับ ๒ วิชา จํานวน ๖ หนวยกิต คือ ๑๐๑ ๓๐๖,  ๑๐๑ ๔๑๗

 ข.  วิชาเลือก จํานวน ๑๒ หนวยกิต
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 ใหเลือกศึกษารายวิชาตางๆ ในวิชาเอกสาขาวิชาพระพุทธศาสนาอีกจํานวน ๑๒ หนวยกิต 

โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

  ๕.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี   ๖  หนวยกิต

 นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิชาเอก - โท ตองเลือกศึกษารายวิชาตางๆ ที่เปดสอน

ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนวิชาเลือกเสรี จํานวน ๖ หนวยกิต โดยความ

เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

  ๕.๔ แผนการเรียน ๘ ภาคการศึกษา (พระพุทธศาสนา โทการจัดการเชิงพุทธ)

 ๕.๔.๑  ชั้นปที่ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณโลกปจจุบัน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตรเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๔๒ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒)(๑-๒-๔)

๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบาลีเสริม (รวม ๖ หนวยกิต)  

SP๑๐๑ บาลีไวยากรณ ๑ (๒)(๒-๐-๔)

SP๑๐๒ บาลีไวยากรณ ๒ (๒)(๒-๐-๔)

SP๑๐๓ บาลีไวยากรณ ๓ (๒)(๒-๐-๔)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๖(๘)

หมายเหตุ:  ๑.  ** รายวิชาขอสอบกลาง
  ๒.  คฤหัสถเรียนรายวิชาบาลีเสริมเฉพาะ SP ๑๐๑ และ SP ๑๐๒

  ๓.  นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)
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 ๕.๔.๒  ชั้นปที่ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตรเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองไทย ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๖ แตงแปลบาลี ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปฎก** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันปฎก** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑(๑-๒-๔)

  วิชาบาลีเสริม  

SP ๑๐๔ บาลีไวยากรณ ๔ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๕ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๑ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๖ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๒ (๒)(๒-๐-๔)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๕(๖)

หมายเหตุ:  ๑. ** รายวิชาขอสอบกลาง

   ๒. คฤหัสถเรียนรายวิชาบาลีเสริมเฉพาะ SP ๑๐๓ และ SP ๑๐๔

  ๓.  นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

 ๕.๔.๓ ชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๒(๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบ้ืองตน (๒)(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบ้ืองตนและการวิจัยเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๕ วรรณคดีบาลี** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒)(๑-๒-๔)

๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา** ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบาลีเสริม (รวม ๖ หนวยกิต)  

SP ๑๐๗ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๓ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๘ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๔ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๙ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๕ (๒)(๒-๐-๔)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๒(๑๐)

หมายเหตุ:  ๑.  ** รายวิชาขอสอบกลาง

   ๒.  คฤหัสถเรียนรายวิชาบาลีเสริม SP ๑๐๕ และ SP ๑๐๖

  ๓.  นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

 ๕.๔.๔ ชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษยกับสังคม** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปฎก** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑(๑-๒-๔)

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒(๒-๐-๔)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาบาลีเสริม (รวม ๖ หนวยกิต)  

SP ๑๑๐ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๖ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๑๑ วากยสัมพันธ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๑๒ ฉันทลักษณ (๒)(๒-๐-๔)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๕(๖)

หมายเหตุ:  ๑. ** รายวิชาขอสอบกลาง

   ๒. นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

 ๕.๔.๕  ชั้นปที่ ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒)(๒-๐-๔)

  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๑๐๑ ๓๐๑ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๑๐๑ ๓๐๖ หลักพุทธธรรม ๓(๓-๐-๖)

๑๐๑ ๓๐๗ พุทธปรัชญาเถรวาท ๓(๓-๐-๖)

๑๐๑ ๓๐๘ ธรรมบทศึกษา ๓(๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  

๑๐๑ ๔๓๗ พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข ๒(๒-๐-๔)

๑๐๑ ๓๒๒ พระพุทธศาสนากับภูมิปญญาไทย ๒(๒-๐-๔)

  วิชาโท การจัดการเชิงพุทธ  

๔๐๖ ๓๐๖ ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ๓(๓-๐-๖)

๔๐๖ ๓๑๑ การจัดการเผยแผพระพุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๒๑(๒)

หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษา
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 ๕.๔.๖ ชั้นปที่ ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑(๑-๒-๔)

  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๑๐๑ ๓๐๒ พระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๑๐๑ ๓๐๙ วิสุทธิมัคคศึกษา ๓(๓-๐-๖)

๑๐๑ ๓๑๐ นิเทศศาสตรในพระไตรปฎก ๓(๓-๐-๖)

๑๐๑ ๓๑๑ พระพุทธศาสนามหายาน ๓(๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  

๑๐๑ ๓๑๘ เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาโท การจัดการเชิงพุทธ  

๔๐๖ ๔๐๓ กฎหมายสําหรับพระสงฆ ๒(๒-๐-๔)

๔๐๖ ๓๑๒ การจัดการศึกษาคณะสงฆ ๓(๓-๐-๖)

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๙

หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษา

 ๕.๔.๗  ชั้นปที่ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ (๑-๒-๔)

  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๑๐๑ ๔๐๗ พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา ๒(๒-๐-๔)

๑๐๑ ๔๐๔ ธรรมประยุกต ๒(๒-๐-๔)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาบังคับสาขา  

๑๐๑ ๔๑๒ พระสูตรมหายาน ๓(๓-๐-๖)

๑๐๑ ๔๑๓ พุทธศิลปะ ๓(๓-๐-๖)

๑๐๑ ๔๑๔ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง ๓(๓-๐-๖)

  วิชาโท การจัดการเชิงพุทธ  

๔๐๖ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร ๒(๒-๐-๔)

๔๐๖ ๓๑๓ การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ ๓(๓-๐-๖)

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๙

หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา

 ๕.๔.๘ ชั้นปที่ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต

  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๑๐๑ ๔๐๕ พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๑๐๑ ๔๑๕ จิตวิทยาในพระไตรปฎก ๓(๓-๐-๖)

๑๐๑ ๔๑๖ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖)

๑๐๑ ๔๑๗ สัมมนาพระพุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  

๑๐๑ ๔๒๕ พุทธธรรมกับสังคมไทย ๒(๒-๐-๔)

๑๐๑ ๔๓๑ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาโท การจัดการเชิงพุทธ  

๔๐๖ ๔๑๗ ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ ๓(๓-๐-๖)

  วิชาเลือกเสรี  
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๘

หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา

๖. คําอธิบายรายวิชา

 ๖.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐  หนวยกติ

  ๑)  วิชาบังคับ ๑๘ หนวยกติ

 ๐๐๐ ๑๐๑ มนุษยกับสงัคม ๒ (๒-๐-๔)

  (Man and Society)

  ศกึษาความหมายและความเปนมาเกีย่วกบัมนษุยและสงัคม ตามหลักการ

ทางสังคมศาสตรและพุทธศาสตร พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธระหวางมนุษย

กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม หลักธรรมาภิบาลและสันติภาพ กระบวนการ ทางสังคมและ

วัฒนธรรม การวิเคราะหปญหาสังคมไทยในปจจุบัน รวมทั้งแนวทางแกปญหาแบบสันติวิธี

 ๐๐๐ ๑๐๒  กฎหมายท่ัวไป ๒ (๒-๐-๔)

  (General Law)

  ศึกษาความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป ที่มาของระบบกฎหมาย 

ลักษณะทั่วไปและประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับพระสงฆ 

กฎหมาย ที่พระสงฆควรรูเปนการเฉพาะ และกฎหมายที่เกี่ยวกับมุสลิม

 ๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (๒) (๒-๐-๔)
  (Technique of Higher Learning)

  ศกึษาเทคนิคการศึกษาระดับอดุมศึกษา เนนการเรียนรูดวยตนเอง การใช
หองสมุด การสืบคนขอมลูทางอินเตอรเนต็ วธิแีสวงหาความรู การเรียนเปนกลุม การเรียนดวยกิจกรรม 

ที่สงเสริมทางวิชาการ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ

 ๐๐๐ ๑๐๘  ปรัชญาเบื้องตน ๒ (๒-๐-๔)

  (Introduction to Philosophy)

  ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธระหวางปรัชญา 
ศาสนา และวทิยาศาสตร สาขาปรชัญาและสาระสาํคญัของปรชัญาสาขาตางๆ พฒันาการของปรชัญา

ตะวันออกและปรัชญาตะวันตก



22 คูมือการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๐๐๐ ๑๐๙  ศาสนาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔)

  (Religions)

  ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ คุณคาของศาสนา ประวัติ 

พฒันาการ หลกัในการศกึษาศาสนา หลกัคาํสอน พธิกีรรมและจดุมุงหมายของศาสนาตางๆ วเิคราะห

ลักษณะ ที่เปนสากลรวมกันและตางกันของศาสนาปจจุบัน อิทธิพลของศาสนาตอสังคมโลก วิธีการ

เผยแผศาสนา ความรวมมือระหวางศาสนา และทาทีของศาสนาตางๆ ในประเทศไทย

 ๐๐๐ ๑๑๔  ภาษากับการส่ือสาร ๒ (๒-๐-๔)

  (Language and Communication)

  ศกึษาความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัการสือ่สาร การอาน เขยีน พดู และฟงภาษา

ไทย เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การอานคํารอยแกว คํารอยกรอง อานประกาศ แถลงการณ 

การเขียนจดหมาย ยอความ เรียงความ โวหารตางๆ การพูด การสนทนา บรรยาย อภิปราย มารยาท 

ในการพูด การฟง การจับสาระของเรื่อง มารยาทในการฟง และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ

 ๐๐๐ ๑๑๕  ภาษาศาสตรเบื้องตน ๒ (๒-๐-๔)

  (Introduction to Linguistics)

  ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร สาขาของวิชาภาษาศาสตร 

ลักษณะท่ัวไป ของภาษา ความรูทั่วไปเก่ียวกับสัทศาสตร (Phonetics) สรศาสตร (Phonemics) 

สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลักการวิเคราะหภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร

 ๐๐๐ ๑๓๙  คณิตศาสตรเบื้องตน ๒ (๒-๐-๔)

  (Basic Mathematics)

  ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร ประกอบดวยนิยาม ประพจน การใช

สญัลกัษณ แสดงกฎเกณฑ การอางเหตผุลทางตรรกศาสตร เรือ่งเซต และพชีคณติของเซต เรือ่งระบบ

จาํนวนและคณุสมบตัทิีส่าํคญัของจาํนวนชนดิตางๆ การแกสมการและอสมการ ทฤษฎเีมตรกิซ และ
ดีเทอรมิแนนท ความสัมพันธและฟงกชั่น

 ๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตรเบื้องตน ๒ (๒-๐-๔)

  (Introduction to Logic)
  ศกึษานมิติ คาํทีป่ฏปิกษตอกนั วภิาค การนยิามความหมาย ญตัตปิระพจน

ในแบบตางๆ การแบงญัตติ ความเปนปฏิปกษแหงญัตติ ญัตติผสม การใหเหตุผล ปรัตถานุมานและ

ปฤจฉาวาที แบบตางๆ ศึกษาหลักการและวิธีการใหเหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจา ใน

อนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอื่นๆ บทสนทนาในคัมภีรกถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาทิน

วิภาษวิธีของ นาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความตางระหวางตรรกศาสตร ตะวันตกกับ
ตรรกศาสตรตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีรพระพุทธศาสนา
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 ๐๐๐ ๒๓๘  สถิติเบื้องตนและการวิจัย ๒ (๒-๐-๔)

  (Basic Statistics and Research)

  ศกึษาหลกัฐานทางสถติ ิการจดัเกบ็ขอมลู การรวบรวมขอมลู การแจกแจง

ความถ่ี การหาคาแนวโนมเขาสูสวนกลาง การกระจายปกติ และความเบ สวนเบี่ยงเบน ความ

แปรปรวน ความนาจะเปน คาสถติ ิZ T และ F ประชาการและการสุมตวัอยาง การทดสอบสมมุตฐิาน 

การวิจัยลักษณะและประเภทการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย รูปแบบการวิจัย การเขียนโครงรางการวิจัย

และ การเขียนรายงานผลการวิจัย

 ๒) วิชาเลือก  ๑๒  หนวยกติ

 ๐๐๐ ๑๐๓  การเมืองกับการปกครองของไทย ๒ (๒-๐-๔)

  (Thai Politics and Government)

  ศกึษาความรูทัว่ไปเก่ียวกับการเมืองและการปกครอง พฒันาการการเมือง

การปกครอง ของไทย สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมอืงของ

ไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย

 ๐๐๐ ๑๐๔  เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ๒ (๒-๐-๔)

  (Economics in Daily Life)

  ศกึษาหลกัการเบือ้งตนทางเศรษฐศาสตร ปรากฏการณทางเศรษฐกจิทีเ่กดิ

ขึ้น ในชีวิตประจําวัน รูปแบบตางๆ ของระบบเศรษฐกิจ การทํางานของกลไกราคาในตลาด บทบาท

ของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินตราและสถาบันการเงิน เนนการวิเคราะห

สถานการณปจจุบันในเร่ืองท่ีเกี่ยวของเปนขอมูลประกอบการศึกษา และศึกษาเศรษฐศาสตรตาม

แนวพุทธ

 ๐๐๐ ๑๐๕  มนุษยกับสิ่งแวดลอม ๒ (๒-๐-๔)

   (Man and Environment)
  ศกึษาสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวกับมนุษย แนวคิดการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 

การจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน การแกปญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม หลักคําสอนทาง

พระพทุธศาสนา ทีเ่กีย่วกบั สิง่แวดลอม และบทบาทของพระสงฆตอการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ในประเทศไทย

 ๐๐๐ ๑๐๖  เหตุการณโลกปจจุบัน ๒ (๒-๐-๔)

  (Current World Affairs)
  ศกึษาเหตุการณสาํคญัทีเ่กิดข้ึนในโลก ทัง้มติทิางดานเศรษฐกิจ สงัคมและ

การเมอืง ความรวมมอืและความขดัแยงทีเ่กดิขึน้ในสงัคมโลก ประเทศไทยกบัเหตกุารณสาํคญัของโลก 
ความรวมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาความขัดแยง ใน

โลกปจจุบัน
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 ๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องตน ๒ (๒-๐-๔)

  (Basic English)

  ศึกษากฎเกณฑและการใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใชคํานําหนานาม 

(Article) การใชกาล(Tense) การสรางประโยค (Sentence) การใชบุรพบท (Preposition) สันธาน 

(Conjunction) ฝกทักษะเบื้องตนในการฟง พูด อาน และเขียนในลักษณะที่สัมพันธกันเนนดานการ

อานและความเขาใจภาษาอังกฤษซึ่งมีรูปประโยคและคําศัพทตาง ๆ

 ๐๐๐ ๑๑๗  ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔)

  (Advanced English)

  ศึกษาโครงสรางประโยคตามหลักไวยากรณและฝกทักษะในการฟง พูด 

อานและเขียน เนนการอาน การเขียนและความเขาใจขอความภาษาอังกฤษ ซึง่มคีาํศพัทและโครงสราง

ประโยคสัมพันธกับเอกสารที่ใชศึกษา

 ๐๐๐ ๑๑๘  ภาษาสันสกฤตเบื้องตน ๒ (๒-๐-๔)

  (Basic Sanskrit)

  ศึกษาโครงสรางของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การ

เปลีย่น อกัษร และเสยีง การเขยีน การอานคาํศพัท สวนประกอบของนามศพัท การแจกรปูนามศพัท 

สระการันต สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม ปุจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท 

สวนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูปเปนอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา 

แปล และแตงประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณที่ไดศึกษา

 ๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔)

  (Advanced Sanskrit)

  ศึกษานามศัพท การแจกรูปนามศัพท พยัญชนะการันต พยัญชนะสนธิ 

สังขยาศัพท อัพยยศัพท กริยาศัพท การประกอบรูปเปนอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ กริยาอาขยาต 
กรรมวาจก ภาววาจก ณชินัตกรรตุวาจก ณชินัตกรรมวาจก การสลับเปล่ียนประโยคกรรตุ-วาจกเปน

กรรมวาจก ประโยคคําถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและแตงประโยคภาษาสันสกฤตที่เหมาะสมกับ

ไวยากรณ ที่ไดศึกษา
 ๐๐๐ ๑๒๐  ภาษาไทยเบ้ืองตน ๒ (๒-๐-๔)

  (Basic Thai)

  ศึกษาหนวยเสียงพยัญชนะ หนวยเสียงสระ หนวยเสียงวรรณยุกต หนวย
คํา ระบบไวยากรณ ความหมายในภาษาไทย ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาไทย ฟงคําสั่ง คํา

บรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ฟง พูด ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ขออนุญาต แนะนําตัวเอง แนะนําผูอื่น 
บอกช่ือสิ่งของที่ใชในชีวิตประจําวัน สนทนาไดทั้งคําที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม
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 ๐๐๐ ๑๒๑  ภาษไทยชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔)

  (Advanced Thail)

  ศกึษาวเิคราะหหนวยเสยีงพยญัชนะ หนวยเสยีงสระ หนวยเสยีงวรรณยกุต 

หนวยคํา ระบบไวยากรณ ความหมายในภาษาไทย ฝกทักษะการฟงขาวจากวิทยุ โทรทัศน การพูด

วาทศิลป การอานหนังสือพิมพและตําราวิชาการ การเขียนบทความ และฝกแตงกาพย กลอน โคลง 

ฉันท ในภาษาไทย

 ๐๐๐ ๑๒๘  ภาษาจีนเบื้องตน ๒ (๒-๐-๔)

  (Basic Chinese)

  ศึกษาโครงสรางของภาษาจีน ในเร่ืองระบบเสียง ระบบคํา และระบบ

ประโยค ฝกการอานและเขียนภาษาจีน และการฝกสนทนา โดยอาศัยขอมลูจากสถานการณปจจบุนั

 ๐๐๐ ๑๒๙  ภาษาจีนชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔)

  (Advanced Chinese)

  ฝกทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีน เนนการฝกสนทนา โดย

อาศัยขอมูลจากสถานการณปจจุบัน

 ๐๐๐ ๑๓๐  ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน ๒ (๒-๐-๔)

  (Basic Japanese)

  ศึกษาโครงสรางของภาษาญี่ปุน ในเรื่องระบบเสียง ระบบคํา และระบบ

ประโยค ฝก การอาน เขียนภาษาญี่ปุน และการสนทนาโดยอาศัยขอมูลจากสถานการณปจจุบัน

 ๐๐๐ ๑๓๑  ภาษาญ่ีปุนชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔)

  (Advanced Japanese)

  ฝกทักษะในการฟง พูด อาน และเขียน ภาษาญี่ปุน เนนการสนทนาโดย

อาศัยขอมูลจากสถานการณปจจุบัน
 ๐๐๐ ๑๓๔  ภาษาฮินดีเบื้องตน ๒ (๒-๐-๔)

  (Basic Hindi)

  ศึกษาโครงสรางของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบคํา และระบบ

ประโยค ฝก การอาน เขียนภาษาฮินดี และการสนทนาโดยอาศัยขอมูลจากสถานการณปจจุบัน

 ๐๐๐ ๑๓๕  ภาษาฮินดีชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔)
   (Advanced Hindi)

  ฝกทกัษะในการฟง พดู อาน และเขียนภาษาฮินด ีเนนการสนทนาโดยอาศัย

ขอมูลจากสถานการณปจจุบัน
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 ๐๐๐ ๑๔๐  โลกกับสิ่งแวดลอม ๒ (๒-๐-๔)

  (World and Environment)

  ศึกษาความหมายของวิทยาศาสตรและวิธีการทางวิทยาศาสตร ภาวะ

อณุหภมูพิืน้โลก ทีส่งูข้ึน ฝนกรดและหมอกควนัดาํ สภาวะเรอืนกระจก ภาวะมลพษิทางอากาศ ทางนํา้ 

การตัดไมทําลายปา ปญหาขยะลนโลกและสารพิษใตดิน การใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย การพิทักษ

สิ่งแวดลอม และการพัฒนาท่ียั่งยืนดานเศรษฐกิจและสังคม การอนุรักษและการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ การเสริมสรางบทบาทของพระสงฆและของกลุมหลักในสังคมดานส่ิงแวดลอมและความเส่ียง

 ๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย ๒ (๒-๐-๔)

  (Thai Culture)

  ศกึษาความหมายและเน้ือหาของวัฒนธรรม พฒันาการของวัฒนธรรมไทย 

ประเภท ของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ การเผยแพรและสรางสรรค 

วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมตางชาติตอวัฒนธรรมไทย

 ๐๐๐ ๒๑๒  มนุษยกับอารยธรรม ๒ (๒-๐-๔)

  (Man and Civilization)

  ศกึษาความเปนมาและพฒันาการของมนษุย ตัง้แตสมยักอนประวตัศิาสตร

จนถึงสมัยปจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บอเกิดและพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและ

ตะวันตกในยุคตางๆ ความสัมพนัธระหวางโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวัน

ออกและตะวนัตก ทีก่อใหเกดิผลกระทบและความคดิสรางสรรคในรปูแบบตางๆ การแลกเปลีย่นกนั

ระหวางอารยธรรมตะวันออกกบัอารยธรรมตะวันตก และอทิธพิลของอารยธรรมท้ังสองทีม่ตีอสงัคม

และวัฒนธรรมไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

 ๐๐๐ ๒๑๓  ชีวิตกับจิตวิทยา ๒ (๒-๐-๔)

  (Life and Psychology)
  ศกึษาพฒันาการและองคประกอบของชวีติ ความสมัพนัธของจิตวทิยากบั

การดํารงชีวิตวิเคราะหคุณสมบัติของจิตใจในลักษณะตางๆ ผลของสุขภาพจิตที่มีตอพฤติกรรมของ

มนุษย และการดํารงอยูรวมกันในสังคมและสิ่งแวดลอม
 ๐๐๐ ๒๔๑  วิทยาศาสตรกายภาพและประยุกตวิทยา ๒ (๒-๐-๔)

  (Physical Science and Technology)

  ศึกษาประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตรในยุคโบราณจนถึงปจจุบัน 
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเอกภาพ และระบบสุริยะ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมท่ี

เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร วัชพืช วิธีการปองกันและกําจัดโรคพืช การขนสงและการสื่อสาร 
อุปกรณดานเครื่องเสียงและภาพ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและประยุกตวิทยา
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 ๐๐๐ ๒๔๒  พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน ๒ (๒-๐-๔)

  (Introduction to Computer and Information Technology)

  ศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งทางดาน

ฮารดแวร ซอฟตแวรระบบเลขฐาน ภาษาคอมพวิเตอร ฐานขอมลู เครือขายคอมพิวเตอร อนิเตอรเนต็ 

และโปรแกรมประยุกตตาง ๆ

 ๖.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔  หนวยกติ

  ๖.๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๓๐ หนวยกติ

    ก.  กลุมวิชาภาษาบาลี  ๖  หนวยกติ

 ๐๐๐ ๑๔๔  วรรณคดีบาลี ๒ (๒-๐-๔)

  (Pali Literature)

  ศกึษาประวัต ิความหมาย ประเภท และพัฒนาการของคมัภรีพระไตรปฎก 

อรรถกถา อนฎุกีา โยชนา และปกรณวเิสส วรรณกรรมบาลใีนประเทศไทย และคณุคาของวรรณกรรม

บาลี ตอสังคมไทย

 ๐๐๐ ๑๔๕  บาลีไวยากรณ ๒ (๒-๐-๔)

  (Pali Grammar)

  ศกึษาการเขยีน การอานภาษาบาล ีฐานกรณ การออกเสยีงพยญัชนะสงัโยค 

การเชื่อมอักษรดวยสนธิกิริโยปกรณ ประเภทและวิธีแจกคํานาม สังขยา อัพยยศัพท กิริยาอาขยาต 

นามกิตก กิริยากิตก สมาสและตัทธิต

 ๐๐๐ ๑๔๖ แตงแปลบาลี ๒ (๒-๐-๔)

  (Pali Composition and Translation)

  ศกึษาการแตงบาลี การแปลบาลี ทัง้โดยอรรถและโดยพยัญชนะใหถกูตอง

ตามหลักภาษา การแตงและการแปลประโยคพิเศษและสํานวนท่ีควรทราบ การแปลบาลีเปนไทยและ
แปลไทยเปนบาลีจากหนังสือที่กําหนด

   ข.  กลุมวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔ หนวยกิต 

 ๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปฎกศึกษา ๒ (๒-๐-๔)

  (Tipitaka Studies)

  ศึกษากําเนิด ความเปนมา และพัฒนาการของคัมภีรพระไตรปฎก การ
จําแนกโครงสรางและเนื้อหาสาระพระไตรปฎก คําอธิบายโดยยอของพระอรรถกถาจารย การรักษา

สืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณอักษร ลําดับคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ความเปนมาของ

พระไตรปฎก ในประเทศไทย และประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาพระไตรปฎก
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 ๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปฎก ๒ (๒-๐-๔)

  (Vinaya Pitaka)

  ศกึษาประวตั ิความเปนมา ความหมาย โครงสรางของพระวินยัปฎก เลอืก

ศึกษาวิเคราะหเนื้อหาสาระที่สําคัญในคัมภีรมหาวิภังค ภิกขุนีวิภังค มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร 

โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ และประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาพระวินัยปฎก

 ๐๐๐ ๑๔๙  พระสุตตันตปฎก ๒ (๒-๐-๔)

  (Suttanta Pitaka)

  ศึกษาประวัติความเปนมา ความหมาย โครงสรางของพระสุตตันตปฎก 

เลือกศึกษาวิเคราะหพระสูตรที่สําคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร รวมทั้ง

ประเด็นที่นาสนใจ จากนิกายทั้ง ๕ นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย

และขุททกนิกาย โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ

 ๐๐ ๑๕๐  พระอภิธรรมปฎก ๒ (๒-๐-๔)

  (Abhidhamma Pitaka)

  ศึกษาประวัติความเปนมา ความหมาย โครงสรางของพระอภิธรรมปฎก 

เนื้อหาสาระประเด็นที่นาสนใจในพระอภิธรรมปฏกทั้ง ๗ คัมภีร โดยเนนใหเขาใจหลักปรมัตถธรรม 

คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ

 ๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒) (๑-๒-๔)

  (Buddhist Meditation I)

  ศึกษาความเปนมา ความหมาย หลักการ วิธีการ และประโยชนของการ

ปฏบิตักิรรมฐานอารมณของสมถกรรมฐาน ๔๐ วปิสสนาภมู ิ๖ สติปฏฐาน ๔ หลกัธรรมทีค่วรรู ไดแก 

ภาวนา ๓ นิมิต ๓ สมาธิ ๓ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ วสี ๕ นิวรณ ๕ อุปกิเลส ๑๑ ใหมีความรูความ

เขาใจ ในการปฏบิตัแิละนาํไปใช ฝกปฏบิตัวิปิสสนากมัมฏัฐานโดยการเดนิจงกรม ๑ ระยะ นัง่กาํหนด 

๑ ระยะ หรือ ๒ ระยะ

 ๐๐๐ ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑ (๑-๒-๔)

  (Buddhist Meditation II)
  ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติ

ปฏฐานสูตร และอานาปานสติสตูร วธิกีารปฏิบตัวิปิสสนากรรมฐานท้ังแบบสมถยานิกะและวิปสสนา

ยานกิะหลกัธรรมทีค่วรรู ไดแก สกิขา ๓ วชิชา ๓ และสามญัญลกัษณะ ๓ ฝกปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐาน 

โดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งกําหนด ๒ ระยะ สงและสอบอารมณ

 ๐๐๐ ๒๕๓  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒) (๑-๒-๔)
  (Buddhist Meditation III)
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  ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติเวทนานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติ

ปฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย ๕ หลักธรรมท่ีควรรู ไดแก วิปปลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ 

ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๓ ระยะ นั่งกําหนด ๓ ระยะ สงและสอบอารมณ

 ๐๐๐ ๒๕๔  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑ (๑-๒-๔)

  (Buddhist Meditation IV)

  ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติจิตตานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติ
ปฏฐานสูตร กระบวนการเกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ หลักธรรมที่ควรรู ไดแก วิปสสนูปกิเลส ๑๐ 

วิปสสนาญาณ ๑๖ ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๔ ระยะ นั่งกําหนด ๔ ระยะ สง

และสอบอารมณ

 ๐๐๐ ๓๕๕  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒) (๑-๒-๔)

  (Buddhist Meditation V)

  ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติธัมมานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติ
ปฏฐานสูตรกระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู ไดแก โพธิปกขิย

ธรรม ๓๗ ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งกําหนด ๕ ระยะ สงและสอบ

อารมณ

 ๐๐๐ ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖  ๑ (๑-๒-๔)

  (Buddhist Meditation VI)

  ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในพระสูตรที่เชื่อมโยง

กับมหาสติปฏฐานสูตร เชน อปณณกสูตร สติสูตร อาการบรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระ

อริยบุคคล ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งกําหนด ๖ ระยะ สงและสอบ

อารมณ
 ๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗  ๑ (๑-๒-๔)

  (Buddhist Meditation VII)

  ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมท่ีเกิดดับในขณะปฏิบัติ วิธีการ

แกสภาวธรรม ของสํานักปฏิบัติธรรมในสมัยปจจุบันเปรียบเทียบกับมหาสติปฏฐานสูตร ฝกปฏิบัติ
วิปสสนา-กรรมฐาน โดยการเดินจงกรมและนั่งกําหนด สงและสอบอารมณ

 ๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

  (History of Buddhism)
  ศกึษาประวตัศิาสตรพระพทุธศาสนาตัง้แตอดีตจนถงึปจจบุนั ความสาํคญั

และลักษณะเดนของพระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธ

ศาสนาเขาไปในนานาประเทศและอิทธพิลของพระพทุธศาสนาตอวฒันธรรมในประเทศน้ันๆ รวมทัง้

ศึกษาขบวนการและองคกรใหมๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปจจุบันและอนาคต
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 ๐๐๐ ๒๕๙  เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

  (Buddhist Festival and Traditions)

  ศกึษาเทศกาลและพธิกีรรมทีส่าํคญัทางพระพทุธศาสนา ความหมาย คณุคา

ของ เทศกาลและพิธีกรรมนั้นๆ ใหสามารถปฏิบัติไดถูกตอง

 ๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆไทย ๒ (๒-๐-๔)

  (Thai Sangha Administration)

  ศกึษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆไทย ตัง้แตสมยัสโุขทัยถงึ

ปจจุบัน ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับตางๆ กฎ ระเบียบ คําสั่ง และ

ประกาศที่สําคัญของคณะสงฆ

 ๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)

  (Dhamma in English)

  ศึกษาศัพทธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใชกันแพรหลายในภาษา

อังกฤษ และหนังสือที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญไดรจนาไวเปนภาษาอังกฤษ

 ๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ ๒ (๒-๐-๔)

  (Dhamma Communications)

  ศกึษาหลักการและวิธกีารเผยแผพระพุทธศาสนา ศลิปะการเขียนบทความ 

การพูด ในที่ชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การ

อภิปรายและการใชสื่อประกอบการบรรยาย

 ๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

  (Research and Literary Works on Buddhism)

  ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ศึกษางานวิจัย

และวรรณกรรม ทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน วิเคราะหวรรณกรรม 

ทางพระพุทธศาสนาที่นาสนใจ เชน เตภูมิกถาของพญาลิไท มังคลัตถทีปนีของพระสิริมังคลาจารย

กาพยมหาชาติของพระเจาทรงธรรม สังคีติยวงศของสมเด็จพระวันรัต (แกว) วัดพระเชตุพนฯ พระ

มงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แกนพุทธศาสน ของพุทธ
ทาสภิกขุ กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. 

ปยุตฺโต) พุทธวิทยา ของนายพร รัตนสุวรรณ และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย
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  ๖.๒.๒ วิชาเฉพาะดาน ๗๔  หนวยกติ

    ก. วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  ๑๐ หนวยกติ

 ๑๐๑ ๓๐๑  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร ๒ (๒-๐-๔)

  (Buddhism and Science)

  ศกึษาเปรียบเทียบความหมาย ลกัษณะ ขอบขายและวิธกีารแสวงหาความ

จรงิ ของพระพทุธศาสนากบัวทิยาศาสตร พระพทุธศาสนากบัทฤษฎวีวิฒันาการ พระพทุธศาสนา กับ

ทฤษฎีสัมพัทธภาพ พระพุทธศาสนากับทฤษฎีควอนตัมฟสิกส ทัศนะของนักวิทยาศาสตร ที่มีตอ

พระพุทธศาสนา และผลกระทบระหวางวิทยาศาสตรและประยุกตวิทยากับพระพุทธศาสนา

 ๑๐๑ ๓๐๒  พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห ๒ (๒-๐-๔)

  (Buddhism and Social Works)

  ศึกษาความหมาย และขอบขายของสังคมสงเคราะห หลักการ รูปแบบ 

และวธิกีาร สงัคมสงเคราะหในพระไตรปฎก เนนพระจรยิาของพระพทุธเจาตามแนวโลกตัถจรยิา และ

บทบาท ของพระสงฆในการสังคมสงเคราะห

 ๑๐๑ ๔๐๓  พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา ๒ (๒-๐-๔)

  (Buddhism and Ecology)

  ศึกษาความหมายและขอบขายของนิเวศวิทยา คําสอนในพระไตรปฎกท่ี

เก่ียวกับนิเวศวิทยาเนนความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม มนุษยกับธรรมชาติ แนวทางการ

อนุรักษ และแกปญหาสิ่งแวดลอม

 ๑๐๑ ๔๐๔  ธรรมประยุกต ๒ (๒-๐-๔)

  (Applied Dhamma)

  ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อนํามาประยุกตใชในการพัฒนา

ตนเองและ แกปญหาชีวิตและสังคม
 ๑๐๑ ๔๐๕  พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร ๒ (๒-๐-๔)

  (Buddhism and Economics)

  ศึกษาความหมายและขอบขายของเศรษฐศาสตร วิเคราะหแนวคิดและ

ทฤษฎีหลัก ทางเศรษฐศาสตรที่ปรากฏในคําสอนทางพระพุทธศาสนา จริยธรรมของผูผลิตและ

ผูบริโภคเปรียบเทียบเศรษฐศาสตรแนวพุทธศาสตรกับเศรษฐศาสตรทั่วไปรวมท้ังศึกษาปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง
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   ข. วิชาเอก  ๔๖ หนวยกติ 

    (๑) วิชาบังคับ  ๓๖  หนวยกติ

 ๑๐๑ ๓๐๖  หลักพุทธธรรม ๓ (๓-๐-๖)

  (Principles of Buddhism)

  ศกึษาหลักพุทธธรรมในพระไตรปฎก เนนอริยสจั ปฏจิจสมุปบาท เบญจขันธ 
ไตรลักษณ โพธิปกขิยธรรม กรรม สังสารวัฏและนิพพาน โดยใชอรรถกถาและฎีกาประกอบ

 ๑๐๑ ๓๐๗  พุทธปรัชญาเถรวาท ๓ (๓-๐-๖)

  (Theravada Buddhist Philosophy)

  ศกึษาอภิปรชัญา ญาณวทิยา จริยศาสตร และสุนทรียศาสตรในพุทธปรชัญา

เถรวาท โดยเปรียบเทียบกับลัทธิปรัชญาสํานักอื่นทั้งตะวันตกและตะวันออก

 ๑๐๑ ๓๐๘  ธรรมบทศึกษา ๓ (๓-๐-๖)

  (Dhammapada Studies)

  ศึกษาความหมาย ประวตัิ โครงสราง และเนื้อหาสาระของธรรมบท เนน

หลกัธรรมสําคัญแนวคดิเชิงเศรษฐกิจ สงัคมวัฒนธรรมอนิเดีย และอทิธพิลของธรรมบททีม่ตีอวถิชีวีติ

ไทย โดยอาศัยอรรถกถาธรรมบทประกอบ

 ๑๐๑ ๓๐๙ วิสุทธิมัคคศึกษา ๓ (๓-๐-๖)

  (Visuddhimagga Studies)

  ศึกษาโครงสรางและหลักธรรมสําคัญของวิสุทธิมรรค และอิทธิพลของ
วิสุทธิมรรคที่มีตอวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตไทย

 ๑๐๑ ๓๑๐  นิเทศศาสตรในพระไตรปฎก ๓ (๓-๐-๖)

  (Communication in Tipitaka)

  ศกึษาความหมายและขอบขายของนิเทศศาสตร คาํสอนในพระไตรปฎกท่ี
เก่ียวกับหลักการรูปแบบ วิธีการสื่อคําสอนของพระพุทธเจาและสาวก และจริยธรรมกับการสื่อสาร

 ๑๐๑ ๓๑๑  พระพุทธศาสนามหายาน ๓ (๓-๐-๖)

  (Mahayana Buddhism)

  ศกึษากาํเนดิและพฒันาการของมหายานในอนิเดยี การเผยแผมหายานเขา

สูประเทศตางๆ หลักธรรม พิธีกรรม และนิกายสําคัญของมหายานในประเทศตาง ๆ

 ๑๐๑ ๔๑๒  พระสูตรมหายาน ๓ (๓-๐-๖)

  (Mahayana Sutras)

  ศกึษาหลักธรรมในพระสูตรมหายาน โดยเลือกศึกษาพระสูตรท่ีสาํคัญ เชน 
ปรชัญาปารมิตาหฤทยสูตร ทศภมูกิสตูร สทัธรรมปณุฑรกิสูตร สขุาวดวียหูสตูร วมิลเกยีรตนิเิทศสตูร 

และลังกาวตารสูตร
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 ๑๐๑ ๔๑๓  พุทธศิลปะ ๓ (๓-๐-๖)

  (Buddhist Arts)

  ศึกษาพัฒนาการของพุทธศิลปะในอินเดีย และคล่ืนพระพุทธศาสนาที่เขา

สูประเทศไทย ซึ่งสัมพันธกับสกุลศิลปะสมัยตางๆ จนเกิดเปนสกุลศิลปะในประเทศไทย ทั้งดาน

ประตมิากรรมจติรกรรม และสถาปตยกรรม ปรชัญาธรรมทางวตัถแุละความงามจากพทุธศลิปะสมยั

ตางๆ ในประเทศไทยโดยอาศัยพุทธลักษณะ

 ๑๐๑ ๔๑๔  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษช้ันสูง ๓ (๓-๐-๖)

  (Dhamma in Advanced English)

  ศกึษาหนังสอืธรรมะท่ีนกัปราชญทางพระพุทธศาสนาไดรจนาไวเปนภาษา

อังกฤษตามที่กําหนดให

 ๑๐๑ ๔๑๕  จิตวิทยาในพระไตรปฎก ๓ (๓-๐-๖)

  (Psychology in Tipitaka)

  ศึกษาคําสอนเร่ืองจิตและเจตสิกในพระไตรปฎก เปรียบเทียบกับทฤษฎี

จิตวิทยาตะวันตกปจจุบัน พฤติกรรมของมนุษยตามแนวจริต ๖ และการพัฒนาจิตดวยสมถะและ

วิปสสนา

 ๑๐๑ ๔๑๖  ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา ๓ (๐-๖-๖)

  (Independent Study on Buddhism)

  ศึกษาคนควาวิจัยภาคสนามทางพระพุทธศาสนาท่ีสามารถประยุกตใชใน

กิจการ ทางพระพุทธศาสนาโดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา

 ๑๐๑ ๔๑๗  สัมมนาพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖)

  (Seminar on Buddhism)

สัมมนาปญหาเก่ียวกับพระพุทธศาสนาในประเด็นตางๆ โดยเสนอผลงานการคนควา และรายงาน

ประกอบการสัมมนา

    (๒) วิชาเลือก  ๑๐ หนวยกติ

 ๑๐๑ ๓๑๘  เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน ๒ (๒-๐-๔)
  (Comparison between Theravada and Mahayana)

  ศึกษาความแตกตางและความเหมือนกันระหวางเถรวาทกับมหายาน 

เปรยีบเทียบสถานะและพระจริยาของพระพุทธเจา สถานะและบทบาทของพระโพธิสตัว คาํสอนเร่ือง
ธรรมกายทศบารมี ไตรลักษณ ปฏิจจสมุปบาท นิพพาน และพิธีกรรมสําคัญของนกิายทั้งสอง

 ๑๐๑ ๓๑๙  ศึกษาศาสตรในพระไตรปฎก ๒ (๒-๐-๔)
  (Education in Tipitaka)
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  ศึกษาความหมายและขอบขายของศึกษาศาสตร คําสอนในพระไตรปฎก

ที่เก่ียวกับการศึกษา เนนเปาหมายของการศึกษาตามไตรสิกขา กระบวนการจัดการศึกษาแบบ

กัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ วิธีสอนของพระพุทธเจา คุณธรรมและจริยธรรมของครู

 ๑๐๑ ๓๒๐  อักษรจารึกในพระไตรปฎก ๒ (๒-๐-๔)

  (Tipitaka Scripts)

  ศึกษาอักษรตางๆ ที่ใชจารึกพระไตรปฎก คือ อักษรเทวนาครี สิงหล ขอม 

มอญ พมา อักษรธรรมลานนา และโรมัน ใหสามารถอานออก เขียนได

 ๑๐๑ ๓๒๑ ชาดกศึกษา ๒ (๒-๐-๔)

  (Jataka Studies)

  ศึกษาโครงสราง เนื้อหา และแนวคิดท่ีปรากฏในชาดก อิทธิพลของชาดก

ที่มีตอวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ศิลปะ และวิถีชีวิตไทย

 ๑๐๑ ๓๒๒  พระพุทธศาสนากับภูมิปญญาไทย ๒ (๒-๐-๔)

  (Buddhism and Thai Wisdom)

  ศึกษาภูมิปญญาไทยท่ีไดรับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาในดานสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง ศิลปะ และวัฒนธรรม

 ๑๐๑ ๓๒๓  พระพุทธศาสนาในโลกปจจุบัน ๒ (๒-๐-๔)

  (Buddhism in Contemporary World)

  ศึกษาสถานการณของพระพุทธศาสนาในโลกปจจุบัน ผลกระทบของลัทธิ

การเมือง และศาสนาอ่ืนๆ อิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอสังคมโลก และบทบาทขององคการ

พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

 ๑๐๑ ๓๒๔  ชีวิตและผลงานของปราชญทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

  (Life and Works of Buddhist Scholars)
  ศกึษาชวีประวตัแิละผลงานของนักปราชญทางพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท

และมหายาน ดานการแตงหนังสือและแปลคัมภีรพระพุทธศาสนา

 ๑๐๑ ๓๒๕  พุทธธรรมกับสังคมไทย ๒ (๒-๐-๔)
  (Buddhadhamma and Thai Society)

  ศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีตอสังคมไทย ความเขาใจพุทธธรรม 

การใชพทุธธรรมแกปญหาชีวติและสังคม แนวโนมของความเช่ือและการปฏิบตัขิองชาวพุทธในปจจบุนั 
และการวิจารณพระพุทธศาสนาของนักคิดไทยสมัยใหม

 ๑๐๑ ๓๒๖  สังคมวิทยาในพระไตรปฎก ๒ (๒-๐-๔)
  (Sociology in Tipitaka)
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  ศกึษาความหมายและขอบขายของสงัคมวทิยา วเิคราะหแนวคดิและทฤษฎี

หลัก ทางสังคมวิทยาที่ปรากฏในพระไตรปฎก เปรียบเทียบคุณคาและความสําคัญของสังคมวิทยา 

ตามแนวพุทธศาสตรกับสังคมวิทยาท่ัวไป

 ๑๐๑ ๔๒๗  รัฐศาสตรในพระไตรปฎก ๒ (๒-๐-๔)

  (Political Science in Tipitaka)

  ศกึษาความหมายและขอบขายของรฐัศาสตร วเิคราะหแนวคดิและทฤษฎี

หลักทางรัฐศาสตรที่ปรากฏในพระไตรปฎก หลักธรรมของผูบริหาร เปรียบเทียบรัฐศาสตรตามแนว

พุทธศาสตรกับรัฐศาสตรทั่วไป

 ๑๐๑ ๔๒๘  พุทธประวัติในพระไตรปฎก ๒ (๒-๐-๔)

  (Life of The Buddha in Tipitaka)

  ศึกษาวิเคราะหพุทธประวัติ และพุทธจริยาวัตรที่ปรากฏในพระไตรปฎก 

โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ

 ๑๐๑ ๔๒๙  พระพุทธศาสนากับสันติภาพ ๒ (๒-๐-๔)

  (Buddhism and Peace)

  ศึกษาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสันติภาพ หลักการและ

วิธีการแกปญหาความขัดแยงแนวพุทธ โดยเนนรูปแบบและวิธีการสังฆสามัคคี และใชแนวคิดเร่ือง

สันติภาพ ทางตะวันตกมาเทียบเคียง

 ๑๐๑ ๔๓๐  พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน ๒ (๒-๐-๔)

  (Buddhism and Human Right)

  ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา โดย

เปรียบเทียบกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธมินษุยชน รฐัธรรมนูญของไทย และพระราชบัญญตัขิองไทย

วาดวยสิทธิมนุษยชน ตลอดจนหลักสิทธิมนุษยชนของนานาอารยประเทศ
 ๑๐๑ ๔๓๑  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาท่ียั่งยืน ๒ (๒-๐-๔)

  (Buddhism and Sustainable Development)

  ศึกษาหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนา โดยเนนหลักการ

พัฒนามนุษยธรรมชาติ และสังคม

 ๑๐๑ ๔๓๒  มังคลัตถทีปนีศึกษา ๒ (๒-๐-๔)

  (Mangalatthadipani Studies)

  ศึกษาโครงสรางและเนื้อหาสาระของมังคลัตถทีปนี อิทธิพลของ

มังคลัตถทีปนีที่มีตอวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตไทย
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 ๑๐๑ ๔๓๓  พระพุทธศาสนากับสตรี ๒ (๒-๐-๔)

  (Buddhism and Women)

  ศึกษาวิเคราะหแนวคิดและปญหาเกี่ยวกับสตรีในพระพุทธศาสนา ดาน

สถานภาพ บทบาทหนาที่ ศักยภาพในการบรรลุธรรม การอุปถัมภและเผยแผพระพุทธศาสนา

 ๑๐๑ ๔๓๔  พระพุทธศาสนากับวรรณคดีไทย ๒ (๒-๐-๔)

  (Buddhism and Thai Literature)

  ศกึษาความสัมพนัธระหวางพระพทุธศาสนากับวรรณคดไีทย และอทิธพิล

ของพระพุทธศาสนาที่มีตอวรรณคดีสําคัญของไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน

 ๑๐๑ ๔๓๕  พระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย ๒ (๒-๐-๔)

  (Buddhism and Kings)

  ศกึษาความสมัพนัธระหวางพระพทุธศาสนากบัพระมหากษตัรยิตัง้แตอดตี

ถงึปจจบุนับทบาทหนาทีข่องพระมหากษัตรยิในการอุปถมัภและเผยแผพระพุทธศาสนา และอิทธพิล

ของพระพุทธศาสนาที่มีตอการเมอืงการปกครองของพระมหากษัตริย

 ๑๐๑ ๔๓๖  ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒ (๒-๐-๔)

  (Dasa Parami in Theravada Buddhism)

  ศึกษาความหมาย เนื้อหา ความสําคัญของทศบารมี วิธีการบําเพ็ญบารมี

ของพระพุทธเจาและทศบารมีกับการบรรลุธรรม อิทธิพลของความคิดเร่ืองบารมีในวัฒนธรรมไทย

 ๑๐๑ ๔๓๗  พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข ๒ (๒-๐-๔)

  (Buddhism and Health Care)

  ศึกษาคําสอนในพระไตรปฎกและอรรถกถาท่ีเกี่ยวกับเรื่องโรค ยา อาหาร 

การบริโภคปจจัย ๔ การบริหารรางกาย การพยาบาล การพักผอน และจริยธรรมของผูรกัษาพยาบาล

 ๑๐๑ ๔๓๘  มิลินทปญหาศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
  (Milindapanha Studies)

  ศึกษาความเปนมาของมิลินทปญหา เนื้อหาสาระ สํานวนภาษา วิธีการ

ตอบปญหา และแนวคิดทางปรัชญา
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หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๕
(เปดสอนเฉพาะวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด)

******************

๑. ชื่อหลักสูตร

 ๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย  : หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา

 ๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Religion

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ๒.๑  ชื่อเต็มภาษาไทย    :  พุทธศาสตรบัณฑิต (ศาสนา)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Arts (Religion)

  ๒.๒ ชื่อยอภาษาไทย   :  พธ.บ. (ศาสนา)

  ชื่อยอภาษาอังกฤษ    :  B.A. (Religion)

๓.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ๓.๑  ปรัชญาของหลักสูตร

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสงฆคณะสงฆไทย ที่พระบาท

สมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงสถาปนาข้ึนเพื่อเปนสถาน

ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป 
 มหาวทิยาลยัมเีปาหมายชดัเจนทีจ่ะพฒันาคณุลักษณะของบณัฑิตทีพ่งึประสงค คอื มปีฏปิทา

นาเลื่อมใส ใฝรูใฝคิด เปนผูนําดานจิตใจและปญญา มีความสามารถในการแกปญหา มีศรัทธาอุทิศตน
เพื่อพระพุทธศาสนา รูจักเสียสละเพื่อสวนรวม รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีโลกทัศนที่

กวางไกลมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนเองใหเพยีบพรอมดวยคณุธรรมและจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา

ในการแกปญหาชีวิตและพัฒนาสังคมประเทศชาติไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ

 ๓.๒  วัตถุประสงคของหลักสูตร

   ๓.๒.๑  เพื่อผลิตบัณฑิตใหเขาใจความเปนมาและหลักคําสอนของศาสนาตาง ๆ
    ๓.๒.๒  เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถอธิบายใหเห็นความสําคัญของศาสนาตอสังคม

    ๓.๒.๓  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีโลกทัศนกวางไกลและสามารถสนทนาเก่ียวกับศาสนา

ตางๆ ดวยทาทีที่หนักแนนมีเหตุผล โดยเนนใหเกิดสันติภาพและสมานฉันท
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๔.  โครงสรางหลักสูตร

 โครงสรางที่ ๑ วิชาเอก – โท

 ๑.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐  หนวยกิต

 ๒.  หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔  หนวยกิต

  ๒.๑  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๓๐  หนวยกิต

  ๒.๒  วิชาเฉพาะดาน  ๗๔ หนวยกิต

   ๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  ๑๐  หนวยกิต

   ๒.๒.๒ วิชาเอก  ๔๖ หนวยกิต

   ๒.๒.๓ วิชาโท  ๑๘ หนวยกิต

 ๓.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖  หนวยกิต

 รวม    ๑๔๐ หนวยกิต

 โครงสรางที่ ๒ วิชาเอกเดี่ยว

 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐  หนวยกิต

 ๒.  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔  หนวยกิต

  ๒.๑  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๓๐  หนวยกิต

  ๒.๒  วิชาเฉพาะดาน  ๗๔  หนวยกิต

   ๒.๒.๑  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  ๑๐  หนวยกิต

   ๒.๒.๒  วิชาเฉพาะสาขา  ๖๔ หนวยกิต

 ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖  หนวยกิต

 รวม   ๑๔๐  หนวยกิต

๕.  รายวิชา

  ๕.๑ โครงสรางที่ ๑ วิชาเอก – โท
   ๕.๑.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐  หนวยกิต

   ดูรายละเอียดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

   ๕.๑.๒  หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔  หนวยกิต
 ๑)  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๓๐  หนวยกิต

 ดูรายละเอียดในหมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 ๒)  วิชาเฉพาะดาน  ๗๔  หนวยกิต
  ก.  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  ๑๐  หนวยกิต



39มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน

 ๑๐๓ ๓๐๑ พระพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ-ฮินดู ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๓๐๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาคริสต ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๓๐๓ พระพุทธศาสนากับศาสนาอิสลาม ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๓๐๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาขงจ้ือ ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๓๐๕ พระพุทธศาสนากับแนวคิดใหมทางศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

 ข.  วิชาเฉพาะดาน (เฉพาะสาขา)  ๖๔  หนวยกิต

  ๑)  วิชาเอก  ๓๖  หนวยกิต

 ๑๐๓ ๓๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๓ ๓๐๗ พระพุทธศาสนามหายาน ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๓ ๓๐๘ ศาสนาคริสต ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๓ ๔๐๙ ศาสนาอิสลาม ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๓ ๔๑๐ ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๓ ๔๑๑ แนวคิดใหมทางศาสนา ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๓ ๓๑๒ ศิลปะทางศาสนา ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๓ ๓๑๓ ศาสนาเตาและขงจื๊อ ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๓ ๓๑๔ ศาสนาเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๓ ๔๑๕ ศาสนาโบราณ ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๓ ๔๑๖ สัมมนาศาสนา ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๓ ๔๑๗ ศึกษาอิสระทางศาสนา ๓ (๐-๖-๖)

  ๒) วิชาเลือก  ๑๐  หนวยกิต

 ๑๐๓ ๔๑๘ ศาสนาในจีน, เกาหลี และญี่ปุน ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๓ ๓๑๙ ภาษาศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
 ๑๐๓ ๔๒๐ จิตวิทยาศาสนา ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๓ ๓๒๑ ศาสนากับสันติภาพ ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๓ ๓๒๓ ศาสนากับภาวะผูนํา ๒ (๒-๐-๔)
 ๑๐๓ ๓๒๔ สานเสวนาทางศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๔๒๖ ศาสนาซิกข ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๓๒๗ ศาสนากับการพัฒนาวิชาชีพ ๒ (๒-๐-๔)
 ๑๐๓ ๓๒๘ การเผยแผศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๔๒๙ ศาสนากับคนรุนใหม ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๔๓๐ ศาสนากับสถานภาพของสตรี ๒ (๒-๐-๔)
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 ๑๐๓ ๓๓๑ มานุษยวิทยาศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๓๒๒ ศาสนากับสังคมวิทยา ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๓๓๓ ศาสนากับเศรษฐศาสตร ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๔๓๔ ศาสนากับรัฐศาสตร ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๔๓๕ ศาสนากับวิทยาศาสตร ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๓๓๖ ศาสนากับปรัชญา ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๔๓๗ ศาสนากับภูมิปญญาทองถิ่น ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๔๓๘ รหัสนิยม ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๓๓๙ พุทธจักรวาลวิทยา ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๓๔๐ ศาสนากับภาษาศาสตร ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๓๔๑ ศาสนากับสังคมไทย ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๔๔๒ ศาสนากับเหตุการณปจจุบัน ๒ (๒-๐-๔)

  ๑๐๓ ๔๔๓ ศาสนากับประชาธิปไตย     ๒ (๒-๐-๔)

 ๓) วิชาโท      ๑๘  หนวยกิต

 นิสิตสาขาวิชาศาสนา วิชาเอก - โท ตองศึกษารายวิชาในสาขาวิชาอื่น สาขาใดสาขาหน่ึง 

จํานวน ๑๘ หนวยกิต เปนวิชาโท หรือศึกษาวิชาโทวิชาใดวิชาหน่ึง ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารย ที่ปรึกษา

 นสิติทีป่ระสงคจะศกึษาสาขาวชิาศาสนาเปนวชิาโท จะตองศกึษารายวิชา ในสาขาวิชาศาสนา 

จํานวนไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต ตามองคประกอบดังตอไปนี้

 ก.  วิชาบังคับ ๒ วิชา จํานวน ๖ หนวยกิต คือ ๑๐๓ ๓๐๖,  ๑๐๓ ๓๐๗

 ข.  วิชาเลือก จํานวน ๑๒ หนวยกิต

 ใหเลือกศึกษารายวิชาตางๆ ในวิชาเอกสาขาวิชาศาสนาอีกจํานวน ๑๒ หนวยกิต โดยความ
เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

 ๕.๒ หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หนวยกิต

 นสิติสาขาวิชาศาสนา วชิาเอก - โท ตองเลือกศึกษารายวิชาตางๆ ทีเ่ปดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนวิชาเลือกเสรี จํานวน ๖ หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย 

ที่ปรึกษา

 ๕.๓  โครงสรางที่ ๒ วิชาเอกเดี่ยว

  ๕.๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐  หนวยกิต

   ดูรายละเอียดตามโครงสรางที่ ๑ วิชาเอก – โท 
  ๕.๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔  หนวยกิต
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 ๑)  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๓๐  หนวยกิต

  ดูรายละเอียดตามโครงสรางที่ ๑ วิชาเอก – โท 

 ๒)  วิชาเฉพาะดาน  ๗๔ หนวยกิต

  ก.  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  ๑๐  หนวยกิต

   ดูรายละเอียดตามโครงสรางที่ ๑ วิชาเอก – โท 

  ข.  วิชาเฉพาะดาน (เฉพาะสาขา)  ๗๔  หนวยกิต

 ๑) วิชาเอกศาสนา  ๔๘  หนวยกิต

 ๑๐๓ ๓๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๓ ๓๐๗ พระพุทธศาสนามหายาน ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๓ ๓๐๘ ศาสนาคริสต ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๓ ๔๐๙ ศาสนาอิสลาม ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๓ ๔๑๐ ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๓ ๔๑๑ แนวคิดใหมทางศาสนา ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๓ ๓๑๒ ศิลปะทางศาสนา ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๓ ๓๑๓ ศาสนาเตาและขงจื๊อ ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๓ ๓๑๔ ศาสนาเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๓ ๔๑๕ ศาสนาโบราณ ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๓ ๔๑๖ สัมมนาศาสนา ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๓ ๔๑๗ ศึกษาอิสระทางศาสนา ๓ (๐-๖-๖)

 ๑๐๓ ๔๑๘ ศาสนาในจีน, เกาหลี และญี่ปุน ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๓ ๓๑๙ ภาษาศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
 ๑๐๓ ๔๒๐ จิตวิทยาศาสนา ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๓ ๓๒๑ ศาสนากับสันติภาพ ๓ (๓-๐-๖)

 ๒)  วิชาเลือก   ๑๖ หนวยกิต

 ๑๐๓ ๔๒๒  ศาสนากับวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖)
 ๑๐๓ ๓๒๓ ศาสนากับภาวะผูนํา ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๓๒๔ สานเสวนาทางศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๔๒๕ ศาสนาเชน ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๔๒๖ ศาสนาซิกข ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๓๒๗ ศาสนากับการพัฒนาวิชาชีพ ๒ (๒-๐-๔)
 ๑๐๓ ๓๒๘ การเผยแผศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
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 ๑๐๓ ๔๒๙ ศาสนากับคนรุนใหม ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๔๓๐ ศาสนากับสถานภาพของสตรี ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๓๓๑ มานุษยวิทยาศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๓๒๒ ศาสนากับสังคมวิทยา ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๓๓๓ ศาสนากับเศรษฐศาสตร ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๔๓๔ ศาสนากับรัฐศาสตร ๒ (๒-๐-๔)
 ๑๐๓ ๔๓๕ ศาสนากับวิทยาศาสตร ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๓๓๖ ศาสนากับปรัชญา ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๔๓๗ ศาสนากับภูมิปญญาทองถิ่น ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๔๓๘ รหัสนิยม ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๓๓๙ พุทธจักรวาลวิทยา ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๓๔๐ ศาสนากับภาษาศาสตร ๒ (๒-๐-๔) 

 ๑๐๓ ๓๔๑ ศาสนากับสังคมไทย ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๔๔๒ ศาสนากับเหตุการณปจจุบัน ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๓ ๔๔๓ ศาสนากับประชาธิปไตย ๒ (๒-๐-๔)

 ๕.๔ หมวดวิชาเลือกเสรี ๖  หนวยกิต

 นสิติสาขาวิชาศาสนา วชิาเอก - โท ตองเลือกศึกษารายวิชาตางๆ ทีเ่ปดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนวิชาเลือกเสรี จํานวน ๖ หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย 

ที่ปรึกษา

 วิชาเฉพาะดาน (เฉพาะสาขา) ๗๔ หนวยกิต

 ๕.๕ แผนการเรียน ๘ ภาคการศึกษา (วิชาเอกเด่ียว)

 ๕.๕.๑ ชั้นปที่ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณโลกปจจุบัน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตรเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๔๒ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒)(๑-๒-๔)

๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบาลีเสริม (รวม ๖ หนวยกิต)  

SP๑๐๑ บาลีไวยากรณ ๑ (๒)(๒-๐-๔)

SP๑๐๒ บาลีไวยากรณ ๒ (๒)(๒-๐-๔)

SP๑๐๓ บาลีไวยากรณ ๓ (๒)(๒-๐-๔)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๖(๘)

หมายเหตุ:  ๑.  ** รายวิชาขอสอบกลาง

   ๒.  นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

 ๕.๕.๒ ชั้นปที่ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตรเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองไทย ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๖ แตงแปลบาลี ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปฎก** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๔๙ พระสตุตันปฎก** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑(๑-๒-๔)

  วิชาบาลีเสริม  

SP ๑๐๔ บาลีไวยากรณ ๔ (๒)(๒-๐-๔)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

SP ๑๐๕ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๑ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๖ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๒ (๒)(๒-๐-๔)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๕(๖)

หมายเหตุ:  ๑. ** รายวิชาขอสอบกลาง

  ๒.  นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

 ๕.๕.๓ ชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๒(๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบ้ืองตน (๒)(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบ้ืองตนและการวิจัยเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๕ วรรณคดีบาลี** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒)(๑-๒-๔)

๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา** ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบาลีเสริม (รวม ๖ หนวยกิต)  

SP ๑๐๗ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๓ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๘ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๔ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๙ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๕ (๒)(๒-๐-๔)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๒(๑๐)

หมายเหตุ:  ๑. ** รายวิชาขอสอบกลาง
   ๒. นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)
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 ๕.๕.๔  ชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษยกับสังคม** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปฎก** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑(๑-๒-๔)

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบาลีเสริม (รวม ๖ หนวยกิต)  

SP ๑๑๐ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๖ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๑๑ วากยสัมพันธ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๑๒ ฉันทลักษณ (๒)(๒-๐-๔)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๕(๖)

หมายเหตุ: ๑. ** รายวิชาขอสอบกลาง

   ๒.  นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

 ๕.๕.๕ ชั้นปที่ ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒)(๒-๐-๔)

  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๑๐๓ ๓๐๑ พระพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ-ฮินดู ๒ (๒-๐-๔)

๑๐๓ ๓๐๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาคริสต ๒ (๒-๐-๔)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาบังคับสาขา  

๑๐๓ ๓๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท ๓ (๓-๐-๖)

๑๐๓ ๓๐๗ พระพุทธศาสนามหายาน ๓ (๓-๐-๖)

๑๐๓ ๓๐๘ ศาสนาคริสต ๓ (๓-๐-๖)

๑๐๓ ๔๐๙ ศาสนาอิสลาม ๓ (๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  

๑๐๓ ๓๒๓ ศาสนากับภาวะผูนํา ๒ (๒-๐-๔)

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๘(๒)

หมายเหต:ุ  วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา

 ๕.๕.๖ ชั้นปที่ ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑(๑-๒-๔)

  พระพุทธศาสนาประยุกต  

๑๐๓ ๓๐๓ พระพุทธศาสนากับศาสนาอิสลาม ๒ (๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๑๐๓ ๔๑๐ ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ๓ (๓-๐-๖)

๑๐๓ ๔๑๑ แนวคิดใหมทางศาสนา ๓ (๓-๐-๖)

๑๐๓ ๓๑๒ ศิลปะทางศาสนา ๓ (๓-๐-๖)

๑๐๓ ๓๑๓ ศาสนาเตาและขงจื๊อ ๓ (๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  

๑๐๓ ๓๓๑ มานุษยวิทยาศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

๑๐๓ ๔๓๔ ศาสนากับรัฐศาสตร ๒ (๒-๐-๔)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๙

หมายเหตุ:  วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา

 ๕.๕.๗  ชั้นปที่ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ (๑-๒-๔)

  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๑๐๓ ๓๐๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาขงจ้ือ ๒ (๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๑๐๓ ๓๑๔ ศาสนาเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)

๑๐๓ ๔๑๕ ศาสนาโบราณ ๓ (๓-๐-๖)

๑๐๓ ๔๑๖ สัมมนาศาสนา ๓ (๓-๐-๖)

๑๐๓ ๔๑๗ ศึกษาอิสระทางศาสนา ๓ (๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  

๑๐๓ ๔๓๕ ศาสนากับวิทยาศาสตร ๒ (๒-๐-๔)

๑๐๓ ๔๓๗ ศาสนากับภูมิปญญาทองถิ่น ๒ (๒-๐-๔)

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓ (๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๙

หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา
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 ๕.๕.๘  ชั้นปที่ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๑๐๓ ๓๐๕ พระพุทธศาสนากับแนวคิดใหมทางศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๑๐๓ ๔๑๘ ศาสนาในจีน, เกาหลี และญี่ปุน ๓ (๓-๐-๖)

๑๐๓ ๓๑๙ ภาษาศาสนา ๓ (๓-๐-๖)

๑๐๓ ๔๒๐ จิตวิทยาศาสนา ๓ (๓-๐-๖)

๑๐๓ ๓๒๑ ศาสนากับสันติภาพ ๓ (๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  

๑๐๓ ๓๔๑ ศาสนากับสังคมไทย ๒ (๒-๐-๔)

๑๐๓ ๔๔๒ ศาสนากับเหตุการณปจจุบัน ๒ (๒-๐-๔)

๑๐๓ ๔๔๓ ศาสนากับประชาธิปไตย ๒ (๒-๐-๔)

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๒ (๒-๐-๔)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๒๐

หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา

๖.  คําอธิบายรายวิชา

 ๖.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หนวยกิต

 ดูรายละเอียดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 ๖.๒  หมวดวิชาเฉพาะ
   ๖.๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนาประยุกต   ๑๐  หนวยกิต

 ๑๐๓ ๓๐๑ พระพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ – ฮินดู ๒ (๒-๐-๔) 

  (Buddhism and Brahmanism - Hinduism)
  ศึกษาความสัมพันธระหวางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับหลักธรรม

ทางศาสนาพราหมณ -ฮินดู ที่มีอิทธิพลและมีบทบาทตอการดําเนินชีวิตในสังคม
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 ๑๐๓ ๓๐๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาคริสต ๒ (๒-๐-๔) 

  (Buddhism and Christianity)

  ศึกษาความสัมพันธระหวางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับหลักธรรม

ทางศาสนาคริสต ที่มีอิทธิพลและมีบทบาทตอการดําเนินชีวิตในสังคม

 ๑๐๓ ๓๐๓ พระพุทธศาสนากับศาสนาอิสลาม ๒ (๒-๐-๔) 

  (Buddhism and Islam)

  ศึกษาความสัมพันธระหวางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับหลักธรรม

ทางศาสนาอิสลาม ที่มีอิทธิพลและมีบทบาทตอการดําเนินชีวิตในสังคม

 ๑๐๓ ๔๐๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาขงจ๊ือ ๒ (๒-๐-๔) 

  (Buddhism and Confucianism)

  ศึกษาความสัมพันธระหวางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับหลักธรรม

ทางศาสนาขงจื๊อ ที่มีอิทธิพลและมีบทบาทตอการดําเนินชีวิตในสังคม

 ๑๐๓ ๔๐๕ พระพุทธศาสนากับแนวคิดใหมทางศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 

  (Buddhism and New Religious Movements)

  ศกึษาหลกัคาํสอนในพระพุทธศาสนา เพ่ือนาํมาเปรยีบเทยีบและประยกุต
กบัแนวคดิและความเช่ือใหมทางศาสนาตะวนัออกและตะวนัตก ทีม่วีวิฒันาการเปนลัทธ ิทีม่อีทิธพิล 

ในปจจุบัน

  ๖.๒.๒  วิชาเฉพาะดาน   ๖๔ หนวยกิต

     ก.  วิชาเอกศาสนา   ๓๖ หนวยกิต

 ๑๐๓ ๓๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท ๓ (๓-๐-๖) 

  (Theravada Buddhism)
  ศึกษาประวัติ พัฒนาการ และหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท 

ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

 ๑๐๓ ๓๐๗ พระพุทธศาสนามหายาน ๓ (๓-๐-๖)

  (Mahayana Buddhism)
  ศึกษาประวัติ พัฒนาการ และหลักคําสอนของพระพุทธศาสนามหายาน 

ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

 ๑๐๓ ๓๐๘ ศาสนาคริสต ๓ (๓-๐-๖) 
  (Christianity)

  ศกึษากําเนิด พฒันาการ โครงสราง เนือ้หาสาระ ประเด็นทีสํ่าคญัของคัมภรี
พันธสัญญาเดิม คัมภีรพันธสัญญาใหม พิธีกรรม และโครงสรางการบริหารของนิกายโรมันคาทอลิค 

และนิกายโปรเตสแตนต
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 ๑๐๓ ๔๐๙ ศาสนาอิสลาม ๓ (๓-๐-๖) 

  (Islam)

  ศกึษากําเนดิ พฒันาการ โครงสราง เนือ้หาสาระ ประเด็นสาํคญัของคัมภรี

อัลกุรอาน พิธีกรรม เชน พิธีละหมาด พิธีซากาด การถือศีลอด ฮัจญ พิธีศพ และการบริหาร

 ๑๐๓ ๔๑๐ ศาสนาพราหมณ – ฮินดู ๓ (๓-๐-๖) 

  (Brahmanism - Hinduism)

  ศึกษากําเนดิ พฒันาการ โครงสราง เนือ้หาสาระ ประเด็นสาํคญัของคัมภรี

พระเวทสังหติา คมัภรี พราหมณะ อารณัยกะ อปุนษิทั ภควทัคตีา พธิกีรรม วนัสาํคญัและการบริหาร

 ๑๐๓ ๔๑๑ แนวคิดใหมทางศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 

  (New Religious Movements)

  ศกึษาแนวคดิใหมของศาสนาตางๆ ทัง้ตะวนัออกและตะวนัตก ทีม่อีทิธพิล

ตอสังคมโลก 

 ๑๐๓ ๓๑๒ ศิลปะทางศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 

  (Religious Arts)

  ศึกษาศิลปะอันเกิดจากศรัทธาในศาสนาของศิลปน ที่แสดงออกในดาน

ตางๆ เชน วรรณศิลป ศิลปวัตถุ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

 ๑๐๓ ๓๑๓ ศาสนาเตาและขงจื๊อ ๓ (๓-๐-๖) 

  (Taoism and Confucianism)

  ศึกษากําเนิด พัฒนาการ โครงสราง เนื้อหาสาระและประเด็นที่สําคัญของ

คัมภีร เนื้อหา ของหลักคําสอนในประเด็นตางๆ เชน หลักการเมือง การศึกษา ศีลธรรม และจารีต

ประเพณี 

 ๑๐๓ ๓๑๔ ศาสนาเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖) 
  (Comparative Religions)

  ศกึษาเปรยีบเทยีบหลกัคาํสอนของศาสนาเทวนยิมกบัอเทวนยิม ในประเดน็

สําคัญ เชน กําเนิดศาสนา ศาสดา นิกาย พิธีกรรม และหลักคําสอนที่มีอิทธิพลตอสังคม
 ๑๐๓ ๔๑๕ ศาสนาโบราณ ๓ (๓-๐-๖) 

  (Ancient Religions)

  ศกึษาความหมาย กาํเนิดและพัฒนาการของศาสนายุคแรกของมนุษย การ
นับถือธรรมชาติ ความเชื่ออํานาจลึกลับ มายาศาสตร ขอหาม พิธีกรรม การนับถือผี การบูชาสัตว 

บูชาบรรพบุรุษ เครื่องราง และศึกษาศาสนาของกลุมเมโสโปเตเมีย ศาสนาชาวอียิปต ศาสนากรีก-

โรมนั
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 ๑๐๓ ๔๑๖ สัมมนาศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 

  (Seminar on Religions)

  สัมมนาปญหาศาสนาในประเด็นตางๆ ตามหัวขอที่กําหนดให

 ๑๐๓ ๔๑๗ ศึกษาอิสระทางศาสนา ๓ (๐-๖-๖)

  (Independent Study on Religion)

  ศกึษาคนควาวจิยัภาคสนามทางศาสนา ทีส่ามารถประยกุตใชในกจิการทาง

พระพุทธศาสนาโดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา

     ข.  วิชาเลือก   ๑๐ หนวยกิต

 ๑๐๓ ๔๑๘ ศาสนาในจีน,  เกาหลี และญ่ีปุน ๓ (๓-๐-๖)

  (Religions in China,  Korea and Japan)

  ศกึษาศาสนาในประเทศจีน เกาหลีและญ่ีปุน เชน ศาสนาพุทธ ศาสนาเตา 

ศาสนาขงจ้ือ ศาสนาชินโต และอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอสังคม

 ๑๐๓ ๓๑๙ ภาษาศาสนา ๓ (๓-๐-๖)

  (Religious Language)

  ศึกษาบทบาทและความหมายของภาษาท่ีใชในศาสนา วิเคราะหปญหา

เกี่ยวกับภาษา ศาสนาในทรรศนะของนักคิดสําคัญ เชน ลุคลิก วิทตเกนสไตน กิลเบิรดไสล และ

พุทธทาสภิกขุ

 ๑๐๓ ๔๒๐ จิตวิทยาศาสนา ๓ (๓-๐-๖)

  (Religious Psychology)

  ศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาในศาสนา เพื่อใหรูวิธีที่นักจิตวิทยาศึกษาพฤติกรรม
ของมนุษย ที่เก่ียวกับความเช่ือและพิธีกรรมทางศาสนา เชน ทฤษฎีของซิกมันต ฟรอยด คารล 
คุสตาฟ จุง แอริค ปรอปม และแอริก เอช แอริคสัน

 ๑๐๓ ๓๒๑ ศาสนากับสันติภาพ ๓ (๓-๐-๖)

  (Religion and Peace)

  ศึกษาแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับสันติภาพ เปรียบเทียบแนวคิดเหลานั้นกับ
แนวคิดและ หลกัคําสอนของศาสนาตางๆ ทีเ่ก่ียวกับสันตภิาพ บทบาทของศาสนาในการธํารงและสงเสริม 

สันติภาพ

 ๑๐๓ ๓๒๓ ศาสนากับภาวะผูนํา ๒ (๒-๐-๔) 

  (Religion and Leadership)

  ศกึษาภาวะผูนาํตามหลกัศาสนาในประเดน็ทีส่าํคญั เชน แรงบนัดาลในทาง
ศาสนา กับภาวะผูนํา คุณลักษณะของผูนําตามหลักศาสนา บทบาทขององคกรศาสนาในการพัฒนา

ผูนํา และการประยุกตศาสนาเพื่อสรางภาวะผูนํา
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 ๑๐๓ ๓๒๔ สานเสวนาทางศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 

  (Religious Dialogue) 

  จัดเสวนาประเด็นทางศาสนา ในหัวขอที่กําหนดให

 ๑๐๓ ๔๒๕ ศาสนาเชน ๒ (๒-๐-๔) 

  (Jainism)

  ศกึษากําเนดิ พฒันาการ โครงสราง เนือ้หาสาระ ประเด็นสาํคญัของคัมภรี

หลัก พิธีกรรม วันสําคัญและการบริหาร

 ๑๐๓ ๔๒๖ ศาสนาซิกข ๒ (๒-๐-๔) 

  (Sikhism)

  ศกึษากําเนดิ พฒันาการ โครงสราง เนือ้หาสาระ ประเด็นสาํคญัของคัมภรี

หลัก พิธีกรรม วันสําคัญและการบริหาร

 ๑๐๓ ๓๒๗ ศาสนากับการพัฒนาวิชาชีพ ๒ (๒-๐-๔) 

  (Religion and Professional Development)

  ศึกษาหลักคําสอนของศาสนาตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพของ

มนุษยชาติ และบทบาทขององคกรศาสนาในการพัฒนามนุษยและสังคม

 ๑๐๓ ๓๒๘ การเผยแผศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 

  (Propagation of Religions)

  ศกึษาเปรียบเทียบหลักการและวิธกีารเผยแผของพระพุทธศาสนาเถรวาท

และมหายาน กับศาสนาคริสต อิสลาม ฮินดู ซิกข เตา และขงจ๊ือ

 ๑๐๓ ๔๒๙ ศาสนากับคนรุนใหม ๒ (๒-๐-๔) 

  (Religion and Juvenility)
  ศึกษาวิเคราะหความคิด ความเชื่อ คานิยม วิถีชีวิตของคนรุนใหมที่

สอดคลองหรือ ขัดแยงกับหลักศาสนา เพื่อพัฒนาคนรุนใหมใหปฏิบัติถูกตองตามหลักศาสนา

 ๑๐๓ ๔๓๐ ศาสนากับสถานภาพสตรี ๒ (๒-๐-๔) 

  (Religion and Women Status)
  ศึกษาวิเคราะหสถานภาพ ศักยภาพและบทบาทของสตรี ในการศึกษา 

ปฏิบัติธรรม ประกอบพิธีกรรมและการเผยแผศาสนา

 ๑๐๓ ๓๓๑ มานุษยวิทยาศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
  (Religious Anthropology)

  ศกึษาพระพุทธศาสนา คริสตศาสนา ศาสนาอิสลามและศาสนาของชนเผา
ตางๆ ในประเทศไทย ในแงมานุษยวิทยา
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 ๑๐๓ ๓๓๒ ศาสนากับสังคมวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 

  (Religion and Sociology)

  ศกึษาแนวคดิและคาํสอนของศาสนาตางๆ ทีเ่กีย่วกบัสงัคมและวฒันธรรม 

ความสมัพนัธระหวางองคกรทางศาสนากบัสงัคม บทบาท อทิธพิลของศาสนาทีม่ตีอการพฒันาสังคม

และวัฒนธรรมของมนุษย

 ๑๐๓ ๓๓๓ ศาสนากับเศรษฐศาสตร ๒ (๒-๐-๔) 

  (Religion and Economics)

  ศกึษาแนวคดิและหลกัคาํสอนของศาสนาตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัเศรษฐศาสตร 

หลกัจรยิธรรมของผูผลติและผูบรโิภค อทิธพลและผลกระทบระหวางศาสนากับเศรษฐศาสตรทีม่ ีตอสังคม
 ๑๐๓ ๔๓๔ ศาสนากับรัฐศาสตร ๒ (๒-๐-๔) 

  (Religion and Political Science)

  ศึกษาแนวคิดและหลักคําสอนของศาสนาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเมือง 

การปกครอง และการบรหิาร ความสมัพนัธระหวางองคกรศาสนากบัอาํนาจ บทบาทและอทิธพิลของ

ศาสนา ที่มีตอพัฒนาการทางการเมือง การปกครองและการบริหาร

 ๑๐๓ ๔๓๕ ศาสนากับวิทยาศาสตร ๒ (๒-๐-๔)

  (Religion and Science)

  ศกึษาแนวคดิและคาํสอนของศาสนาตางๆ ทีม่คีวามสมัพนัธกบัวทิยาศาสตร 

ความรูในทางศาสนากับวิธีแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร อิทธิพลของศาสนาและวิทยาศาสตรที่มี

ตอกัน

 ๑๐๓ ๔๓๖ ศาสนากับปรัชญา ๒ (๒-๐-๔) 

  (Religion and Philosophy)

  ศกึษาความเหมอืนและความตางระหวางศาสนากับปรชัญา ทาทขีองศาสนา
ตอปรัชญา และทรรศนะของนักปรัชญาท่ีมีตอศาสนา

 ๑๐๓ ๔๓๗ ศาสนากับภูมิปญญาทองถิ่น ๒ (๒-๐-๔) 

  (Religion and Local Wisdom)
  ศกึษาหลักคาํสอนของแตละศาสนาท่ีมอีทิธพิลตอการเรียนรูและสอดคลอง

กับภูมิปญญา ในทองถิ่น

 ๑๐๓ ๔๓๘ รหัสยนิยม ๒ (๒-๐-๔) 
  (Mysticism)

  ศึกษาเชิงวิเคราะหรหัสยนิยมในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะรหัสยนิยม

ที่เกิดขึ้นทั้งในศาสนาโบราณและในศาสนาปจจุบัน
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 ๑๐๓ ๔๓๙ พุทธจักรวาลวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 

  (Buddhist Cosmology)

  ศึกษาวิเคราะหแนวความคิดเรื่องจักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนา

 ๑๐๓ ๔๔๐ ศาสนากับภาษาศาสตร ๒ (๒-๐-๔) 

   (Religion and Linguistics)

  ศึกษาความสัมพันธระหวางภาษาที่ใชอธิบายหลักธรรมของศาสนา เชน 

ความเช่ือ ความเปนจริง และความรู ประเด็นที่จะพิจารณา ภาษาคน ภาษาธรรมของพุทธทาสภิกขุ 

ทฤษฎีตคีวาม การวิเคราะหภาษาของวิทต เกนสไตน ภาษากับความรูความจริง การใชภาษาวิเคราะห

ปญหาศาสนา

 ๑๐๓ ๔๔๑ ศาสนากับสังคมไทย ๒ (๒-๐-๔) 

  (Religion and Thai Society)

  ศึกษาหลักคําสอนของศาสนาท่ีมีอิทธิพลตอสังคมไทยต้ังแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน

 ๑๐๓ ๔๔๒ ศาสนากับเหตุการณปจจุบัน ๒ (๒-๐-๔) 

  (Religion and Current Affairs) 

  ศกึษาบทบาทของศาสนาตอสถานการณของโลกปจจบุนั ในดานเศรษฐกจิ 

สังคมการเมืองและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 ๑๐๓ ๔๔๓ ศาสนากับประชาธิปไตย ๒ (๒-๐-๔)

  (Religion and Democracy)  

  ศึกษาหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนที่สนับสนุนหลัก

ประชาธิปไตย
 วิชาโทภาษาอังกฤษ   ๑๘  หนวยกิต

 ก. วิชาโทบังคับ   ๑๒  หนวยกิต

 ๓๐๒ ๓๐๖ โครงสรางและการอานภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)
  (Structure and Reading in English)

  ฝกการอานใหมีประสิทธิภาพโดยศึกษาวิเคราะหโครงสรางไวยากรณใน

ระดับตางๆ เนนการเดาความหมายของคํา วลี และประโยค การจับความสัมพันธของกลุมประโยค 

และการเขียนตอบคําถาม เพื่อแสดงความเขาใจบทอานทั่วไปและบทความทางพระพุทธศาสนา

 ๓๐๒ ๓๐๗ โครงสรางและการเขียนภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)

  (Structure and Writing in English) 
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  ฝกการเขียนโดยศึกษาวิเคราะหโครงสรางหลักไวยากรณของประโยค และ

องคประกอบของงานเขียนระดับยอหนา เนนการเขียนประโยคตามหลักไวยากรณ และการเขียน

ประโยคที่มีความสัมพันธตามรูปแบบและหัวขอที่กําหนด

 ๓๐๒ ๓๐๘ การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเบ้ืองตน ๓ (๓-๐-๖)

  (Fundamental Listening and Speaking)   

  ศึกษารูปแบบประโยคของภาษาพูด ฝกใชทักษะการฟง และการสนทนา 

ฝกการออกเสียงที่ถูกตอง ฝกสนทนาตามวัตถุประสงคและสถานการณที่กําหนด 

 ๓๐๒ ๓๐๙ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)

  (Introduction to English Literature) 

  ศกึษาองคประกอบตางๆ ในวรรณคด ีเชน การใช Play on Words,  Puns,  

Figurative Language,  Allusion,  Symbol,  Tone and Irony หลักการและวิธกีารวเิคราะห และ

ตีความงานประพันธประเภทตางๆ เชน บทกวีนิพนธ บทประพันธ นวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร 

 ข.  วิชาโทเลือก   ๖ หนวยกิต

 ๓๐๒ ๓๑๓ การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห ๓ (๓-๐-๖)

  (Analytical Reading) 

  ศกึษาหลกัและวธิกีารอานเชงิวเิคราะห ฝกอานเชงิวเิคราะหโครงสรางของ

แนวการเขียน แบบตางๆ เพือ่ใหเขาใจความคิดของผูเขยีนและหาขอสรุปจากเหตุผลขออาง ทัง้ทีร่ะบุ

ไวหรือกลาวโดยนัย สามารถวิเคราะหวาสิ่งใดเปนขอเท็จจริง หรือหาความเห็นของผูเขียน ฝกการ

วิจารณงานเขียนตางๆ 

 ๓๐๒ ๔๑๔ การฟงภาษาอังกฤษเฉพาะดาน ๓ (๓-๐-๖)

  (Specifi c Listening in English) 

  ฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษดานพระพุทธศาสนา ขาว บันเทิง การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม จากเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 โครงสรางที่ ๒ วิชาเอกเดี่ยว

 วิชาเฉพาะดาน    ๗๔ หนวยกิต
 ก.  วิชาแกนพระพุทธศาสนาประยุกต  ๑๐ หนวยกิต

  ดูรายละเอียดตามโครงสรางที่ ๑ วิชาเอก – โท

 ข. วิชาเฉพาะสาขา   ๖๔ หนวยกิต
  (๑) วิชาเอกศาสนา  ๔๘  หนวยกิต
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  ๑๐๓ ๓๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท ๓ (๓-๐-๖) 

  (Theravada Buddhism)

  ศึกษาประวัติ พัฒนาการ และหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท 

ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน

 ๑๐๓ ๓๐๗ พระพุทธศาสนามหายาน ๓ (๓-๐-๖)

  (Mahayana Buddhism)

  ศึกษาประวัติ พัฒนาการ และหลักคําสอนของพระพุทธศาสนามหายาน 

ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

 ๑๐๓ ๓๐๘ ศาสนาคริสต ๓ (๓-๐-๖) 

  (Christianity)

  ศกึษากําเนิด พฒันาการ โครงสราง เนือ้หาสาระ ประเด็นทีส่าํคญัของคัมภรี

พันธสัญญาเดิม คัมภีรพันธสัญญาใหม พิธีกรรม และโครงสรางการบริหารของนิกายโรมันคาทอลิค 

และนิกายโปรเตสแตนต

 ๑๐๓ ๔๐๙ ศาสนาอิสลาม ๓ (๓-๐-๖) 

  (Islam)

  ศกึษากําเนดิ พฒันาการ โครงสราง เนือ้หาสาระ ประเด็นสาํคญัของคัมภรี

อัลกุรอาน พิธีกรรม เชน พิธีละหมาด พิธีซากาด การถือศีลอด ฮัจญ พิธีศพ และการบริหาร

 ๑๐๓ ๔๑๐ ศาสนาพราหมณ – ฮินดู ๓ (๓-๐-๖) 

  (Brahmanism - Hinduism)

  ศกึษากําเนดิ พฒันาการ โครงสราง เนือ้หาสาระ ประเด็นสาํคญัของคัมภรี

พระเวทสังหิตา คมัภรี พราหมณะ อารณัยกะ อปุนษิทั ภควทัคตีา พธิกีรรม วนัสาํคญัและการบริหาร

 ๑๐๓ ๔๑๑ แนวคิดใหมทางศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
  (New Religious Movements)

  ศกึษาแนวคดิใหมของศาสนาตางๆ ทัง้ตะวนัออกและตะวนัตก ทีม่อีทิธพิล

ตอสังคมโลก 

 ๑๐๓ ๓๑๒ ศลิปะทางศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 

  (Religious Arts)

  ศึกษาศิลปะอันเกิดจากศรัทธาในศาสนาของศิลปน ที่แสดงออกในดาน

ตางๆ เชน วรรณศิลป ศิลปวัตถุ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

 ๑๐๓ ๓๑๓ ศาสนาเตาและขงจื๊อ ๓ (๓-๐-๖) 
  (Taoism and Confucianism)
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  ศึกษากําเนิด พัฒนาการ โครงสราง เนื้อหาสาระและประเด็นที่สําคัญของ

คัมภีร เนื้อหา ของหลักคําสอนในประเด็นตางๆ เชน หลักการเมือง การศึกษา ศีลธรรม และจารีต

ประเพณี 

 ๑๐๓ ๓๑๔ ศาสนาเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖) 

  (Comparative Religions)

  ศกึษาเปรยีบเทยีบหลกัคาํสอนของศาสนาเทวนยิมกบัอเทวนยิม ในประเดน็

สําคัญ เชน กําเนิดศาสนา ศาสดา นิกาย พิธีกรรม และหลักคําสอนที่มีอิทธิพลตอสังคม

 ๑๐๓ ๔๑๕ ศาสนาโบราณ ๓ (๓-๐-๖) 

  (Ancient Religions)

  ศกึษาความหมาย กาํเนิดและพัฒนาการของศาสนายุคแรกของมนุษย การ

นับถือธรรมชาติ ความเชื่ออํานาจลึกลับ มายาศาสตร ขอหาม พิธีกรรม การนับถือผี การบูชาสัตว 

บูชาบรรพบุรุษ เครื่องราง และศึกษาศาสนาของกลุมเมโสโปเตเมีย ศาสนาชาวอียิปต ศาสนากรีก-

โรมัน

 ๑๐๓ ๔๑๖ สัมมนาศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 

  (Seminar on Religions)

  สัมมนาปญหาศาสนาในประเด็นตางๆ ตามหัวขอที่กําหนดให

 ๑๐๓ ๔๑๗ ศึกษาอิสระทางศาสนา ๓ (๐-๖-๖)

  (Independent Study on Religion)

  ศกึษาคนควาวจิยัภาคสนามทางศาสนา ทีส่ามารถประยกุตใชในกจิการทาง

พระพุทธศาสนาโดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา

 ๑๐๓ ๔๑๘ ศาสนาในจีน,  เกาหลี และญ่ีปุน ๓ (๓-๐-๖)

  (Religions in China,  Korea and Japan)

  ศกึษาศาสนาในประเทศจีน เกาหลีและญ่ีปุน เชน ศาสนาพุทธ ศาสนาเตา 

ศาสนาขงจ้ือ ศาสนาชินโต และอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอสังคม

 ๑๐๓ ๓๑๙ ภาษาศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
  (Religious Language)

  ศึกษาบทบาทและความหมายของภาษาท่ีใชในศาสนา วิเคราะหปญหา

เกี่ยวกับภาษา ศาสนาในทรรศนะของนักคิดสําคัญ เชน ลุคลิก วิทตเกนสไตน กิลเบิรดไสล และ

พุทธทาสภิกขุ

 ๑๐๓ ๔๒๐ จิตวิทยาศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
  (Religious Psychology)
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  ศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาในศาสนา เพื่อใหรูวิธีที่นักจิตวิทยาศึกษาพฤติกรรม

ของมนุษย ที่เก่ียวกับความเช่ือและพิธีกรรมทางศาสนา เชน ทฤษฎีของซิกมันต ฟรอยด คารล 

คุสตาฟ จุง แอริค ปรอปม และแอริก เอช แอริคสัน

 ๑๐๓ ๓๒๑ ศาสนากับสันตภิาพ ๓ (๓-๐-๖)

  (Religion and Peace)

  ศึกษาแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับสันติภาพ เปรียบเทียบแนวคิดเหลานั้นกับ

แนวคิดและ หลักคําสอนของศาสนาตางๆ ที่เกี่ยวกับสันติภาพ บทบาทของศาสนาในการธํารงและ

สงเสริมสันติภาพ

 (๒) วิชาเลือก   ๑๖ หนวยกิต

 ๑๐๓ ๔๒๒ ศาสนากับวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖) 
  (Religion and Culture)

  ศึกษากําเนิดและพัฒนาการของวัฒนธรรม ศาสนาในฐานะเปนบอเกิดที่

สําคัญของวัฒนธรรม ความสัมพันธระหวางศาสนากับวัฒนธรรม

 ๑๐๓ ๓๒๓ ศาสนากับภาวะผูนํา ๒ (๒-๐-๔) 

  (Religion and Leadership)

  ศกึษาภาวะผูนาํตามหลกัศาสนาในประเดน็ทีส่าํคญั เชน แรงบนัดาลในทาง

ศาสนา กับภาวะผูนํา คุณลักษณะของผูนําตามหลักศาสนา บทบาทขององคกรศาสนาในการพัฒนา

ผูนํา และการประยุกตศาสนาเพื่อสรางภาวะผูนํา

 ๑๐๓ ๓๒๔ สานเสวนาทางศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 

  (Religious Dialogue) 

  จัดเสวนาประเด็นทางศาสนา ในหัวขอที่กําหนดให

 ๑๐๓ ๔๒๕ ศาสนาเชน ๒ (๒-๐-๔) 
  (Jainism)

  ศกึษากําเนดิ พฒันาการ โครงสราง เนือ้หาสาระ ประเด็นสาํคญัของคัมภรี

หลัก พิธีกรรม วันสําคัญและการบริหาร
 ๑๐๓ ๔๒๖ ศาสนาซิกข ๒ (๒-๐-๔) 

  (Sikhism)

  ศกึษากําเนดิ พฒันาการ โครงสราง เนือ้หาสาระ ประเด็นสาํคญัของคัมภรี

หลัก พิธีกรรม วันสําคัญและการบริหาร

 ๑๐๓ ๓๒๗ ศาสนากับการพัฒนาวิชาชีพ ๒ (๒-๐-๔) 
  (Religion and Professional Development)
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  ศึกษาหลักคําสอนของศาสนาตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพของ

มนุษยชาติ และบทบาทขององคกรศาสนาในการพัฒนามนุษยและสังคม

 ๑๐๓ ๓๒๘ การเผยแผศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 

  (Propagation of Religions)

  ศกึษาเปรียบเทียบหลักการและวิธกีารเผยแผของพระพุทธศาสนาเถรวาท

และมหายาน กับศาสนาคริสต อิสลาม ฮินดู ซิกข เตา และขงจ๊ือ

 ๑๐๓ ๔๒๙ ศาสนากับคนรุนใหม ๒ (๒-๐-๔) 

  (Religion and Juvenility)

  ศึกษาวิเคราะหความคิด ความเชื่อ คานิยม วิถีชีวิตของคนรุนใหมที่

สอดคลองหรือขัดแยงกับหลักศาสนา เพื่อพัฒนาคนรุนใหมใหปฏิบัติถูกตองตามหลักศาสนา

 ๑๐๓ ๔๓๐ ศาสนากับสถานภาพสตรี ๒ (๒-๐-๔) 

  (Religion and Women Status)

  ศึกษาวิเคราะหสถานภาพ ศักยภาพและบทบาทของสตรี ในการศึกษา 

ปฏิบัติธรรม ประกอบพิธีกรรมและการเผยแผศาสนา

 ๑๐๓ ๓๓๑ มานุษยวิทยาศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 

  (Religious Anthropology)

  ศกึษาพระพุทธศาสนา คริสตศาสนา ศาสนาอิสลามและศาสนาของชนเผา

ตางๆ ในประเทศไทย ในแงมานุษยวิทยา

 ๑๐๓ ๓๓๒ ศาสนากับสังคมวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 

  (Religion and Sociology)

  ศกึษาแนวคดิและคาํสอนของศาสนาตางๆ ทีเ่กีย่วกบัสงัคมและวฒันธรรม 

ความสมัพนัธระหวางองคกรทางศาสนากบัสงัคม บทบาท อทิธพิลของศาสนาทีม่ตีอการพฒันาสังคม

และวัฒนธรรมของมนุษย

 ๑๐๓ ๓๓๓ ศาสนากับเศรษฐศาสตร ๒ (๒-๐-๔) 

  (Religion and Economics)
  ศกึษาแนวคดิและหลกัคาํสอนของศาสนาตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัเศรษฐศาสตร 

หลกัจรยิธรรมของผูผลติและผูบรโิภค อทิธพลและผลกระทบระหวางศาสนากับเศรษฐศาสตรทีม่ ีตอสังคม

 ๑๐๓ ๔๓๔ ศาสนากับรัฐศาสตร ๒ (๒-๐-๔) 

  (Religion and Political Science)

  ศึกษาแนวคิดและหลักคําสอนของศาสนาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเมือง 
การปกครอง และการบรหิาร ความสมัพนัธระหวางองคกรศาสนากบัอาํนาจ บทบาทและอทิธพิลของ

ศาสนา ที่มีตอพัฒนาการทางการเมือง การปกครองและการบริหาร
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 ๑๐๓ ๔๓๕ ศาสนากับวิทยาศาสตร ๒ (๒-๐-๔)

  (Religion and Science)

  ศกึษาแนวคดิและคาํสอนของศาสนาตางๆ ทีม่คีวามสมัพนัธกบัวทิยาศาสตร 

ความรูในทางศาสนากับวิธีแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร อิทธิพลของศาสนาและวิทยาศาสตรที่มี

ตอกัน

 ๑๐๓ ๔๓๖ ศาสนากับปรัชญา ๒ (๒-๐-๔) 

  (Religion and Philosophy)

  ศกึษาความเหมอืนและความตางระหวางศาสนากับปรชัญา ทาทขีองศาสนา

ตอปรัชญา และทรรศนะของนักปรัชญาท่ีมีตอศาสนา

 ๑๐๓ ๔๓๗ ศาสนากับภูมิปญญาทองถิ่น ๒ (๒-๐-๔) 

  (Religion and Local Wisdom)

  ศกึษาหลักคาํสอนของแตละศาสนาท่ีมอีทิธพิลตอการเรียนรูและสอดคลอง

กับภูมิปญญา ในทองถิ่น

 ๑๐๓ ๔๓๘ รหัสยนิยม ๒ (๒-๐-๔) 

  (Mysticism)

  ศึกษาเชิงวิเคราะหรหัสยนิยมในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะรหัสยนิยมที่เกิด

ขึ้นทั้งในศาสนา โบราณและในศาสนาปจจุบัน

 ๑๐๓ ๔๓๙ พุทธจักรวาลวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 

  (Buddhist Cosmology)

  ศึกษาวิเคราะหแนวความคิดเรื่องจักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนา

 ๑๐๓ ๔๔๐ ศาสนากับภาษาศาสตร ๒ (๒-๐-๔) 

   (Religion and Linguistics)
  ศึกษาความสัมพันธระหวางภาษาที่ใชอธิบายหลักธรรมของศาสนา เชน 

ความเช่ือ ความเปนจริง และความรู ประเด็นที่จะพิจารณา ภาษาคน ภาษาธรรมของพุทธทาสภิกขุ 

ทฤษฎีตคีวาม การวิเคราะหภาษาของวิทต เกนสไตน ภาษากับความรูความจริง การใชภาษาวิเคราะห
ปญหาศาสนา

 ๑๐๓ ๔๔๑ ศาสนากับสังคมไทย ๒ (๒-๐-๔) 

  (Religion and Thai Society)
  ศึกษาหลักคําสอนของศาสนาท่ีมีอิทธิพลตอสังคมไทยต้ังแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน
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 ๑๐๓ ๔๔๒ ศาสนากับเหตุการณปจจุบัน ๒ (๒-๐-๔) 

  (Religion and Current Affairs) 

ศึกษาบทบาทของศาสนาตอสถานการณของโลกปจจุบัน ในดานเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

 ๑๐๓ ๔๔๓ ศาสนากับประชาธิปไตย ๒ (๒-๐-๔)

  (Religion and Democracy)  

  ศึกษาหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนที่สนับสนุนหลัก

ประชาธิปไตย
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หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๕
******************

๑. ชื่อหลักสูตร

 ๑.๑  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย  : หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

 ๑.๒  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Philosophy

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ๒.๑  ชื่อเต็มภาษาไทย  : พุทธศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts (Philosophy)

 ๒.๒ ชื่อยอภาษาไทย  : พธ.บ. (ปรัชญา)

   ชื่อยอภาษาอังกฤษ    : B.A. (Philosophy)

๓. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ๓.๑  ปรัชญาของหลักสูตร

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย

ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงสถาปนาข้ึนเพ่ือ

เปนสถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป

 มหาวทิยาลยัมเีปาหมายชดัเจนทีจ่ะพฒันาคณุลักษณะของบณัฑิตทีพึ่งประสงค คอื มปีฏปิทา
นาเลื่อมใส ใฝรูใฝคิด เปนผูนําดานจิตใจและปญญา มีความสามารถในการแกปญหา มีศรัทธาอุทิศ

ตนเพ่ือพระพุทธศาสนา รูจกัเสียสละเพ่ือสวนรวม รูเทาทนัความเปล่ียนแปลงทางสังคม มโีลกทัศนที่

กวางไกลมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองใหเพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม

 สาขาวิชาปรัชญา วทิยาลัยสงฆขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาเขต
ขอนแกน มีความมุงมั่นสงเสริมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความเขาใจ และความสามารถดาน

พระพุทธศาสนาทั้งดานวิชาการและภาคปฏิบัติ มีหลักวิชาการที่นิสิตสามารถศึกษาคนควาหาความ

รูดานอื่นๆ ตามหลักการศึกษาสมัยใหมอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกตใชหลักธรรมทาง

ปรัชญาพระพุทธศาสนาในการแกปญหาชีวิตและพัฒนาสังคมประเทศชาติไดเปนอยางดีและมี

ประสิทธิภาพ
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 ๓.๒  วัตถุประสงคของหลักสูตร

 ๓.๒.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาปรัชญาสามารถวิเคราะห

วิพากษและวิจัยวิชาการดานปรัชญาไดอยางแตกฉาน

  ๓.๒.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและจริยธรรม เปนผูนําสังคมดานจิตใจและปญญา 

 ๓.๒.๓ เพือ่ผลิตบัณฑิตใหสามารถนําหลกัปรชัญาไปประยุกตใชในการเผยแผพระพุทธศาสนา
และพัฒนาชีวิตและสังคม

๔. โครงสรางหลักสูตร

 โครงสรางที่ ๑ วิชาเอก – โท

 ๑.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต

 ๒.  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หนวยกิต

  ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต

  ๒.๒  วิชาเฉพาะดาน ๗๔ หนวยกิต

   ๒.๒.๑  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ๑๐ หนวยกิต

   ๒.๒.๒ วิชาเอก ๔๖ หนวยกิต

   ๒.๒.๓ วิชาโท ๑๘ หนวยกิต

 ๓.  หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต

  รวม     ๑๔๐ หนวยกิต

 โครงสรางที่ ๒ วิชาเอกเดี่ยว

 ๑.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต

 ๒.  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หนวยกิต

  ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต
  ๒.๒  วิชาเฉพาะดาน ๗๔ หนวยกิต

   ๒.๒.๑  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ๑๐ หนวยกิต

   ๒.๒.๒ วิชาเฉพาะสาขา ๖๔ หนวยกิต

 ๓.  หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต
  รวม   ๑๔๐ หนวยกิต
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๕.  รายวิชา

 ๕.๑  โครงสรางที่ ๑ วิชาเอก – โท

  ๕.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐  หนวยกิต

   ดูรายละเอียดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

  ๕.๑.๒  หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔  หนวยกิต

   ๑)  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๓๐ หนวยกิต

    ดรูายละเอยีดในหมวดวชิาแกนพระพุทธศาสนา ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

   ๒)  วิชาเฉพาะดาน  ๗๔ หนวยกิต

 (๑) วิชาปรัชญาประยุกต ๑๐ หนวยกิต

 ๑๐๔ ๓๐๑ พุทธจริยศาสตร ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๔ ๓๐๒ พระพุทธศาสนากับปรัชญา ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๔ ๔๐๓ พุทธปรัชญากับสิ่งแวดลอม ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๔ ๔๐๔ พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ ๒ (๒-๐-๔)
 ๑๐๔ ๔๐๕  แนวคิดปรัชญาพอเพียงในพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

 (๒) วิชาเอก   ๔๖  หนวยกิต

  ก. วิชาบังคับ ๓๖  หนวยกิต

 ๑๐๔ ๓๐๖ ปรัชญาพุทธเถรวาท ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๓๐๗ ปรัชญาพุทธมหายาน ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๓๐๘ อภิปรัชญา ๓ (๓-๐-๖) 

 ๑๐๔ ๓๐๙ ปรชัญาอินเดียสมัยโบราณ ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๔๑๐ ปรัชญาจีน,  เกาหลีและญี่ปุน  ๓ (๓-๐-๖) 
 ๑๐๔ ๓๑๑ ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ ๓ (๓-๐-๖) 

 ๑๐๔ ๓๑๒ ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง ๓ (๓-๐-๖) 

 ๑๐๔ ๔๑๓ ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม  ๓ (๓-๐-๖) 

 ๑๐๔ ๔๑๔ ปรัชญาอินเดียรวมสมัย ๓ (๓-๐-๖)
 ๑๐๔ ๔๑๕ ปรัชญาเปรียบเทียบ  ๓ (๓-๐-๖) 

 ๑๐๔ ๔๑๖ สัมมนาปญหาปรัชญา  ๓ (๓-๐-๖) 

 ๑๐๔ ๔๑๗ การศึกษาอิสระในปรัชญา ๓ (๐-๖-๖) 
  ข.  วิชาเลือก  ๑๐ หนวยกิต

 ๑๐๔ ๔๑๘ ตรรกศาสตรสัญลักษณ ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๔๑๙ ปรัชญาศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
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 ๑๐๔ ๓๒๐ ปรัชญาหลังนวยุค ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๔๒๑ ปรัชญาไทย ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๓๒๒ ปรัชญาสังคมและการเมือง ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๔๒๓ จริยศาสตรประยุกต ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๓๒๔ ปรัชญาภาษา ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๔๒๕ ปรัชญาวิเคราะห ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๓๒๖ จริยศาสตร ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๓๒๗  ญาณวิทยา ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๓๒๘  สุนทรียศาสตร ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๔๒๙ ปรัชญาคริสตและอิสลาม ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๔๓๐ ปรัชญาวิทยาศาสตร ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๓๓๑ ปรัชญาการศึกษา ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๓๓๒ ปรัชญาประวัติศาสตร ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๔๓๓ มนุษยปรัชญา ๒ (๒-๐-๔) 

 ๑๐๔ ๔๓๔ ตรรกศาสตรตะวันออก ๒ (๒-๐-๔) 

 ๑๐๔ ๓๓๕ วิเคราะหปญหาปจจุบันเชิงปรัชญา ๒ (๒-๐-๔) 

 ๑๐๔ ๓๓๖ ปญหาปรัชญาภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔) 

 ๑๐๔ ๔๓๙ ปรัชญาในวรรณคดีไทย  ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๔ ๔๔๐ นักปรัชญาสําคัญ  ๒ (๒-๐-๔)

 (๓) วิชาโท   ๑๘  หนวยกิต

 นิสิตสาขาวิชาปรัชญา วิชาเอก-โท ตองศึกษารายวิชาในสาขาวิชาอื่นสาขาใดสาขาหน่ึง 

จํานวน ๑๘ หนวยกิต เปนวิชาโท หรือศึกษาวิชาโทวิชาใดวิชาหน่ึงที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

 นิสิตท่ีประสงคจะศึกษาสาขาวิชาปรัชญาเปนวิชาโท จะตองศึกษารายวิชา ในสาขาวิชา

พระพุทธศาสนา จํานวนไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต ตามองคประกอบดังตอไปนี้
 (๑) วิชาบังคับ ๒ วิชา จํานวน ๖ หนวยกิต คือ ๑๐๑ ๓๐๖,  ๑๐๑ ๔๑๗ 

 (๒) วิชาเลือก จํานวน ๑๒ หนวยกิต

 ใหเลือกศึกษารายวิชาตางๆ ในวิชาเอกสาขาวิชาพระพุทธศาสนาอีกจํานวน ๑๒ หนวยกิต 

โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
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 ๓.  หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต

 นิสิตสาขาวิชาปรัชญา วิชาเอก - โทและวิชาเอกเด่ียว ตองเลือกศึกษารายวิชาตางๆ ที่เปด

สอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนวิชาเลือกเสรี จํานวน ๖ หนวยกิต โดยความ

เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

 ๕.๒ โครงสรางที่ ๑ วิชาเอกเดี่ยว

  ๕.๒.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐ หนวยกิต

   ดูรายละเอียดตามโครงสรางท่ี ๑ วิชาเอก – โท 

  ๕.๒.๒  หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔ หนวยกิต

   ๑)  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๓๐  หนวยกิต

    ดูรายละเอียดตามโครงสรางท่ี ๑ วิชาเอก – โท 

   ๒)  วิชาเฉพาะดาน  ๗๔  หนวยกิต

         (๑) วิชาปรัชญาประยุกต  ๑๐  หนวยกิต

          ดูรายละเอียดตามโครงสรางท่ี ๑ วิชาเอก – โท 

         (๒) วิชาเอก  ๔๖  หนวยกิต

 ก. วิชาบังคบั   ๓๖  หนวยกิต

 ๑๐๔ ๓๐๖ ปรัชญาพุทธเถรวาท ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๓๐๗ ปรัชญาพุทธมหายาน ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๓๐๘ อภิปรัชญา ๓ (๓-๐-๖) 

 ๑๐๔ ๓๐๙ ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๔๑๐ ปรัชญาจีน,  เกาหลีและญี่ปุน  ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๓๑๑ ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ ๓ (๓-๐-๖) 

 ๑๐๔ ๓๑๒ ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง ๓ (๓-๐-๖) 
 ๑๐๔ ๔๑๓ ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๔๑๔ ปรัชญาอินเดียรวมสมัย ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๔๑๕ ปรัชญาเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖) 

 ๑๐๔ ๔๑๖ สัมมนาปญหาปรัชญา ๓ (๓-๐-๖) 

 ๑๐๔ ๔๑๗ การศึกษาอิสระในปรัชญา ๓ (๐-๖-๖)

 ข. วิชาเลือก    ๒๘  หนวยกิต

 ๑๐๔ ๔๑๘ ตรรกศาสตรสัญลักษณ ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๔๑๙ ปรัชญาศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
 ๑๐๔ ๓๒๐ ปรัชญาหลังนวยุค ๓ (๓-๐-๖)
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 ๑๐๔ ๔๒๑ ปรัชญาไทย ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๓๒๒ ปรัชญาสังคมและการเมือง ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๔๒๓ จริยศาสตรประยุกต ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๓๒๔ ปรัชญาภาษา ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๔๒๕ ปรัชญาวิเคราะห ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๓๒๖ จริยศาสตร ๓ (๓-๐-๖)
 ๑๐๔ ๓๒๗  ญาณวิทยา ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๓๒๘  สุนทรียศาสตร ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๔๒๙ ปรัชญาคริสตและอิสลาม ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๔๓๐ ปรัชญาวิทยาศาสตร ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๓๓๑ ปรัชญาการศึกษา ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๓๓๒ ปรัชญาประวัติศาสตร ๓ (๓-๐-๖)

 ๑๐๔ ๔๓๓ มนุษยปรัชญา ๒ (๒-๐-๔) 

 ๑๐๔ ๔๓๔ ตรรกศาสตรตะวันออก ๒ (๒-๐-๔) 

 ๑๐๔ ๓๓๕ วิเคราะหปญหาปจจุบันเชิงปรัชญา ๒ (๒-๐-๔) 

 ๑๐๔ ๓๓๖ ปญหาปรัชญาภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๔ ๔๓๙ ปรัชญาในวรรณคดีไทย  ๒ (๒-๐-๔)

 ๑๐๔ ๔๔๐ นักปรัชญาสําคัญ  ๒ (๒-๐-๔)

  ๕.๒.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖  หนวยกิต

 นิสิตสาขาวิชาปรัชญา วิชาเอก - โทและวิชาเอกเด่ียว ตองเลือกศึกษารายวิชาตางๆ ที่เปด

สอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนวิชาเลือกเสรี จํานวน ๖ หนวยกิต โดยความ

เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

  ๕.๒.๔ แผนการเรียน ๘ ภาคการศึกษา (วิชาเอกเด่ียว)

 ๕.๒.๔.๑ ชั้นปที่ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณโลกปจจุบัน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตรเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

๐๐๐ ๒๔๒ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒)(๑-๒-๔)

๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบาลีเสริม (รวม ๖ หนวยกิต)  

SP๑๐๑ บาลีไวยากรณ ๑ (๒)(๒-๐-๔)

SP๑๐๒ บาลีไวยากรณ ๒ (๒)(๒-๐-๔)

SP๑๐๓ บาลีไวยากรณ ๓ (๒)(๒-๐-๔)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๖(๘)

หมายเหตุ:  ๑.  ** รายวิชาขอสอบกลาง

   ๒.  นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)
 

 ๕.๒.๔.๒ ชั้นปที่ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตรเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองไทย ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๖ แตงแปลบาลี ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปฎก** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันปฎก** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑(๑-๒-๔)

  วิชาบาลีเสริม  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

SP ๑๐๔ บาลีไวยากรณ ๔ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๕ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๑ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๖ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๒ (๒)(๒-๐-๔)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๕(๖)

หมายเหตุ: ๑.  ** รายวิชาขอสอบกลาง

   ๒.  นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

 ๕.๒.๔.๓ ชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๒(๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบ้ืองตน (๒)(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบ้ืองตนและการวิจัยเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๕ วรรณคดีบาลี** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒)(๑-๒-๔)

๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา** ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบาลีเสริม (รวม ๖ หนวยกิต)  

SP ๑๐๗ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๓ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๘ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๔ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๙ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๕ (๒)(๒-๐-๔)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๒(๑๐)

หมายเหตุ:  ๑. ** รายวิชาขอสอบกลาง
   ๒. นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)
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 ๕.๒.๔.๔  ชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษยกับสังคม** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปฎก** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑(๑-๒-๔)

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบาลีเสริม (รวม ๖ หนวยกิต)  

SP ๑๑๐ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๖ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๑๑ วากยสัมพันธ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๑๒ ฉันทลักษณ (๒)(๒-๐-๔)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๕(๖)
หมายเหตุ:  ๑. ** รายวิชาขอสอบกลาง

  ๒. นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

 ๕.๒.๔.๕  ชั้นปที่ ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒)(๒-๐-๔)

  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๑๐๔ ๓๐๑ พุทธจริยศาสตร ๒(๒-๐-๔)

๑๐๔ ๓๐๒ พระพุทธศาสนากับปรัชญา ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๑๐๔ ๓๐๖ ปรัชญาพุทธเถรวาท ๓(๓-๐-๖)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

๑๐๔ ๓๐๗ ปรัชญาพุทธมหายาน ๓(๓-๐-๖)

๑๐๔ ๓๐๘ อภิปรัชญา ๓(๓-๐-๖)

๑๐๔ ๓๑๑ ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ ๓(๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  

๑๐๔ ๔๒๑ ปรัชญาไทย ๓(๓-๐-๖)

๑๐๔ ๓๓๕ วิเคราะหปญหาปจจุบันเชิงปรัชญา ๒(๒-๐-๔)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๒๑(๒)

หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา

 ๕.๒.๔.๖ ชั้นปที่ ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑(๑-๒-๔)

  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๑๐๔ ๔๐๓ พุทธปรัชญากับสิ่งแวดลอม ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๑๐๔ ๓๐๙ ปรัชญาอินเดียโบราณ ๓(๓-๐-๖)

๑๐๔ ๓๑๒ ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง ๓(๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  

๑๐๔ ๓๒๔ ปรัชญาภาษา ๓(๓-๐-๖)

๑๐๔ ๓๒๗ ญาณวิทยา ๓(๓-๐-๖)

๑๐๔ ๓๒๘ สุนทรียศาสตร ๓(๓-๐-๖)

  วิชาเลือกเสรี  

๔๐๑ ๒๐๖ ปรัชญาการเมืองเบื้องตน ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๒๑

หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา
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 ๕.๒.๔.๗ ชั้นปที่ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ (๑-๒-๔)

  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๑๐๔ ๔๐๔ พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๑๐๔ ๔๑๐ ปรัชญาจีน เกาหลีและญี่ปุน ๓(๓-๐-๖)

๑๐๔ ๔๑๓ ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม ๓(๓-๐-๖)

๑๐๔ ๔๑๔ ปรัชญาอินเดียรวมสมัย ๓(๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  

๑๐๔ ๓๒๖ จริยศาสตร ๓(๓-๐-๖)

๑๐๔ ๔๓๐ ปรัชญาวิทยาศาสตร ๒(๒-๐-๔)

  วิชาเลือกเสรี  

๔๐๑ ๓๑๑ การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๒๐

หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา

 ๕.๒.๔.๘  ชั้นปที่ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๑๐๔ ๔๐๕ แนวคิดปรัชญาพอเพียงในพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๑๐๔ ๔๑๕ ปรัชญาเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖)

๑๐๔ ๔๑๖ สัมมนนาปญหาปรัชญา ๓(๓-๐-๖)

๑๐๔ ๔๑๗ ศึกษาอิสระทางปรัชญา ๓(๓-๐-๖)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาเลือกสาขา  

๑๐๔ ๔๑๘ ตรรกศาสตรสัญลักษณ ๓(๓-๐-๖)

๑๐๔ ๓๒๒ ปรัชญาสังคมและการเมือง ๓(๓-๐-๖)

๑๐๔ ๓๓๖ ปญหาปรัชญาภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔)

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๙

หมายเหตุ:  วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา

๖. คําอธิบายรายวิชา

 ๖.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐  หนวยกิต

  ดูรายละเอียดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 ๖.๒  หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔ หนวยกิต

  ๑)  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๓๐ หนวยกิต

    ดูรายละเอียดในหมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

  ๒)  วิชาปรัชญาประยุกต  ๑๐  หนวยกิต

 ๑๐๔ ๓๐๑ พุทธจริยศาสตร ๒ (๒-๐-๔)

  (Buddhist Ethics)
  ศึกษาแนวคิดทางจริยศาสตร ในระดับตน ระดับกลาง และระดับสูงของ

พระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวกับคุณคาแหงพฤติกรรม เกณฑตัดสินความดี-ชั่ว จุดมุงหมายสูงสุด เพื่อเปน

พื้นฐานในการอธิบายตอบปญหาทางจริยศาสตรและปญหาศีลธรรมในสังคม
 ๑๐๔ ๓๐๒ พระพุทธศาสนากับปรัชญา ๒ (๒-๐-๔)

  (Buddhism and Philosophy)   

   ศกึษาความสมัพนัธระหวางพระพุทธศาสนากบัปรชัญา ทาทขีองพระพุทธ

ศาสนาตอปรัชญาและทรรศนะของนักปรัชญาที่มีตอพระพุทธศาสนา

 ๑๐๔ ๔๐๓ พุทธปรัชญากับสิ่งแวดลอม ๒ (๒-๐-๔) 
  (Buddhist Philosophy and Environment)  

  ศึกษาหลักการ แนวคิด และหลักธรรมเชิงปรัชญาในพระพุทธศาสนา

เกีย่วกับสิง่แวดลอม เนนความสมัพนัธ ระหวางหลกัพุทธปรชัญากับส่ิงแวดลอมทางสังคมและธรรมชาต ิ

พรอมอนุรักษและการแกปญหาสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม
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 ๑๐๔ ๔๐๔ พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ ๒ (๒-๐-๔) 

  (Buddhist Philosophy and Management) 

  ศึกษาความหมาย ขอบขาย และทฤษฎีการบริหารจัดการ คําสอนใน

พระไตรปฎกเก่ียวกับการบริหารจัดการ และการบริหารจัดการโดยยึดหลักพุทธปรัชญา

 ๑๐๔ ๔๐๕ แนวคิดปรัชญาพอเพียงในพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

  (Concept of Suffi cient Philosophy in Buddhism)   

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพอเพียงตามทรรศนะของพุทธปรัชญา ซึ่งปรากฏอยูใน หลักธรรมตางๆ 

เชน หลักมัชฌิมาปฏิปทา หลักสันโดษ หลักการพ่ึงตนเอง หลักมัตตัญุตา

 ๖.๓  วิชาเอก ๔๖ หนวยกิต เอก – โท

  (๑)  วิชาบังคับ ๓๖  หนวยกิต

 ๑๐๔ ๓๐๖ ปรัชญาพุทธเถรวาท ๓ (๓-๐-๖) 

  (Theravada Buddhist Philosophy) 

  ศึกษาประวัติ ทรรศนะและการพัฒนาพุทธปรัชญาเถรวาท ในเร่ือง

อภปิรชัญา ญาณวทิยา จรยิศาสตร สนุทรียศาสตร สงัคม การเมือง ทฤษฎีเรือ่งกรรม และลัทธปิรชัญา

รวมสมัยของพระพุทธเจา

 ๑๐๔ ๓๐๗ ปรัชญาพุทธมหายาน ๓ (๓-๐-๖)

  (Mahayana Buddhist Philosophy)   

  ศึกษาประวัติ พัฒนาการและหลักพุทธปรัชญามหายาน สํานักตางๆ ที่มี

กําเนิด ในอินเดีย ทิเบต จีน และญี่ปุน

 ๑๐๔ ๓๐๘ อภปิรัชญา  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Metaphysics)  
  ศกึษาความหมายและขอบขายของอภิปรัชญา เนนทฤษฎีจตินยิม วตัถุนยิม 

ธรรมชาติ- นิยมและสัจนิยม

 ๑๐๔ ๓๐๙ ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Ancient Indian Philosophy)  
  ศกึษาแนวคดิทางปรชัญาของพระเวท อปุนษิทั และภควทัคตีา ประวตัแิละ

หลักปรัชญา นาสติกะ ๓ สํานัก และอาสติกะ ๖ สํานัก

 ๑๐๔ ๔๑๐ ปรัชญาจีน เกาหลีและญ่ีปุน ๓ (๓-๐-๖)

  (Chinese,  Korean and Japanese Philosophy)   

   ศึกษาประวัติและแนวคิดทางปรัชญาของจีน เกาหลีและญี่ปุน ตั้งแต
สมัยโบราณจนถึงปจจุบัน เนนความคิดของเลาจื๊อ ขงจ๊ือ เมงจ๊ือ ซุนจื๊อ มอจื๊อ ฮั่นเฟยจื๊อ เมาเซตุง 

พระพุทธศาสนานิกายเซน
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 ๑๐๔ ๓๑๑ ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ ๓ (๓-๐-๖) 

  (Ancient Western Philosophy)    

  ศกึษาความหมายของคําวา ปรชัญา และ Philosophy ประวัตแิละแนวคิด

ของนักปรัชญา กรีกสมัยโบราณ ไดแก ทาเลส อะนักซิมานเดอร อะนักซิเมเนส ปทากอรัส เฮราคลิตุส 

ปารเมนิเดส อะนักซะกอรัส เอมเปโดเคลส โปรทากอรัส ซีโนแหงเอเลีย เดมอคริตุส โสกราตีส 

เพลโต อาริสโตเติล ลัทธิไซนิก ลัทธิเอปคิวเรียน ลัทธิสโตอิก ลัทธิวิมัตินิยม และลัทธิเพลโตใหม

 ๑๐๔ ๓๑๒ ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง ๓ (๓-๐-๖) 

  (Medieval Western Philosophy) 

 ศึกษาปรัชญาของเซนตออกัสติน เอริเยนา เซนตแอนเซลม ปเตอร อาเบอลารด เซนตโทมัส 

อะไควนัส และวิลเลี่ยมแหงออคคัม

 ๑๐๔ ๔๑๓ ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม ๓ (๓-๐-๖) 

  (Modern Western Philosophy) 

  ศึกษาแนวคิดของนักปรัชญา ในลัทธิเหตุผลนิยม ไดแก เรอเน เดการต 

สปโนซา และไลบนิช นักปรัชญาในลัทธิประสบการณนิยม ไดแก ฟรานซิส เบคอน โทมัส ฮอบส 

จอหน ล็อก เบิรกลีย และเดวิด ฮูม ประวัติและแนวคิดของคานต โซเปนเฮาร และนิตเช และศึกษา

ประวัตแิละแนวคิดของนักปรชัญารวมสมัยในสํานกัจตินยิมอังกฤษ สาํนกัจตินยิมอิตาลี และอเมริกนั 

สํานักปฏิบัตินิยม สํานักวิวัฒนาการนิยม สํานักสัจนิยม และสํานักอัตถิภาวนิยม

 ๑๐๔ ๔๑๔ ปรัชญาอินเดียรวมสมัย ๓ (๓-๐-๖) 

  (Contemporary Indian Philosophy)

  ศึกษาแนวคิดทางปรัชญาของซิกข และปรัชญาของสวามีรามกฤษณะ 

วิเวกานันทะ รพินทรนาถ ฐากูร ศรีอรพินโท มหาตมา คานธี ราธกฤษณัน กฤษณ จันทะภัฏฏาจารย

และอัมเบดการ
 ๑๐๔ ๔๑๕ ปรัชญาเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖) 

  (Comparative Philosophy) 

  ศกึษาเปรยีบเทยีบปรชัญาตะวนัตกกบัปรชัญาตะวนัออกสาํนกัตางๆ ดาน
อภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร 

 ๑๐๔ ๔๑๖ สัมมนาปญหาปรัชญา ๓ (๓-๐-๖) 

  (Seminar on Problems of Philosophy)  
  สมัมนาปญหาทัว่ไป และปญหาปรชัญาในสงัคมไทยหรอืสังคมโลก ซึง่เปน

ปญหาสําคัญที่อยูในความสนใจในปจจุบัน
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 ๑๐๔ ๔๑๗ ศึกษาอิสระทางปรัชญา ๓ (๐-๖-๖)

  (Independent Study on Philosophy)   

  ศึกษาคนควาวิจัยภาคสนามทางปรัชญา ที่สามารถประยุกตใชในกิจการ

ทางพระพุทธศาสนา โดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา

  (๒)  วิชาเลือก ๑๐ หนวยกิต

 ๑๐๔ ๔๑๘ ตรรกศาสตรสัญลักษณ ๓ (๓-๐-๖)

  (Symbolic Logic)  

  ศึกษาความหมายและลักษณะของตรรกศาสตรสัญลักษณ ความสัมพันธ

และความแตกตางจากตรรกศาสตรแบบเดิม ญัตติ ขออางเหตุผล คาความจริง ความจริงเชิงตรรกะ 

ความสมเหตุสมผล การใชสัญลักษณและวิธีทดสอบความสมเหตุสมผลแบบตางๆ เชน ตารางความ

จริงของญัตติเชิงซอน ขออางเหตุผลในตรรกศาสตรของญัตติ และตรรกศาสตรภาคนิเทศ

 ๑๐๔ ๔๑๙ ปรัชญาศาสนา  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Philosophy of Religion)  

  ศึกษาลักษณะและขอบเขตของปรัชญาศาสนา ความสัมพันธระหวาง

ปรัชญากับศาสนา มนษุยกบัศาสนาภาษาศาสนาประสบการณทางศาสนาอมตภาพของวิญญาณปญหา

ความช่ัวรายปญหาเรื่องสิ่งสูงสุด

 ๑๐๔ ๓๒๐ ปรัชญาหลังนวยุค ๓ (๓-๐-๖) 

  (Post Modern Philosophy)  

 

  ศกึษากระบวนทัศนทางปรชัญาในยุคตางๆ เชน ปรชัญายุคโบราณ ปรชัญา

ยุคกลาง ปรัชญายุคใหม และปรัชญายุครวมสมัย ในฐานะเปนระบบเครือขายทางแนวคิดท่ีไมมีการ

แบงแยก แตเปนการคนควาเพื่อแสวงหาจุดรวมของโลกแหงความคิดและความจริงทางปรัชญา

 ๑๐๔ ๔๒๑  ปรัชญาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

  (Thai Philosophy)  

  ศกึษาแนวคดิภมูปิญญาไทยทีม่อีทิธพิลตอการเปลีย่นแปลงของสงัคมไทย 
ตัง้แตอดีต ถงึปจจบุนั เชน แนวคิดของนักปราชญทองถิน่ และภูมปิญญาชาวบานท่ีไดรบัอิทธพิลจาก

คําสอนของศาสนาพราหมณและพระพุทธศาสนา

 ๑๐๔ ๓๒๒ ปรัชญาสังคมและการเมือง ๓ (๓-๐-๖) 

  (Social and Political Philosophy)   

  ศกึษาความหมายและขอบขายของปรชัญาสงัคมและการเมอืง ทฤษฎทีาง
สังคมและการเมืองของตะวันตกและตะวันออก ปญหาเรื่องรัฐ ระบบการเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความ

ยุติธรรม และทรรศนะทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสังคมและการเมือง
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 ๑๐๔ ๔๒๓ จริยศาสตรประยุกต  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Applied Ethics)  

  ศึกษาวิเคราะหความหมายและปญหาทางจริยศาสตรที่สําคัญในสังคม

ปจจุบัน เชน ปญหาความผิดปกติทางเพศ ปญหาโสเภณี ปญหาทําแทง ปญหาการทําการุณยฆาต 

ปญหาการซื้ออวัยวะ ปญหาการใชสัตวเปนเครื่องทดลอง ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาโคลนนิ่ง และ

เกณฑตัดสินทาง จริยศาสตรในปจจุบัน

 ๑๐๔ ๓๒๔  ปรัชญาภาษา ๓ (๓-๐-๖) 

  (Philosophy of Language)   

  ศึกษาปรัชญาภาษาของนักปรัชญาคนสําคัญ เชน วิทตเกนสไตน 

เบอรทรันด รัสเซลล กิลเบิรต ไรล อัลเฟรด จูลส แอร ทินนาคะ และธรรมกีรติ

 ๑๐๔ ๔๒๕  ปรัชญาวิเคราะห  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Analytical Philosophy)   
  ศึกษาประวัติและพัฒนาการของปรัชญาวิเคราะหสมัยปจจุบัน เนนงาน

ของวิทตเกนสไตน เบอรทรันด รัสเซลล และอัลเฟรด จูลส แอร

 ๑๐๔ ๓๒๖ จริยศาสตร  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Ethics)   

  ศกึษาแนวคิดทางจริยศาสตรนบัจากสมัยโบราณถึงปจจบุนั เนนแนวความ

คิดของอาริส- โตเติล อิมมานูเอล คานต มิลส สํานักสุขนิยมและอสุขนิยมแบบตางๆ 

 ๑๐๔ ๓๒๗  ญาณวิทยา  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Epistemology)  
   ศึกษาความหมาย บอเกิด ขอบเขต ที่มาของความรูและธรรมชาติของความรู

ความสัมพนัธระหวางญาณวิทยากับอภิปรชัญา แนวความคิดทางญาณวิทยาต้ังแตอดีตถงึปจจุบนัเนน

ประสบการณนิยม เหตุผลนิยม อนุมานนิยม ปฏิบัตินิยม และวิมตินิยม

 ๑๐๔ ๓๒๘ สุนทรียศาสตร  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Aesthetics)  
  ศึกษาประวัติและแนวคิดทางสุนทรียศาสตรที่สําคัญสองสาขา คือ ทฤษฎี

ความงามและทฤษฎีศิลปะตั้งแตสมัยโบราณถึงปจจุบัน

 ๑๐๔ ๔๒๙ ปรัชญาคริสตและอิสลาม ๓ (๓-๐-๖) 

  (Christian and Islamic Philosophy)  

  ศึกษาประวัติปรัชญาและปญหาเชิงปรัชญาของชาวคริสตและอิสลามใน
ยุคเริ่มแรก ยุคกลาง และยุคใหม เชน ปญหาเรื่องความมีอยูของพระเจา การสรางโลก อมตภาพ 
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การฟนคนืชพี เจตจํานง-เสรี ธรรมชาติของศีลธรรม มนษุยกบัการกระทําและความรับผิดชอบ ความช่ัวราย

การเผยแสดงของพระเจา อาชญากรรมและการลงทัณฑ ความขัดแยงระหวางศรัทธากับเหตุผล

 ๑๐๔ ๔๓๐ ปรัชญาวิทยาศาสตร ๓ (๓-๐-๖) 

  (Philosophy of Science)   

  ศึกษามโนทัศนพื้นฐานในวิทยาศาสตร เชน วิทยาศาสตรคืออะไร การให

เหตุผล ทางวิทยาศาสตร การอธิบายทางวิทยาศาสตร สัจนิยมและปฏิบัตินิยมทางวิทยาศาสตร การ

เปลี่ยนแปลงและการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร ปญหาปรัชญาในฟสิกส ชีววิทยาและจิตวิทยา 

วิทยาศาสตรกับการวิพากษวิจารณวิทยาศาสตร คุณคาและความเปนปรวิสัยในวิทยาศาสตร

 ๑๐๔ ๓๓๑ ปรัชญาการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 

  (Philosophy of Education)  

  ศกึษาประวตัแิละแนวคดิทางการศกึษาของปรชัญาตะวนัตกและตะวนัออก 

ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน มีสํานักของโซฟสต โสกราตีส เพลโต ตลอดถึงลัทธิตางๆ เชน ลัทธิพิพัฒนาการ 

และลัทธิสารนิยม และปรัชญาการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการศึกษาไทย

 ๑๐๔ ๓๓๒  ปรัชญาประวัติศาสตร  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Philosophy of History)  

  ศึกษาขอบขายและเนื้อหาปรัชญาประวัติศาสตร วิเคราะหความจริงและ
ขอเท็จจริง ในประวัตศิาสตรไทย ศกึษาปรัชญาประวัตศิาสตรเชงิวเิคราะหตามแนวคิดของคานต เฮอเดอร 

เฮเกล คารล มารก และคารล ปอปเปอร และนักคิดชาวไทย เชน พระมหากษัตริยไทย ในสมัยตาง ๆ

 ๑๐๔ ๔๓๓ มนุษยปรัชญา ๒ (๒-๐-๔)

  (Philosophy of Man)  

  ศึกษาธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย สิทธิ หนาที่ และเสรีภาพ ทั้งในฐานะ

ปจเจกชน และสัตวสังคม อุดมการณของชีวิตตามทรรศนะของปรัชญาสํานักตางๆ และเปรียบเทียบ
กับทรรศนะในพุทธปรัชญา

 ๑๐๔ ๔๓๔ ตรรกศาสตรตะวันออก  ๒ (๒-๐-๔) 

  (Eastern Logic)   

  ศึกษาแนวคิดทางตรรกศาสตรของพุทธปรัชญาเถรวาทและมหายาน เชน 

ไวภาษิกะ เสาตรานติกะ มาธยมิกะ โยคาจารและตรรกศาสตรของปรัชญาฮนิดู ๖ สํานัก

 ๑๐๔ ๓๓๕ วิเคราะหปญหาปจจุบันเชิงปรัชญา  ๒ (๒-๐-๔)

  (Philosophical Analysis of Current Problems) 

  ศึกษาและวิเคราะหปญหาและองคประกอบของปญหาในปจจุบันดวย
วิธีการเชิงปรัชญา ประยุกต ทฤษฎีทางพุทธปรัชญาเพื่อการแกปญหา
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 ๑๐๔ ๓๓๖ ปญหาปรัชญาภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)

  (Problems of Philosophy in English) 

  ศึกษาปญหาแนวคิดทางปรัชญาดานอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร 

ระบบของปรัชญาศาสนา และวิทยาศาสตร เปนภาษาอังกฤษ

 ๑๐๔ ๔๓๙ ปรัชญาในวรรณคดีไทย  ๒ (๒-๐-๔)

  (Philosophy in Thai Literature)   

  ศึกษาเชิงวิเคราะหแนวคิดทางปรัชญาที่ปรากฏในวรรณคดีไทย เชน 

ลักษณะทางอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร และสุนทรียศาสตร

 ๑๐๔ ๔๔๐ นักปรัชญาสําคัญ ๒ (๒-๐-๔)

  (Great Philosophers)    

  ศึกษาผลงานของนักปรัชญาที่เดนๆ ทั้งของตะวันตกและตะวันออก เชน 

โสกราติส เพลโต อริสโตเติล อิมมานูเอล คานต เซ็นตโทมัส อะไควนัส เดการต จอหน ล็อก สปโนซา 

ขงจื๊อ ศังกราจารย นาคารชุน และพุทธทาสภิกขุ

 วิชาโทภาษาอังกฤษ  ๑๘  หนวยกิต

 ก.  วิชาโทบังคับ  ๑๒ หนวยกิต

 ๓๐๒ ๓๐๖ โครงสรางและการอานภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)

  (Structure and Reading in English)

  ฝกการอานใหมีประสิทธิภาพโดยศึกษาวิเคราะหโครงสรางไวยากรณใน

ระดับตางๆ เนนการเดาความหมายของคํา วลี และประโยค การจับความสัมพันธของกลุมประโยค 

และการเขียนตอบคําถาม เพื่อแสดงความเขาใจบทอานทั่วไปและบทความทางพระพุทธศาสนา

 ๓๐๒ ๓๐๗ โครงสรางและการเขียนภาษาองักฤษ ๓ (๓-๐-๖)

  (Structure and Writing in English) 
  ฝกการเขียนโดยศึกษาวิเคราะหโครงสรางหลักไวยากรณของประโยค และ

องคประกอบของงานเขียนระดับยอหนา เนนการเขียนประโยคตามหลักไวยากรณ และการเขียน

ประโยคที่มีความสัมพันธตามรูปแบบและหัวขอที่กําหนด

 ๓๐๒ ๓๐๘ การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเบ้ืองตน ๓ (๓-๐-๖)

  (Fundamental Listening and Speaking)   
ศึกษารูปแบบประโยคของภาษาพูด ฝกใชทักษะการฟง และการสนทนา ฝกการออกเสียง ที่ถูกตอง 

ฝกสนทนาตามวัตถุประสงคและสถานการณที่กําหนด 

 ๓๐๒ ๓๐๙ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)
  (Introduction to English Literature) 
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ศึกษาองคประกอบตางๆ ในวรรณคดี เชน การใช Play on Words,  Puns,  Figurative Language,  

Allusion,  Symbol,  Tone and Irony หลักการและวิธีการวิเคราะห และตีความงานประพันธ

ประเภทตางๆ เชน บทกวีนิพนธ บทประพันธ นวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร 

 ข.  วิชาโทเลือก  ๖ หนวยกิต

 ๓๐๒ ๓๒๒ การแปลระดับสูง ๒ (๒-๐-๔)

  (Advanced Translation) 

  ฝกแปลภาษาองักฤษเปนภาษาไทย และภาษาไทยเปนภาษาองักฤษ ฝกวธิี

วิเคราะหสาเหตุขอผิดพลาดในการแปล รวมทั้งวิธีแกไขและปรับปรุงในบทแปล

 ๓๐๒ ๔๐๓ สัมมนาพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)

  (Seminar on Buddhism in English) 

  ศกึษาหลักการ วธิกีาร และฝกสมัมนาปญหาเก่ียวกบัพระพุทธศาสนาหัวขอ

หลักเปนภาษาอังกฤษ 

 ๓๐๒ ๔๐๔ การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

  (Writing Articles on Buddhism)

  ศึกษาหลักการ วิธีการ และฝกเขียนบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเร่ือง

ราวตางๆ ทางพระพุทธศาสนา 

 (๓) วิชาเอก ๔๖ หนวยกิต เอกเดี่ยว

  ก.  วิชาบังคับ  ๓๖  หนวยกิต 

 ๑๐๔ ๓๐๖ ปรัชญาพุทธเถรวาท ๓ (๓-๐-๖)

  (Theravada Buddhist Philosophy)  

  ศึกษาประวัติ ทรรศนะและการพัฒนาพุทธปรัชญาเถรวาท ในเร่ือง
อภปิรชัญา ญาณวทิยา จรยิศาสตร สนุทรยีศาสตร สงัคม การเมือง ทฤษฎีเรือ่งกรรม และลัทธปิรชัญา

รวมสมัยของพระพุทธเจา

 ๑๐๔ ๓๐๗ ปรัชญาพุทธมหายาน ๓ (๓-๐-๖)

  (Mahayana Buddhist Philosophy)  
  ศึกษาประวัติ พัฒนาการและหลักพุทธปรัชญามหายาน สํานักตางๆ ที่มี

กําเนิด ในอินเดีย ทิเบต จีน และญี่ปุน

 ๑๐๔ ๓๐๘ อภิปรัชญา  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Metaphysics)  

  ศกึษาความหมายและขอบขายของอภิปรัชญา เนนทฤษฎีจตินยิม วตัถุนยิม 
ธรรมชาติ- นิยมและสัจนิยม
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 ๑๐๔ ๓๐๙ ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ  ๓ (๓-๐-๖)

  (Ancient Indian Philosophy)   

  ศกึษาแนวคดิทางปรชัญาของพระเวท อปุนษิทั และภควทัคตีา ประวตัแิละ

หลักปรัชญา นาสติกะ ๓ สํานัก และอาสติกะ ๖ สํานัก

 ๑๐๔ ๔๑๐ ปรัชญาจีน เกาหลีและญ่ีปุน ๓ (๓-๐-๖) 

  (Chinese,  Korean and Japanese Philosophy) 

  ศึกษาประวัติและแนวคิดทางปรัชญาของจีน เกาหลีและญี่ปุน ตั้งแตสมัย

โบราณจนถงึปจจบุนั เนนความคิดของเลาจือ๊ ขงจือ๊ เมงจ๊ือ ซุนจ๊ือ มอจือ๊ ฮัน่เฟยจ๊ือ เมาเซตงุ พระพุทธ

ศาสนานิกายเซน

 ๑๐๔ ๓๑๑ ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ ๓ (๓-๐-๖) 

  (Ancient Western Philosophy)   

  ศกึษาความหมายของคําวา ปรชัญา และ Philosophy ประวัติและแนวคิด

ของนักปรัชญา กรีกสมัยโบราณ ไดแก ทาเลส อะนักซิมานเดอร อะนักซิเมเนส ปทากอรัส เฮราคลิตุส 

ปารเมนิเดส อะนักซะกอรัส เอมเปโดเคลส โปรทากอรัส ซีโนแหงเอเลีย เดมอคริตุส โสกราตีส 

เพลโต อาริสโตเติล ลัทธิไซนิก ลัทธิเอปคิวเรียน ลัทธิสโตอิก ลัทธิวิมัตินิยม และลัทธิเพลโตใหม

 ๑๐๔ ๓๑๒ ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง ๓ (๓-๐-๖) 

  (Medieval Western Philosophy)   

  ศึกษาปรัชญาของเซนตออกัสติน เอริเยนา เซนตแอนเซลม ปเตอร อาเบอ

ลารด เซนตโทมัส อะไควนัส และวิลเลี่ยมแหงออคคัม

 ๑๐๔ ๔๑๓ ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม ๓ (๓-๐-๖) 

  (Modern Western Philosophy)  

   ศึกษาแนวคิดของนักปรัชญา ในลัทธิเหตุผลนิยม ไดแก เรอเน เดการต 
สปโนซา และไลบนิช นักปรัชญาในลัทธิประสบการณนิยม ไดแก ฟรานซิส เบคอน โทมัส ฮอบส 

จอหน ล็อก เบิรกลีย และเดวิด ฮูม ประวัติและแนวคิดของคานต โซเปนเฮาร และนิตเช และศึกษา

ประวัตแิละแนวคิดของนักปรชัญารวมสมัยในสํานกัจตินยิมอังกฤษ สาํนกัจตินยิมอิตาลี และอเมริกนั 
สํานักปฏิบัตินิยม สํานักวิวัฒนาการนยิม สํานักสัจนิยม และสํานักอัตถิภาวนิยม

 ๑๐๔ ๔๑๔ ปรัชญาอินเดียรวมสมัย  ๓ (๓-๐-๖)

  (Contemporary Indian Philosophy)  

  ศึกษาแนวคิดทางปรัชญาของซิกข และปรัชญาของสวามีรามกฤษณะ

วิเวกานันทะ รพินทรนาถ ฐากูร ศรีอรพินโท มหาตมา คานธี ราธกฤษณัน กฤษณ จันทะ ภัฏฏาจารย 
และอัมเบดการ
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 ๑๐๔ ๔๑๕ ปรัชญาเปรียบเทียบ  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Comparative Philosophy)  

  ศกึษาเปรยีบเทยีบปรชัญาตะวนัตกกบัปรชัญาตะวนัออกสาํนกัตางๆ ดาน

อภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร 

 ๑๐๔ ๔๑๖ สัมมนาปญหาปรัชญา ๓ (๓-๐-๖) 

  (Seminar on Problems of Philosophy)  

  สมัมนาปญหาทัว่ไป และปญหาปรชัญาในสงัคมไทยหรอืสังคมโลก ซึง่เปน

ปญหาสําคัญที่อยูในความสนใจในปจจุบัน

 ๑๐๔ ๔๑๗ ศึกษาอิสระทางปรัชญา ๓ (๐-๖-๖)

  (Independent Study on Philosophy)  

  ศึกษาคนควาวิจัยภาคสนามทางปรัชญา ที่สามารถประยุกตใชในกิจการ

ทางพระพุทธศาสนา โดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา

 ข. วิชาเลือก   ๒๘  หนวยกิต

 ๑๐๔ ๔๑๘ ตรรกศาสตรสัญลักษณ ๓ (๓-๐-๖) 

  (Symbolic Logic)  

  ศึกษาความหมายและลักษณะของตรรกศาสตรสัญลักษณ ความสัมพันธ

และความ แตกตางจากตรรกศาสตรแบบเดิม ญัตติ ขออางเหตุผล คาความจริง ความจริงเชิงตรรกะ 

ความสมเหตุสมผล การใชสัญลักษณและวิธีทดสอบความสมเหตุสมผลแบบตางๆ เชน ตารางความ

จริงของญัตติเชิงซอน ขออางเหตุผลในตรรกศาสตรของญัตติ และตรรกศาสตรภาคนิเทศ

 ๑๐๔ ๔๑๙ ปรัชญาศาสนา  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Philosophy of Religion)  
  ศึกษาลักษณะและขอบเขตของปรัชญาศาสนา ความสัมพันธระหวาง

ปรัชญากับศาสนา มนุษยกับศาสนา ภาษาศาสนา ประสบการณทางศาสนา อมตภาพของวิญญาณ 

ปญหาความช่ัวราย ปญหาเรื่องสิ่งสูงสุด

 ๑๐๔ ๓๒๐ ปรัชญาหลังนวยุค  ๓ (๓-๐-๖) 
  (Post Modern Philosophy)  

   ศกึษากระบวนทัศนทางปรชัญาในยุคตางๆ เชน ปรชัญายุคโบราณ ปรชัญา

ยุคกลาง ปรัชญายุคใหม และปรัชญายุครวมสมัย ในฐานะเปนระบบเครือขายทางแนวคิดท่ีไมมีการ

แบงแยก แตเปนการคนควาเพื่อแสวงหาจุดรวมของโลกแหงความคิดและความจริงทางปรัชญา

 ๑๐๔ ๔๒๑ ปรัชญาไทย  ๓ (๓-๐-๖) 
  (Thai Philosophy)  
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  ศกึษาแนวคดิภมูปิญญาไทยทีม่อีทิธพิลตอการเปลีย่นแปลงของสงัคมไทย 

ตัง้แตอดีต ถงึปจจบุนั เชน แนวคิดของนักปราชญทองถิน่ และภูมปิญญาชาวบานท่ีไดรบัอิทธพิลจาก

คําสอน ของศาสนาพราหมณและพระพุทธศาสนา

 ๑๐๔ ๓๒๒ ปรัชญาสังคมและการเมือง  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Social and Political Philosophy)    

  ศกึษาความหมายและขอบขายของปรชัญาสงัคมและการเมอืง ทฤษฎทีาง

สังคมและการเมืองของตะวันตกและตะวันออก ปญหาเรื่องรัฐ ระบบการเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความ

ยุติธรรม และทรรศนะทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสังคมและการเมือง

 ๑๐๔ ๔๒๓ จริยศาสตรประยุกต  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Applied Ethics)  

  ศึกษาวิเคราะหความหมายและปญหาทางจริยศาสตรที่สําคัญในสังคม

ปจจุบัน เชน ปญหาความผิดปกติทางเพศ ปญหาโสเภณี ปญหาทําแทง ปญหาการทําการุณยฆาต 

ปญหาการซื้ออวัยวะ ปญหาการใชสัตวเปนเครื่องทดลอง ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาโคลนนิ่ง และ

เกณฑตัดสิน ทางจริยศาสตรในปจจุบัน

 ๑๐๔ ๓๒๔ ปรัชญาภาษา  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Philosophy of Language)   

  ศึกษาปรัชญาภาษาของนักปรัชญาคนสําคัญ เชน วิทตเกนสไตน เบอร

ทรันด รัสเซลล กิลเบิรต ไรล อัลเฟรด จูลส แอร ทินนาคะ และธรรมกีรติ

 ๑๐๔ ๔๒๕ ปรัชญาวิเคราะห  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Analytical Philosophy)   

  ศึกษาประวัติและพัฒนาการของปรัชญาวิเคราะหสมัยปจจุบัน เนนงาน

ของวิทตเกนสไตน เบอรทรันด รัสเซลล และ อัลเฟรด จูลส แอร
 ๑๐๔ ๓๒๖ จริยศาสตร  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Ethics)   

   ศกึษาแนวคิดทางจริยศาสตรนบัจากสมัยโบราณถึงปจจบุนั เนนแนวความ
คิดของอาริส- โตเติล อิมมานูเอล คานต มิลส สํานักสุขนิยมและอสุขนิยมแบบตางๆ 

 ๑๐๔ ๓๒๗ ญาณวิทยา  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Epistemology)  

  ศึกษาความหมาย บอเกิด ขอบเขต ที่มาของความรูและธรรมชาติของความรู 

ความสัมพนัธระหวางญาณวิทยากับอภิปรชัญา แนวความคิดทางญาณวิทยาต้ังแตอดีตถงึปจจุบนัเนน
ประสบการณนิยม เหตุผลนิยม อนุมานนิยม ปฏิบัตินิยม และวิมตินิยม
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 ๑๐๔ ๓๒๘ สุนทรียศาสตร  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Aesthetics)   

  ศึกษาประวัติและแนวคิดทางสุนทรียศาสตรที่สําคัญสองสาขา คือ ทฤษฎี

ความงามและทฤษฎีศิลปะตั้งแตสมัยโบราณถึงปจจุบัน

 ๑๐๔ ๔๒๙ ปรัชญาคริสตและอิสลาม  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Christian and Islamic Philosophy)  

  ศกึษาประวัตปิรชัญาและปญหาเชิงปรชัญาของชาวครสิตและอิสลามในยุค

เริม่แรก ยคุกลาง และยคุใหม เชน ปญหาเร่ืองความมีอยูของพระเจา การสรางโลก อมตภาพ การฟน

คืนชีพ เจตจํานงเสรี ธรรมชาติของศีลธรรม มนุษยกับการกระทําและความรับผิดชอบ ความชั่วราย 

การเผยแสดงของพระเจา อาชญากรรมและการลงทัณฑ ความขัดแยงระหวางศรัทธากับเหตุผล

 ๑๐๔ ๔๓๐ ปรัชญาวิทยาศาสตร  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Philosophy of Science)  

  ศึกษามโนทัศนพื้นฐานในวิทยาศาสตร เชน วิทยาศาสตรคืออะไร การให

เหตุผล ทางวิทยาศาสตร การอธิบายทางวิทยาศาสตร สัจนิยมและปฏิบัตินิยมทางวิทยาศาสตร การ

เปลี่ยนแปลงและการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร ปญหาปรัชญาในฟสิกส ชีววิทยาและจิตวิทยา 

วิทยาศาสตรกับการวิพากษวิจารณวิทยาศาสตร คุณคาและความเปนปรวิสัยในวิทยาศาสตร

 ๑๐๔ ๓๓๑ ปรัชญาการศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Philosophy of Education)   

  ศกึษาประวตัแิละแนวคดิทางการศกึษาของปรชัญาตะวนัตกและตะวนัออก 

ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน มีสํานักของโซฟสต โสกราตีส เพลโต ตลอดถึงลัทธิตางๆ เชน ลัทธิพิพัฒนาการ 

และลัทธิ สารนิยม และปรัชญาการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการศึกษาไทย

 ๑๐๔ ๓๓๒ ปรัชญาประวัติศาสตร  ๓ (๓-๐-๖) 
  (Philosophy of History)   

  ศึกษาขอบขายและเนื้อหาปรัชญาประวัติศาสตร วิเคราะหความจริงและ

ขอเท็จจริง ในประวัตศิาสตรไทย ศกึษาปรัชญาประวัตศิาสตรเชงิวเิคราะหตามแนวคิดของคานต เฮอเดอร 
เฮเกล คารล มารก และคารล ปอปเปอร และนักคิดชาวไทย เชน พระมหากษัตริยไทย ในสมัยตาง ๆ

 ๑๐๔ ๔๓๓ มนุษยปรัชญา  ๒ (๒-๐-๔)

  (Philosophy of Man)  

  ศึกษาธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย สิทธิ หนาที่ และเสรีภาพ ทั้งในฐานะ

ปจเจกชน และสัตวสังคม อุดมการณของชีวิตตามทรรศนะของปรัชญาสํานักตางๆ และเปรียบเทียบ
กับทรรศนะ ในพุทธปรัชญา
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 ๑๐๔ ๔๓๔ ตรรกศาสตรตะวันออก  ๒ (๒-๐-๔) 

  (Eastern Logic)   

  ศึกษาแนวคิดทางตรรกศาสตรของพุทธปรัชญาเถรวาทและมหายาน เชน 

ไวภาษิกะ เสาตรานติกะ มาธยมิกะ โยคาจารและตรรกศาสตรของปรัชญาฮินดู ๖ สํานัก

 ๑๐๔ ๓๓๕ วิเคราะหปญหาปจจุบันเชิงปรัชญา  ๒ (๒-๐-๔)

  (Philosophical Analysis of Current Problems) 

  ศึกษาและวิเคราะหปญหาและองคประกอบของปญหาในปจจุบันดวย

วิธีการเชิงปรัชญา ประยุกตทฤษฎีทางพุทธปรัชญาเพื่อการแกปญหา

 ๑๐๔ ๓๓๖ ปญหาปรัชญาภาคภาษาอังกฤษ  ๒ (๒-๐-๔)

  (Problems of Philosophy in English) 

  ศึกษาปญหาแนวคิดทางปรัชญาดานอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร 

ระบบของปรัชญาศาสนา และวิทยาศาสตร เปนภาษาอังกฤษ

 ๑๐๔ ๓๓๗ ปรัชญาศาสนาภาคภาษาอังกฤษ  ๒ (๒-๐-๔)

  (Philosophy of Religion in English)  

  ศึกษาปรัชญาศาสนาจากหนังสือภาษาอังกฤษท่ีกําหนดให

 ๑๐๔ ๓๓๘ การศึกษาเฉพาะเร่ืองในพุทธปรัชญา  ๒ (๒-๐-๔)

  (Case Study in Buddhist Philosophy) 

  ศกึษาวเิคราะหพทุธปรชัญาเฉพาะเรือ่งทีส่นใจ เชน กรรมและการเกิดใหม 

ปฏจิจสมุปบาท อนตัตา สญุญตา พทุธปรชัญาการศกึษา พทุธปรชัญาการเมอืงและสังคม พทุธปรชัญา

กับวิทยาศาสตร

 ๑๐๔ ๔๓๙ ปรัชญาในวรรณคดีไทย  ๒ (๒-๐-๔)
  (Philosophy in Thai Literature)   

  ศึกษาเชิงวิเคราะหแนวคิดทางปรัชญาท่ีปรากฏในวรรณคดีไทย เชน 

ลักษณะทางอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร และสุนทรียศาสตร

 ๑๐๔ ๔๔๐ นักปรัชญาสําคัญ  ๒ (๒-๐-๔)
  (Great Philosophers)    

  ศึกษาผลงานของนักปรัชญาที่เดนๆ ทั้งของตะวันตกและตะวันออก เชน 

โสกราติส เพลโต อริสโตเติล อิมมานูเอล คานต เซ็นตโทมัส อะไควนัส เดการต จอหน ล็อก สปโนซา 

ขงจื๊อ ศังกราจารย นาคารชุน และพุทธทาสภิกขุ
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หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๖
หลักสูตร ๕ ป

(เปดเฉพาะที่วิทยาลัยสงฆขอนแกน)
******************

๑. ชื่อหลักสูตร

 ๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย  :  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

 ๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Programme in Social Studies 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ๒.๑ ชื่อเต็มภาษาไทย    :  พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts (Social Studies)

 ๒.๒ ชื่อยอภาษาไทย  :  พธ.บ. (สังคมศึกษา)

  ชื่อยอภาษาอังกฤษ  : B.A. (Social Studies)

๓.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลกัสูตร 

  ๓.๑ ปรัชญาของหลักสูตร

 หลักสตูรพทุธศาสตรบณัฑิต คณะครศุาสตร มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เปน

หลกัสตูรทีม่คีวามเชือ่วาบัณฑติสาขาวชิาสงัคมศกึษา จะตองเปนผูมคีวามรอบรูและใฝรูดานวชิาการ 

มจีติวทิยาของความเปนคร ูและจติสาํนกึในการบริการ และชวยเหลือบคุคลตามจรรยาบรรณวิชาชพี 
บนพื้นฐานของคุณธรรม ศีลธรรม มนุษยธรรม และเปนแบบอยางที่ดีของสังคม

 ๓.๒  วัตถุประสงคของหลักสูตร

   เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดังนี้

   ๓.๒.๑  มีความรู ความเขาใจ ในสังคมศึกษา
   ๓.๒.๒  มทีกัษะดานการสอน ดานการคดิวเิคราะหเชงิตวัเลข และการสือ่สารเทคโนโลย ี

    ๓.๒.๓  สามารถพฒันารปูแบบการสอน และจัดการเรยีนรูวชิาสังคมศกึษาอยางตอเนือ่ง

   ๓.๒.๔  สามารถนําความรูทางสังคมศึกษาไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ 

   ๓.๒.๕  เปนผูนําดานการสอนสังคมศึกษาที่มีคุณธรรม ศีลธรรม และมนุษยธรรม

    ๓.๒.๖  มีจิตอาสาในการใหบริการชวยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
    ๓.๒.๗  มีความรับผิดชอบและมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน
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๔. โครงสรางหลักสูตร

 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต

  ๑.๑ วิชาบังคับ    ๑๘ หนวยกิต

  ๑.๒ วิชาเลือก    ๑๒ หนวยกิต

 ๒.  หมวดวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา  ๑๔๘ หนวยกิต

  ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต

  ๒.๒ วิชาชีพครู   ไมนอยกวา ๔๖ หนวยกิต

   ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓๐ หนวยกิต

   ๒.๒.๒ วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  ๑๖ หนวยกิต 

  ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ไมนอยกวา ๗๘ หนวยกิต

   ๒.๓.๑  วิชาเอก  ๖๘ หนวยกิต

     ๑) วิชาบังคับ  ๔๘ หนวยกิต

     ๒) วิชาเลือก  ๒๐ หนวยกิต

   ๒.๓.๒  วิชาการสอนวิชาเอก  ๖ หนวยกิต

   ๒.๓.๓ วิชาเลือกวิชาเอก  ๔ หนวยกิต

 ๓.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต

  รวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา ๑๘๔ หนวยกิต

๕.  รายวิชา

 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐ หนวยกิต

  ดูรายละเอียดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ๒.  หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา  ๑๔๘  หนวยกิต
  ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ไมนอยกวา  ๒๔ หนวยกิต

   ดูรายละเอียดวิชาแกนพระพุทธศาสนา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

  ๒.๒ วิชาชีพครู ไมนอยกวา  ๔๖ หนวยกิต

   นิสิตทุกสาขาวิชา คณะครุศาสตร ตองศึกษาวิชาชีพครู
   จํานวนไมนอยกวา ๔๖ หนวยกิต ดังนี้

   ๒.๑.๑ วชิาบังคับ  ๓๐  หนวยกิต

 ๒๐๐ ๑๐๑ ความเปนครูวิชาชีพ ๓ (๓-๐-๖)

 ๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม ๓ (๒-๒-๕) 

 ๒๐๐ ๒๐๓ หลักการและปรัชญาการศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
 ๒๐๐ ๒๐๔ จิตวิทยาสําหรับครู ๓ (๒-๒-๕) 
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 ๒๐๐ ๒๐๕ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ๓ (๒-๒-๕) 

 ๒๐๐ ๒๐๖ การพัฒนาหลักสูตร ๓ (๒-๒-๕) 

 ๒๐๐ ๓๐๗ การจัดการเรียนรู ๓ (๒-๒-๕) 

 ๒๐๐ ๓๐๘ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ๓ (๒-๒-๕)

 ๒๐๐ ๓๐๙ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ๓ (๒-๒-๕) 

 ๒๐๐ ๓๑๐ การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา ๓ (๓-๐-๖)

   ๒.๑.๒ วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  ๑๖ หนวยกิต

 ๒๐๐ ๔๑๑ ฝกปฏิบัติวิชาชีพประสบการณระหวางเรียน ๑ ๒ (๘๐) 

 ๒๐๐ ๔๑๒ ฝกปฏิบัติวิชาชีพประสบการณระหวางเรียน ๒ ๒ (๘๐)

 ๒๐๐ ๕๑๓ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๖ (๔๕๐)

 ๒๐๐ ๕๑๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ๖ (๔๕๐)

 ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ไมนอยกวา  ๗๘  หนวยกิต

   ๒.๓.๑  วิชาเอก  ๖๘ หนวยกิต

  ๑) วิชาบังคับ ไมนอยกวา  ๔๘ หนวยกิต

 ๒๐๓ ๒๐๑ ประวัติศาสตรไทย ๓ (๒-๒-๕)

 ๒๐๓ ๒๐๒ ประวัติศาสตรทองถิ่น ๓ (๓-๐-๖)

 ๒๐๓ ๒๐๓ ประชากรศึกษา ๓ (๓-๐-๖)

 ๒๐๓ ๒๐๔ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖)

 ๒๐๓ ๓๐๕ ประวัติศาสตรเอเชีย ๓ (๓-๐-๖)

 ๒๐๓ ๓๐๖ ภูมิศาสตรกายภาพ ๓ (๓-๐-๖)

 ๒๐๓ ๓๐๗ รัฐศาสตรเบ้ืองตน ๓ (๓-๐-๖)

 ๒๐๓ ๓๐๘ เทคโนโลยีแผนที่ และการแปลความหมายแผนท่ี ๓ (๒-๒-๕)

 ๒๐๓ ๓๐๙ ประวัติศาสตรโลก ๓ (๓-๐-๖)

 ๒๐๓ ๓๑๐ ภูมิศาสตรประเทศไทย ๓ (๓-๐-๖)

 ๒๐๓ ๓๑๑ ประวัติศาสตรยุโรป ๓ (๓-๐-๖)
 ๒๐๓ ๓๑๒ เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน ๓ (๓-๐-๖)

 ๒๐๓ ๓๑๓ จริยธรรมสิ่งแวดลอม ๓ (๓-๐-๖)

 ๒๐๓ ๓๑๔ พุทธปรัชญาการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 

 ๒๐๓ ๔๑๘ การวิจัยทางสังคมศึกษา ๓ (๒-๒-๕)

 ๒๐๓ ๓๑๙ ภูมิศาสตรอาเซียน ๓ (๓-๐-๖)
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  ๒) วิชาเลือก  ไมนอยกวา  ๒๐ หนวยกิต

 กลุมวิชาประวัติศาสตร ๓ หนวยกิต

 ๒๐๓ ๔๒๑ ประวัติศาสตรอเมริกา ๓ (๓-๐-๖)

 กลุมวิชาภูมิศาสตร สิ่งแวดลอม และประชากร  ๓ หนวยกิต

 ๒๐๓ ๓๑๕ ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร ๓ (๒-๒-๕)

 ๒๐๓ ๔๒๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ๓ (๒-๒-๕)

 กลุมวิชารัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยา และ เศรษฐศาสตร  ๖ หนวยกิต

 ๒๐๓ ๓๑๖ การปกครองสวนทองถิ่น ๓ (๓-๐-๖)

 ๒๐๓ ๓๒๔ เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา ๓ (๒-๒-๕)

 กลุมวิชาศาสนาและปรัชญา ๓ หนวยกิต

 ๒๐๓ ๔๒๖ ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖)

 ๒๐๓ ๔๒๘ พระพุทธศาสนากับสงัคม ๓ (๓-๐-๖)

 กลุมวิชาการสอนสังคมศึกษา ๕ หนวยกิต

 ๒๐๓ ๔๓๐ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒ (๒-๐-๔) 

 ๒๐๓ ๔๓๑ สัมมนาสังคมศึกษา ๓ (๒-๒-๕)

   ๒.๓.๒ วิชาการสอนวิชาเอก  ไมนอยกวา  ๖  หนวยกิต

 ๒๐๓ ๔๑๗ การสอนสังคมศึกษา ๓ (๒-๒-๕)

 ๒๐๓ ๔๒๐ ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา ๓ (๐-๖-๖)

   ๒.๓.๓ วิชาเลือกวิชาเอก  ไมนอยกวา  ๔ หนวยกิต

 กลุมวิชาภูมิศาสตร สิ่งแวดลอม และประชากร

 ๒๐๓ ๔๒๓ สิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียนและชุมชน ๒ (๒-๐-๔)

 กลุมวิชารัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยา และ เศรษฐศาสตร
 ๒๐๓ ๔๒๕ เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก  ๒ (๒-๐-๔)

 กลุมวิชาศาสนาและปรัชญา  

 ๒๐๓ ๔๒๗ ศาสนาเปรียบเทียบ ๒ (๒-๐-๔)
 กลุมวิชาการสอนสังคมศึกษา

 ๒๐๓ ๔๒๙ นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา ๒ (๑-๒-๓)

 ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖  หนวยกิต
 นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ตองเลือกศึกษารายวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม 

ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนวิชาเลือกเสรี จํานวน ๖ หนวยกิต 
โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
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 ๔.  แผนการเรียน ๘ ภาคการศึกษา (วิชาเอกเด่ียว)

  ๔.๑   ชั้นปที่ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณโลกปจจุบัน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตรเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๔๒ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒)(๑-๒-๔)

๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบาลีเสริม (รวม ๖ หนวยกิต)  

SP๑๐๑ บาลีไวยากรณ ๑ (๒)(๒-๐-๔)

SP๑๐๒ บาลีไวยากรณ ๒ (๒)(๒-๐-๔)

SP๑๐๓ บาลีไวยากรณ ๓ (๒)(๒-๐-๔)

  วิชาชีพครู  

๒๐๐ ๑๐๑ ความเปนครูวิชาชีพ ๓(๓-๐-๖)

๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๒๒(๘)

หมายเหตุ:  ๑. ** รายวิชาขอสอบกลาง

  ๒. คฤหัสถเรียนรายวิชาบาลีเสริมเฉพาะ SP ๑๐๑ และ SP ๑๐๒

  ๓. นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)
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 ๔.๒  ชั้นปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตรเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองไทย ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปฎก** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันปฎก** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑(๑-๒-๔)

  วิชาบาลีเสริม  

SP ๑๐๔ บาลีไวยากรณ ๔ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๕ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๑ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๖ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๒ (๒)(๒-๐-๔)

  วิชาชีพครู  

๒๐๐ ๒๐๓ หลักการและปรัชญาการศึกษา ๓(๓-๐-๖)

๒๐๐ ๒๐๔ จิตวิทยาสําหรับครู ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๙(๖)

หมายเหตุ:  ๑.  ** รายวิชาขอสอบกลาง
   ๒.  คฤหัสถเรียนรายวิชาบาลีเสริมเฉพาะ SP ๑๐๓ และ SP ๑๐๔

   ๓. นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

 ๔.๓  ชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๒(๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบ้ืองตน (๒)(๒-๐-๔)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบ้ืองตนและการวิจัยเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒)(๑-๒-๔)

๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา** ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบาลีเสริม (รวม ๖ หนวยกิต)  

SP ๑๐๗ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๓ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๘ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๔ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๙ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๕ (๒)(๒-๐-๔)

  วิชาชีพครู  

๒๐๐ ๒๐๕ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ๓(๓-๐-๖)

๒๐๐ ๒๐๖ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๖(๑๐)

หมายเหตุ:  ๑.  ** รายวิชาขอสอบกลาง

   ๒. คฤหัสถเรียนรายวิชาบาลีเสริมเฉพาะ SP ๑๐๕ และ SP ๑๐๖

   ๓.  นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

 ๔.๔  ชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษยกับสังคม** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปฎก** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑(๑-๒-๔)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบาลีเสริม (รวม ๖ หนวยกิต)  

SP ๑๑๐ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๖ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๑๑ วากยสัมพันธ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๑๒ ฉันทลักษณ (๒)(๒-๐-๔)

  วิชาชีพครู  

๒๐๐ ๓๐๙ การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู ๓(๒-๒-๕)

๒๐๐ ๓๐๘ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ๓(๒-๒-๕)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๙(๖)

หมายเหตุ:  ๑.  ** รายวิชาขอสอบกลาง

   ๒. รายวิชา SP ๑๑๐,  SP ๑๑๑ และ SP ๑๑๒ เรียนเฉพาะบรรพชิต 

   ๓. นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

 ๔.๕  ชั้นปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒)(๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๒๐๓ ๓๐๖ ภูมิศาสตรกายภาพ ๓(๓-๐-๖)

๒๐๓ ๒๐๑ ประวัติศาสตรไทย ๓(๓-๐-๖)

๒๐๓ ๒๐๒ ประวัติศาสตรทองถิ่น ๓(๓-๐-๖)

๒๐๓ ๓๐๗ รัฐศาสตรเบ้ืองตน ๓(๓-๐-๖)

๒๐๓ ๒๐๔ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเบื้องตน ๓(๓-๐-๖)

๒๐๓ ๓๑๒ เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน ๓(๓-๐-๖)

  วิชาชีพครู  

๒๐๐ ๓๑๐ การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา ๓(๓-๐-๖)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๒๑(๒)

หมายเหตุ:  วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา

 ๔.๖  ชั้นปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑(๑-๒-๔)

  วิชาชีพครู  

๒๐๐ ๓๐๗ การจัดการเรียนรู ๓(๒-๒-๕)

  วิชาบังคับสาขา  

๒๐๓ ๒๐๓ ประชากรศึกษา ๓(๓-๐-๖)

๒๐๓ ๓๐๕ ประวัติศาสตรเอเชีย ๓(๓-๐-๖)

๒๐๓ ๓๐๘ เทคโนโลยีแผนที่ และการแปลความหมายแผนที่ ๓(๒-๒-๕)

๒๐๓ ๓๐๙ ประวัติศาสตรโลก ๓(๓-๐-๖)

๒๐๓ ๓๑๐ ภูมิศาสตรประเทศไทย ๓(๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  

๒๐๓ ๓๑๕ ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร ๓(๒-๒-๕)

๒๐๓ ๔๓๐ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒(๒-๐-๔)

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๒๔

หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา



95มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน

 ๔.๗  ชั้นปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ (๑-๒-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๒๐๓ ๓๑๑ ประวัติศาสตรยุโรป ๓(๓-๐-๖)

๒๐๓ ๓๑๓ จริยธรรมสิ่งแวดลอม ๓(๓-๐-๖)

๒๐๓ ๓๑๔ พุทธปรัชญาการศึกษา ๓(๓-๐-๖)

๒๐๓ ๔๑๙ ภูมิศาสตรอาเซียน ๓(๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  

๒๐๓ ๔๒๑ ประวตัิศาสตรอเมริกา ๓(๓-๐-๖)

๒๐๓ ๓๑๖ การปกครองสวนทองถิ่น ๓(๓-๐-๖)

  วิชาชีพครู  

๒๐๐ ๔๑๑ ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ๒(๘๐)

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๒๑

หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา

 ๔.๘  ชั้นปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาบังคับสาขา  

๒๐๐ ๔๑๒ ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ๒ ๒ (๘๐)

๒๐๓ ๔๑๘ การวิจัยทางสังคมศึกษา ๓(๒-๒-๕)

วิชาเลือกสาขา  

๒๐๓ ๔๒๔ เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา ๓(๒-๒-๕)

๒๐๓ ๔๒๘ พระพุทธศาสนากับสังคม ๓(๓-๐-๖)
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๒๐๓ ๔๓๑ สัมมนาสังคมศึกษา ๓(๒-๒-๕)

๒๐๓ ๔๑๗ การสอนสังคมศึกษา ๓(๒-๒-๕)

๒๐๓ ๔๒๐ ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา ๓(๐-๖-๖)

๒๐๓ ๔๒๓ สิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียนและชุมชน ๒(๒-๐-๔)

๒๐๓ ๔๒๙ นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา ๒(๑-๒-๓)

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๒๔

หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา

๖. คําอธิบายรายวิชา

 ๖.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หนวยกิต

  ดูรายละเอียดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ๖.๒  หมวดวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา  ๑๔๘  หนวยกิต

  ๑) วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ไมนอยกวา  ๒๔ หนวยกิต

   ดูรายละเอียดวิชาแกนพระพุทธศาสนา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

   ๒)  วิชาชีพครู  ไมนอยกวา ๔๖ หนวยกิต

   ๑. วิชาบังคับ   ๓๐  หนวยกิต

 ๒๐๐ ๑๐๑ ความเปนครูวิชาชีพ ๓ (๓-๐-๖)
  (Professional Teacher)

  ความสําคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครูและองคกรครู บทบาท หนาที่ 

และภาระงานครู คุณลักษณะของครูที่ดี มาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
หลกัธรรมาภิบาล การปฏิบติัตนเปนแบบอยางท่ีด ีจรรยาบรรณของวิชาชีพของคุรสุภา เสนทางความ

กาวหนาและการเสริมสรางสมรรถภาพสูความเปนครูมืออาชีพ องคกรกลางบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวของกับครู 

 ๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม ๓ (๒-๒-๕) 

  (Language and Culture)
  ความสําคัญของภาษาและวัฒนธรรม การใชภาษาไทยเพ่ือการประกอบ

วชิาชีพครู ภาษาบาลแีละภาษาตางประเทศเพือ่พฒันาวชิาชพีคร ูการฝกทกัษะท้ังการฟง การพดู การ

อาน และการเขียน การเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมท่ีสงผลกระทบตอสังคมปจจุบันและการดําเนิน
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ชวีติ การยอมรบัและการอดทนตอความแตกตางและความหลากหลายของวฒันธรรม การปฏบิตัติน

ตามหลักพระพุทธศาสนา การพัฒนา ดานความคิด ความเชื่อ คานิยม เจตคติ และการแตงกาย

บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ

 ๒๐๐ ๒๐๓ หลักการและปรัชญาการศึกษา ๓ (๓-๐-๖)

  (Principle and Philosophy of Education)

  ปรชัญา แนวคิด และทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 

และการประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา พุทธปรัชญาและหลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา 

วิวัฒนาการของการศึกษาโลก ประวัติและระบบการจัดการศึกษาของไทย วิสัยทัศนและแผน

พัฒนาการศึกษาไทย การจัดการศึกษาตามปรัชญาและบริบทของสังคมไทย และกลยุทธการจัดการ

ศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ๒๐๐ ๒๐๔ จิตวิทยาสําหรับครู ๓ (๒-๒-๕) 

  (Psychology for Teachers)

  แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการทางจติวทิยาเกีย่วกบัพัฒนาการและการเรยีน

รูของมนุษย ความแตกตางระหวางบุคคล ปจจยัทีส่งผลตอการเรยีนรู การจูงใจผูเรียน บริการแนะแนว

ในสถานศึกษา จิตวิทยาในการใหคําปรึกษา จรรยาบรรณของผูแนะแนว การใชจิตวิทยาเพื่อสงเสริม

และสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย ความสามารถทางสมอง แบบ

การเรียนรู และความถนัด

 ๒๐๐ ๒๐๕ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ๓ (๒-๒-๕) 

  (Innovation and Information Technology in Education)

  ความรูเกีย่วกบัเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร หลกัการ แนวคิด การ

ออกแบบ การประยุกตใช และการประเมินสือ่ นวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ฝกการ
ใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตเพื่อสรางนวัตกรรมการเรียนรูและจัดการเรียนรู

 ๒๐๐ ๒๐๖ การพัฒนาหลักสูตร ๓ (๒-๒-๕) 

  (Curriculum Development) 

  ความสาํคญัของหลกัสตูร หลกัการและแนวคดิในการจดัทาํหลกัสตูร ปจจยั
และพื้นฐาน ที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร การออกแบบและการพัฒนา

หลกัสตูร การนาํหลกัสตูรไปใช ฝกปฏบิตักิารประเมนิหลักสูตรและการนาํผลการประเมนิไปใชในการ

พัฒนาหลักสูตร 

 ๒๐๐ ๓๐๗ การจัดการเรียนรู ๓ (๒-๒-๕) 

  (Learning management)
  การจัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ หลักการ แนวคิด เทคนิคและ

วิทยาการจัดการเรียนรู ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อ
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การเรียนรู การบริหารและการจัดการช้ันเรียน การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม การพัฒนา

ศูนยการเรียนในสถานศึกษา ฝกการออกแบบและการจัดทําแผนการเรียนรูเพื่อนําไปสูการปฏิบัติให

เกิดผลจริง 

 ๒๐๐ ๓๐๘ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ๓ (๒-๒-๕)

  (Learning Measurement and Assessment)

  หลักการ ทฤษฎี รูปแบบ และแนวคิดเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล

การเรียนรู การประเมินตามสภาพจริง ฝกปฏิบัติการสรางเครื่องมือวัด การสรางขอสอบ และการนํา

ผลไปใชในการพัฒนาผูเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู 

 ๒๐๐ ๓๐๙ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ๓ (๒-๒-๕) 

  (Research for Learning Development)
  ทฤษฎ ีรปูแบบ และกระบวนการวจิยั เครือ่งมอืท่ีใชในการวจิยั สถติเิบือ้งตน
เพ่ือการวิจยั การนําเสนอผลการวิจยั จรรยาบรรณนักวิจยั ฝกปฏิบตักิารทําวจิยัเพ่ือพัฒนาและแกไข

ปญหา การเรียนรู 

 ๒๐๐ ๓๑๐ การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา ๓ (๓-๐-๖)

  (Administration and Educational Quality Assurance) 

  หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

และการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการควบคุมคุณภาพ ระบบการประเมิน 
การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชในการพัฒนาการเรียนรู และกลยุทธการสรางความ

รวมมือกับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาผูเรียน

   ๒. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   ๑๖ หนวยกิต 

 ๒๐๐ ๔๑๑ ฝกปฏิบัติวิชาชีพประสบการณระหวางเรียน ๑ ๒ (๘๐) 

  (Professional Experience ๑) 
บูรณาการความรูและการมีสวนรวมกับสถานศึกษาโดยสังเกตการจัดการเรียนรู การจัดทําแผนการ

เรียนรู การทดลองสอนในสถานการณจําลอง ปฏิบัติธรรม ศึกษาดูงานโครงการ ในพระราชดําริและ

จัดกิจกรรมอาสา รวบรวมขอมูลและนําเสนอผลการศึกษา
 ๒๐๐ ๔๑๒ ฝกปฏิบัติวิชาชีพประสบการณระหวางเรียน ๒ ๒ (๘๐)

  (Professional Experience ๒) 

  บูรณาการความรูและการมีสวนรวมกับสถานศึกษาโดยทดลองสอนใน
สถานการณจริง ออกแบบทดสอบ ตรวจขอสอบ ใหคะแนน และตัดสินผลการเรียน ศึกษางานวิจัย

เพือ่แกปญหาผูเรยีนและพัฒนาความเปนครูมอือาชีพ ปฏบิตัธิรรมและจัดกจิกรรมอาสา และนําเสนอ
ผลการศึกษาภายหลังฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน
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 ๒๐๐ ๕๑๓ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๖ (๔๕๐)

  (Internship in School ๑) 

  ปฏบิตักิารสอนในสาขาวิชาเอกในสถานศึกษาโดยใชเทคนิคและยทุธวธิใีน

การจดัการเรยีนรู ทีย่ดึผูเรยีนเปนสําคญั และปฏบิตัภิารกจิของครอูยางครบถวนทกุดาน ผลติสือ่และ

นวัตกรรม ที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู วัดและประเมินผล และนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน 
ทาํวจิยั ในช้ันเรียนเพ่ือพฒันาผูเรียน และสัมมนาเก่ียวกับการปฏิบตักิารสอนเม่ือส้ินสดุภาคการศึกษาปกติ 

 ๒๐๐ ๕๑๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ๖ (๔๕๐)

   (Internship in School ๒) 

  ปฏบิตักิารสอนในสาขาวิชาเอกในสถานศึกษาโดยใชเทคนิคและยทุธวธิใีน

การจดัการเรยีนรู ทีย่ดึผูเรยีนเปนสําคญั และปฏบิตัภิารกจิของครอูยางครบถวนทกุดาน ผลติสือ่และ

นวัตกรรม ที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู วัดและประเมินผล และนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน 

บันทึกผลและรายงานผลการจัดการเรียนรู ทําวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและ

คณุภาพ การเรยีนรูของผูเรยีน และสัมมนาเกีย่วกบัการปฏบิตักิารสอนเมือ่สิน้สุดภาคการศกึษาปกติ

 ๖.๓ วิชาเฉพาะสาขา ไมนอยกวา   ๗๘  หนวยกิต

  ๖.๓.๑ วิชาเอก   ๖๘ หนวยกิต 

   ๑)  วิชาบังคับ   ๔๘  หนวยกิต

 ๒๐๓ ๒๐๑ ประวัติศาสตรไทย ๓ (๒-๒-๕)

  (Thai History)

  ความหมาย คุณคา ความสําคัญของประวัติศาสตรไทย ยุคสมัยทาง

ประวัตศิาสตรไทย วเิคราะหปจจยัทีส่งเสริมการสรางสรรคภมูปิญญาไทยและวัฒนธรรมไทย วเิคราะห

ผลงานของบุคคลสําคัญทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่มีสวนสรางสรรควัฒนธรรมไทยและ
ประวัติศาสตรไทยในสมัยตางๆ ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยที่มีตอสังคมไทยตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน

 ๒๐๓ ๒๐๒ ประวัติศาสตรทองถิ่น ๓ (๓-๐-๖)

  (Local History)
  อารยธรรมและประวัตศิาสตร กลุมประเทศเอเชีย กลุมประเทศออสเตรเลีย

และหมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก กลุมประเทศยุโรป กลุมประเทศอเมริกาเหนือ กลุมประเทศ

อเมริกาใต และกลุมประเทศแอฟริกา วิเคราะหสภาพการณของโลกและปญหาปจจุบัน แนวคิดและ

คุณคาทางประวัติศาสตรสําหรับการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๒๐๓ ๒๐๓ ประชากรศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
  (Population Studies)
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  แนวคิด ทฤษฎี โครงสราง มาตรวัด องคประกอบทางประชากรศาสตร 

ผลกระทบของ การเพิ่มและการลดปริมาณของประชากรโลก ภาวการณเจริญพันธุ การยายถิ่นฐาน

ของประชากร สํามโนประชากรของไทย นโยบายประชากรของไทย สถิติประชากร ศึกษาหลักสูตร

และการสอนประชากรศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน การออกแบบกจิกรรม พฒันาสือ่การจดัการ

เรียน การสอนประชากรศึกษาใหสัมพันธกับวิชาอื่นๆ การสํารวจดวยการลงพ้ืนที่ภาคสนามในพ้ืนที่ 

โดยผูเรียน

 ๒๐๓ ๒๐๔ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖)

  (Introduction to Sociology and Anthropology)

  ความรูเบ้ืองตนทางสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา แนวคดิของนกัสงัคมวทิยา

และมานษุยวทิยา โครงสรางและลกัษณะของสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา การจดัระเบยีบทางสงัคม 

กลุมทางสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการทางสังคม การจดัลาํดับชัน้ทางสังคม สถาบนัและบทบาท

ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม กลุมชาติพันธุ พฤติกรรมการอยูรวมกัน ปญหา

สังคมและแนวทางแกไข ความจําเปนของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสําหรับการเรียนการสอน

 ๒๐๓ ๓๐๕ ประวัติศาสตรเอเชีย ๓ (๓-๐-๖)

  (Asia History)

  ประวัติศาสตรยุคโบราณ ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง ประวัติศาสตร

เอเชียใต ประวัติเอเชียกลาง ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

เนนศกึษา อารยธรรมและพัฒนาการดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรมของ

แตละภูมิภาค

 ๒๐๓ ๓๐๖ ภูมิศาสตรกายภาพ ๓ (๓-๐-๖)

  (Physical Geography)

  สณัฐานของโลกและปรากฏการณทีเ่กดิเน่ืองจากความสัมพนัธระหวางโลก
กับดวงอาทิตยและดวงจันทร สมบัติทางดานกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค (Lithos-

phere) อุทกภาค (Hydrosphere) บรรยากาศ (Atmosphere) และชีวมณฑล (Biosphere) และ

การปฏิบัติภาคสนาม

 ๒๐๓ ๓๐๗ รัฐศาสตรเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖)

  (Introduction to politics)

  ความหมาย ขอบขายและปรัชญาของรัฐศาสตร ทฤษฎี แนวคิดและ

อดุมการณทางการเมอืง ทฤษฎคีวามขดัแยง ระบบและลทัธทิางการเมอืง อาํนาจทางการเมอืง รปูแบบ 

การปกครอง อุดมการณทางการเมืองของไทย พรรคการเมืองไทย สิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวม
ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย การเมืองระดับทองถิ่น ความคิดรวบยอดและคานิยม
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ทางรัฐศาสตรสําหรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ความรูเบื้องตน

เก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ คาํสัง่ ขอบังคับ ทีเ่กีย่วกับวิชาชีพและบุคลากร

ทางการศึกษา

 ๒๐๓ ๓๐๘ เทคโนโลยีแผนที่ และการแปลความหมายแผนท่ี ๓ (๒-๒-๕)

  (Mapping Technology and Reading the map)

  พื้นฐานความรูทางการอาน การแปลความหมายและเขียนแผนท่ี การเก็บ

ขอมูล และการแสดงขอมูล ทั้งทางกายภาพและสิ่งแวดลอมในแผนที่ ตลอดจนเทคนิคการใชเครื่องมือ

และนวตักรรมในการสรางแผนที ่การใชภาพถายดาวเทียม ภาพถายทางอากาศ และระบบสารสนเทศ

ทางภมูศิาสตร การเลอืกใชแผนทีท่ีเ่หมาะสมในการวเิคราะหขอมลูเชงิพืน้ที ่การฝกปฏบิตัภิาคสนาม

 ๒๐๓ ๓๐๙ ประวัติศาสตรโลก ๓ (๓-๐-๖)

  (World History)

  วิวัฒนาการ เหตุการณ และปญหาของโลกยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคยุโรป

ครองความเปนใหญ ยุคปจจุบัน เนนวิวัฒนาการดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม

 ๒๐๓ ๓๑๐ ภูมิศาสตรประเทศไทย ๓ (๓-๐-๖)

  (Thailand Geography)

  สภาพภูมิศาสตร ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ 

ประชากร สภาวการณทางการเกษตร การอุตสาหกรรม การคา การคมนาคมขนสง และภูมิภาคทาง

ภูมิศาสตรของประเทศไทย

 ๒๐๓ ๓๑๑ ประวัติศาสตรยุโรป ๓ (๓-๐-๖)

  (European History)
  พัฒนาการทางประวัติศาสตรของยุโรปสมัยกลาง การเติบโตของคริสต

ศาสนาและระบบ ศักดินา และการเปล่ียนผานจากปลายสมัยกลางไปสูตนสมัยใหม นับต้ังแตการ

กอตวัของรัฐชาติ และปฏิรปูศาสนา จนถึงการปฏิวตัทิางภูมปิญญา การปฏิวตัอิตุสาหกรรม และการ

ปฏวิตัฝิรัง่เศส พฒันาการทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมของยโุรป ตัง้แตครสิตศตวรรษ
ที่ ๑๙ ถึง ปจจุบัน เนนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความขัดแยงระหวาง

ประเทศ สงครามโลกทั้ง ๒ ครั้ง และปญหาสําคัญๆของยุโรปหลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒

 ๒๐๓ ๓๑๒ เศรษฐศาสตรเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖)
  (Introduction to Economics)

  แนวคิดทฤษฎเีศรษฐศาสตรพืน้ฐาน เศรษฐศาสตรจลุภาคและมหภาค การ
บรโิภค การผลติ การตลาด การออมและการลงทนุของภาครฐัและเอกชน วเิคราะหกลไกทางเศรษฐกจิ
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ในระบบปดและระบบเปด วิเคราะหสภาพทางเศรษฐกิจ ขอตกลงเสรีทางการคา (FTA) ทุนขามชาติ 

การคาตางตอบแทน ตลาดทุน สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐศาสตรแนวพทุธ ความคิดรวบยอดและคานยิมทางเศรษฐศาสตร สาํหรบัการจดัการเรยีน การ

สอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหผูเรียนลงพื้นที่เพื่อศึกษาเพิ่มเติมดานเศรษฐกิจ และการ

ประยุกตใช

 ๒๐๓ ๓๑๓ จริยธรรมส่ิงแวดลอม ๓ (๓-๐-๖)

  (environmental ethics)

  ปญหาและการแกปญหาที่สัมพันธกับจริยธรรมสิ่งแวดลอม การวิเคราะห

และการใหคณุคาสิง่แวดลอมโดยใชขนบธรรมเนียมประเพณีและทฤษฎีจรยิธรรมส่ิงแวดลอม แนวคิด

การพัฒนาท่ียั่งยืนที่มีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหาส่ิงแวดลอมและความขัดแยงทาง

สังคมอันเน่ืองมาจากการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

 ๒๐๓ ๓๑๔ พุทธปรัชญาการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 

  (Buddhist Philosophy for Education)

  แนวความคิดตางๆ ในพุทธปรัชญาและการอธิบายความหมายของแนว

ความคิดตางๆ เหลานี้ในอดีตและปจจุบันตลอดจนทัศนคติของพุทธศาสนาที่มีตอศาสนาอื่น ๆ

 ๒๐๓ ๔๑๘ การวิจัยทางสังคมศึกษา ๓ (๒-๒-๕)

  (Social Studies Research)

  แนวทาง รูปแบบ วิธีการและกระบวนการ การวิจัยทางการเรียนการสอน

สังคมศึกษา ฝกการออกแบบงานวิจัยที่เหมาะสมในการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

สังคมศึกษา และการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับทฤษฎีอื่น

 ๒๐๓ ๓๑๙ ภูมิศาสตรอาเซียน ๓ (๓-๐-๖)

  (Asean Geography) 
  ลักษณะทั่วไปของอาเซียน สภาพภูมิศาสตรของอาเซียน เกณฑในการ

พจิารณาแบงภูมภิาคตางๆ ของอาเซียน ทรพัยากรธรรมชาติ ประชากร อาชีพ และการคมนาคมของ

ภูมิภาคอาเซียน ปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียน
   ๒) วิชาเลือก  ไมนอยกวา  ๒๐ หนวยกิต

 กลุมวิชาประวัติศาสตร ๓ หนวยกิต

 ๒๐๓ ๔๒๑ ประวัติศาสตรอเมริกา ๓ (๓-๐-๖)
  (America History)

  ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา ตั้งแตกอนการต้ังถ่ินฐานของชาวยุโรป 
อาณานคิมอเมรกิาขององักฤษ ปฏวิตัอิเมรกินั การสรางชาต ิการบกุเบกิดนิแดนตะวนัตก (Manifest 
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Destiny) สงครามกลางเมือง สหรัฐอเมริการะหวางสงครามโลก สงครามเย็นและปญหาการเมืองยุค 

๖๐-๘๐ สหรัฐอเมริกาหลังสงครามเย็น

 กลุมวิชาภูมิศาสตร สิ่งแวดลอม และประชากร ๓ หนวยกิต

 ๒๐๓ ๓๑๕ ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร ๓ (๒-๒-๕)

  (National Resource and Population Development)

  ความหมาย ประเภท ลักษณะ และขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติ แนว

นโยบายแหงรัฐ กฎหมาย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤตการณทรัพยากรธรรมชาติ นโยบาย

การพฒันาประชากร ภาวะประชากร การพฒันาคณุภาพชวีติประชากร สถานการณคณุภาพชวีติของ

ประชากรไทยในปจจุบัน ปญหาประชากรไทยและการแกปญหา และการปฏิบัติภาคสนาม

 ๒๐๓ ๔๒๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๓ (๒-๒-๕)

  (Natural Resources and Environmental Management of Thailand)
  ความหมาย ประเภท ลักษณะ และขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม การจัดการส่ิงแวดลอมตามแผนพัฒนาประเทศแนวนโยบายแหงรัฐ กฎหมายและการ

สงเสริมองคกรภาครัฐและภาคเอกชน การมีสวนรวม การสรางเครือขายองคกรการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบย่ังยืน การสงเสริม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอม ตลอดถึงขอตกลงและพันธกรณีการใชทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ

ที่ผูกพันกับประเทศไทยจนถึงปจจุบัน และการปฏิบัติภาคสนาม

 กลุมวิชารัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยา และ เศรษฐศาสตร ๖ หนวยกิต

 ๒๐๓ ๓๑๖ การปกครองสวนทองถิ่น ๓ (๓-๐-๖)

  (Local Government)

  ความหมาย ความสําคัญของการปกครองทองถิ่นการกระจายอํานาจ 
การปกครอง โครงสรางและรูปแบบของการปกครองสวนทองถิ่น และรัฐบาล ระบบการบริหารของ

หนวยงาน การปกครองสวนทองถิ่นในดานตางๆ การถายโอนการศึกษากับการปกครองสวนทองถิ่น 

ปญหาและอุปสรรค ในการปกครองสวนทองถิ่น 

 ๒๐๓ ๓๒๔ เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา ๓ (๒-๒-๕)
  (Suffi ciency Economy and Education)

  ศึกษาความหมาย ความเปนมา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทําเกษตร

ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสงัคมแหงชาติ ฝกการนําปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตัใินชวีติประจําวนัและการ

เรยีนการสอน การศกึษานอกสถานที ่กรณีตวัอยางเศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรทฤษฎใีหม ดวยการ
ลงพ้ืนที่ เพื่อวิเคราะหและจัดทํารายงาน
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 กลุมวิชาศาสนาและปรัชญา  ๓ หนวยกิต

 ๒๐๓ ๔๒๖ ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖)

  (Arts in Buddhism)

  แนวคดิ หลกัการ ความสาํคญัของศลิปกรรมในดานสถาปตยกรรม จติรกรรม 

ประติมากรรม นาฏศิลป วรรณศิลป ความสัมพันธกับพระพุทธศาสนา ความสัมพันธเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตของสังคมไทยและแนวทางการอนุรักษศิลปกรรม ศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับโบราณสถาน

และโบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณคาทางศิลปกรรมและวัฒนธรรม

 ๒๐๓ ๔๒๘ พระพุทธศาสนากับสังคม ๓ (๓-๐-๖)

  (Buddhism and Society)

  บทบาท หนาที่ของพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและ วัฒนธรรม พุทธวิธีในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง

 กลุมวิชาการสอนสังคมศึกษา ๕ หนวยกิต

 ๒๐๓ ๔๓๐ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒ (๒-๐-๔) 

  (Social Studies on Religion and Culture) 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม การวิเคราะหหลักสูตร การจัดเวลาเรียน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 

เกณฑการจบหลักสูตร

 ๒๐๓ ๔๓๑ สัมมนาสังคมศึกษา ๓ (๒-๒-๕)

  (Seminar on Social Studies)

  รูปแบบ วิธีการจัดการสัมมนา การศึกษานอกสถานท่ีเปนกรณีศึกษาดาน

สงัคมศึกษา การจัดกิจกรรมสัมมนาสังคมศึกษาโดยนิสติเพ่ือพัฒนาทักษะรวมกัน โดยความเห็นชอบ

ของอาจารย ที่ปรึกษา
 ๖.๔ วิชาการสอนวิชาเอก  ๖  หนวยกิต

 ๒๐๓ ๔๑๗ การสอนสังคมศึกษา ๓ (๒-๒-๕)

  (Teaching Social Studies)

  ความสําคญัของวิชาสังคมศึกษา พฒันาการของวิชาสังคมศึกษา การพัฒนา

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การวิเคราะหหลักสูตร เพื่อจัด

ประสบการณการเรียนรูสังคมศึกษา การพัฒนาส่ือการสอนสังคมศึกษา การวัดผลและการประเมิน

ผลการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การพัฒนาและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู

สงัคมศึกษา การสาธิตการสอน การประเมินผลการสอน การจัดกจิกรรมการเรียนรูและการจัดกจิกรรม
พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับสาระการเรียนรู
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 ๒๐๓ ๔๒๐ ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา ๓ (๐-๖-๖)

  (Independent Study in Social Studies)

  คนควาวิจยัภาคสนามทางสังคมศึกษา ทีส่ามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธ

ศาสนาหรอืผสมผสานทฤษฎอีืน่ๆ ไปประยกุตใชไดจริงในเชงิปฏบิตัแิละในกจิการทางพระพทุธศาสนา 

โดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา

 ๖.๔ วิชาเลือกวิชาเอก  ๔  หนวยกิต

 กลุมวิชาภูมิศาสตร สิ่งแวดลอม และประชากร

 ๒๐๓ ๔๒๓ สิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียนและชุมชน ๒ (๒-๐-๔)

  (Environmental Study for School and Community)

  แนวคิดหลักการและความสําคญัการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม บรรยากาศ

ทางกายภาพ อาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมทางสังคม การสรางเครือขายระหวางโรงเรียนและชุมชน 

องคกรการพฒันาสิง่แวดลอมในชมุชน การจดัการเรยีนรูสิง่แวดลอมในโรงเรยีนและชมุชน และพฒันา

แหลงเรียนรูธรรมชาติ ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 

 กลุมวิชารัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยา และ เศรษฐศาสตร

 ๒๐๓ ๔๒๕ เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก  ๒ (๒-๐-๔)

  (Thai and Global Economy)

  ลกัษณะโครงสรางและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยท้ังในอดีตและปจจบุนั 

ปญหาเศรษฐกิจของไทยท่ีสําคัญ และแนวทางการแกไข ความสัมพันธระหวางการพัฒนากับการเงิน 
การคลัง การคา และการเงินระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

ภูมิศาสตรกายภาพของไทย เครื่องมือทางภูมิศาสตร และกิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของไทย

 กลุมวิชาศาสนาและปรัชญา  

 ๒๐๓ ๔๒๗ ศาสนาเปรียบเทียบ ๒ (๒-๐-๔)
  (Comparative Religions)

  ประวัติ หลักคําสอน เปาหมาย วิธีการ โดยการศึกษาเปรียบเทียบศาสนา

ตางๆ เพือ่ใหเขาใจในศาสนาตางๆ ดานหลกัคาํสอน หลกัปฏบิตัแิละแนวทางในการอยูรวมกนัไดอยาง
สันติสุข

 กลุมวิชาการสอนสังคมศึกษา

 ๒๐๓ ๔๒๙ นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา ๒ (๑-๒-๓)
  (innovation Teaching Media in Social Studies)

  วเิคราะหนวตักรรมการสอน การสรางสือ่บทเรียน ประเภทของส่ือทีเ่หมาะสม 
การใชสือ่และการพฒันาสือ่เฉพาะตามระดบัการศกึษา การผลติสือ่และ การประเมนิสือ่การเรยีนการ

สอนสังคมศึกษา
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หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๖
(หลักสูตร ๕ ป)

เปดเฉพาะท่ีวิทยาลัยสงฆขอนแกน และวิทยาลัยสงฆเลย
******************

๑. ชื่อหลักสูตร

 ๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย  : หลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 

 ๑.๒  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Teaching Thai Language 

๒.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ๒.๑  ชื่อเต็มภาษาไทย  : พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts (Teaching Thai Language)

 ๒.๒ ชื่อยอภาษาไทย  : พธ.บ. (การสอนภาษาไทย)

   ชื่อยอภาษาอังกฤษ  : B.A. (Teaching Thai Language) 

๓. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ๓.๑ ปรัชญาของหลักสูตร

 หลักสตูรพทุธศาสตรบณัฑิต คณะครศุาสตร มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เปน

หลักสูตร ที่มีความเชื่อวาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย จะตองเปนผูมีความรอบรูและใฝรูดาน

วิชาการ มีจิตวิทยาของความเปนครูและจิตสํานึกในการบริการ ชวยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพบนพื้นฐานของคุณธรรม ศีลธรรม มนุษยธรรม และเปนแบบอยางที่ดีของสังคม
 ๓.๒  วัตถุประสงคของหลักสูตร

  เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดังนี้

  ๓.๒.๑  มีความรู ความเขาใจ ในภาษาไทย
  ๓.๒.๒ มทีกัษะดานการสอน ดานการคดิวเิคราะหเชงิตวัเลข และการสือ่สารเทคโนโลย ี

   ๓.๒.๓  สามารถพัฒนารูปแบบการสอน และจัดการเรยีนรูวชิาภาษาไทยอยางตอเนือ่ง

  ๓.๒.๔  สามารถนําความรูทางภาษาไทยไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๒.๕  เปนผูนําดานการสอนภาษาไทยท่ีมีคุณธรรม ศีลธรรม และมนุษยธรรม

   ๓.๒.๖  มีจิตอาสาในการใหบริการชวยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
   ๓.๒.๗ มีความรับผิดชอบและมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน
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๔.  โครงสรางหลักสูตร

 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต

  ๑.๑ วิชาบังคับ  ๑๘ หนวยกิต

  ๑.๒  วิชาเลือก  ๑๒ หนวยกิต

 ๒.  หมวดวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา  ๑๔๘ หนวยกิต

  ๒.๑  วิชาแกนพระพุทธศาสนา ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต

  ๒.๒ วิชาชีพครู  ไมนอยกวา ๔๖ หนวยกิต

   ๒.๒.๑  วิชาบังคับ  ๓๐ หนวยกิต

   ๒.๒.๒  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  ๑๖ หนวยกิต 

  ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ไมนอยกวา ๗๘ หนวยกิต

   ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๖๘ หนวยกิต

    ๑)  วิชาบังคับ  ๔๘ หนวยกิต

    ๒)  วิชาเลือก  ๒๐ หนวยกิต

   ๒.๓.๒  วิชาการสอนวิชาเอก  ๖ หนวยกิต

   ๒.๓.๓  วิชาเลือกวิชาเอก  ๔ หนวยกิต

 ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต

  รวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา ๑๘๔ หนวยกิต

๕.  รายวิชา

 ๑.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐  หนวยกิต

  ดูรายละเอียดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ๒. หมวดวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา  ๑๔๘  หนวยกิต
  ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ไมนอยกวา  ๒๔ หนวยกิต

   ดูรายละเอียดวิชาแกนพระพุทธศาสนา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

  ๒.๒  วิชาชีพครู  ไมนอยกวา ๔๖ หนวยกิต

   ดูรายละเอียดในวิชาชีพครู ในสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร 
  ๒.๓  วิชาเฉพาะสาขา  ไมนอยกวา  ๗๘  หนวยกิต

   ๒.๓.๑ วิชาเอก   ๖๘ หนวยกิต

     ๑) วิชาบังคับ ไมนอยกวา  ๔๘  หนวยกิต
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 ๒๐๔ ๒๐๑ หลักภาษาไทย  ๓ (๓-๐-๖) 

 ๒๐๔ ๒๐๒ วรรณคดีและวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖)

 ๒๐๔ ๒๐๓ การพัฒนาทักษะการอาน  ๓ (๒-๒-๕) 

 ๒๐๔ ๒๐๔ การพัฒนาทักษะการเขียน  ๓ (๒-๒-๕)

 ๒๐๔ ๓๐๕ รอยกรองไทย ๓ (๒-๒-๕)

 ๒๐๔ ๓๐๖ วิวัฒนาการของภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
 ๒๐๔ ๓๐๗ ภาษาศาสตรภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)

 ๒๐๔ ๓๐๘ ภาษาตางประเทศในภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)

 ๒๐๔ ๓๐๙ คติชนวิทยา  ๓ (๒-๒-๕)

 ๒๐๔ ๓๑๐ การใชภาษาไทย ๓ (๒-๒-๕) 

 ๒๐๔ ๓๑๑ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูภาษาไทย ๓ (๒-๒-๕)

 ๒๐๔ ๔๑๕ วรรณกรรมทองถิ่นเชิงเปรียบเทียบ  ๓ (๒-๒-๕)

 ๒๐๔ ๔๑๖ วรรณกรรมสมัยใหม ๓ (๓-๐-๖)

 ๒๐๔ ๔๑๗ วาทการ  ๓ (๒-๒-๕)

 ๒๐๔ ๔๑๙ การวิจัยทางการสอนภาษาไทย  ๓ (๒-๒-๕)

 ๒๐๔ ๔๒๑ ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย ๓ (๐-๖-๖)

     ๒) วิชาเลือก  ไมนอยกวา ๒๐ หนวยกิต

  กลุมวิชาหลักภาษา ๖ หนวยกิต

 ๒๐๔ ๓๑๒ ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย  ๓ (๓-๐-๖)

 ๒๐๔ ๔๒๒ ภาษาเขมรในภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)

 กลุมวิชาวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย  ๘ หนวยกิต

 ๒๐๔ ๔๒๓ วรรณคดีวิจารณ ๓ (๒-๒-๕)
 ๒๐๔ ๔๒๔ วรรณกรรมกับทัศนศิลป ๓ (๓-๐-๖)

 ๒๐๔ ๔๒๕ วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย  ๒ (๒-๐-๔)

 กลุมวิชาทักษะการใชภาษา  ๓ หนวยกิต
 ๒๐๔ ๔๒๘ การเขียนเชิงสรางสรรค ๓ (๒-๒-๕)

 กลุมวิชาการสอนภาษาไทย  ๓  หนวยกิต

 ๒๐๔ ๔๓๑ สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย  ๓ (๒-๒-๕)
   ๒.๓.๒ วิชาการสอนวิชาเอก  ๖ หนวยกิต

 ๒๐๔ ๔๑๘ การสอนภาษาไทย ๓ (๒-๒-๕)

 ๒๐๔ ๔๒๐ การสรางหนังสือภาษาไทยสําหรับเด็ก  ๓ (๒-๒-๕)
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   ๒.๓.๓ วิชาเลือกวิชาเอก  ๔ หนวยกิต

 กลุมวิชาหลักภาษา    

 ๒๐๔ ๓๑๓ ภาษาไทยถ่ิน  ๒ (๒-๐-๔)

 กลุมวิชาวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย

 ๒๐๔ ๔๒๖ วรรณคดีเปรียบเทียบ  ๒ (๒-๐-๔)

 ๒๐๔ ๔๒๗ วรรณคดีคําสอน ๒ (๒-๐-๔)

 กลุมวิชาทักษะการใชภาษา

 ๒๐๔ ๔๒๙ สํานวนไทย ๒ (๒-๐-๔)

 ๒๐๔ ๔๓๐ ภาษาสื่อสารมวลชน ๒ (๒-๐-๔)

 กลุมวิชาการสอนภาษาไทย

 ๒๐๔ ๓๑๔ การใชเทคโนโลยีชวยสอนภาษาไทย ๒ (๑-๒-๓)

 ๒๐๔ ๔๓๒ การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ๒ (๒-๐-๔)

 ๒๐๔ ๔๓๓ การวัดและประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ๒ (๒-๐-๔)

 ๓.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ๖  หนวยกิต
 นสิติสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ตองเลือกศึกษารายวิชาเอกหรือวชิาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม 

ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนวิชาเลือกเสรี จํานวน ๖ หนวยกิต โดย

ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

 ๔. แผนการเรียน ๘ ภาคการศึกษา (วิชาเอกเด่ียว)

  ๔.๑ ชั้นปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณโลกปจจุบัน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตรเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๔๒ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒)(๑-๒-๔)

๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา** ๒(๒-๐-๔)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบาลีเสริม (รวม ๖ หนวยกิต)  

SP๑๐๑ บาลีไวยากรณ ๑ (๒)(๒-๐-๔)

SP๑๐๒ บาลีไวยากรณ ๒ (๒)(๒-๐-๔)

SP๑๐๓ บาลีไวยากรณ ๓ (๒)(๒-๐-๔)

  วิชาชีพครู  

๒๐๐ ๑๐๑ ความเปนครูวิชาชีพ ๓(๓-๐-๖)

๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๒๒(๘)
หมายเหตุ:  ๑. ** รายวิชาขอสอบกลาง

  ๒. คฤหัสถเรียนรายวิชาบาลีเสริมเฉพาะ SP ๑๐๑ และ SP ๑๐๒

   ๓. นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

 ๔.๒ ชั้นปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตรเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองไทย ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปฎก** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันปฎก** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑(๑-๒-๔)

  วิชาบาลีเสริม  

SP ๑๐๔ บาลีไวยากรณ ๔ (๒)(๒-๐-๔)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

SP ๑๐๕ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๑ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๖ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๒ (๒)(๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๒๐๔ ๒๐๑ หลักภาษาไทย ๓(๓-๐-๖)

  วิชาชีพครู  

๒๐๐ ๒๐๓ หลักการและปรัชญาการศึกษา ๓(๓-๐-๖)

๒๐๐ ๒๐๔ จิตวิทยาสําหรับครู ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๒๒(๖)

หมายเหตุ:  ๑. ** รายวิชาขอสอบกลาง

   ๒. คฤหัสถเรียนรายวิชาบาลีเสริมเฉพาะ SP ๑๐๓ และ SP ๑๐๔

   ๓. นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

 ๔.๓ ชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๒(๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบ้ืองตน (๒)(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบ้ืองตนและการวิจัยเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒)(๑-๒-๔)

๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา** ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบาลีเสริม (รวม ๖ หนวยกิต)  

SP ๑๐๗ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๓ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๘ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๔ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๙ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๕ (๒)(๒-๐-๔)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาบังคับสาขา  

๒๐๔ ๓๐๖ วิวัฒนาการของภาษาไทย ๓(๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  

๒๐๔ ๔๒๔ วรรณกรรมกับทัศนศิลป ๓(๓-๐-๖)

  วิชาชีพครู  

๒๐๐ ๒๐๕ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ๓(๓-๐-๖)

๒๐๐ ๒๐๖ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๒๒(๑๐)
หมายเหตุ:  ๑.  ** รายวิชาขอสอบกลาง

   ๒.  คฤหัสถเรียนรายวิชาบาลีเสริมเฉพาะ SP ๑๐๕ และ SP ๑๐๖

  ๓. นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

 ๔.๔ ชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษยกับสังคม** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปฎก** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑(๑-๒-๔)

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบาลีเสริม (รวม ๖ หนวยกิต)  

SP ๑๑๐ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๖ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๑๑ วากยสัมพันธ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๑๒ ฉันทลักษณ (๒)(๒-๐-๔)



113มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาบังคับสาขา  

๒๐๔ ๓๑๐ การใชภาษาไทย ๓(๒-๒-๕)

  วิชาชีพครู  

๒๐๐ ๓๐๙ การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู ๓(๒-๒-๕)

๒๐๐ ๓๐๘ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ๓(๒-๒-๕)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๒๒(๖)

หมายเหตุ:  ๑.  ** รายวิชาขอสอบกลาง

   ๒.  รายวิชา SP ๑๑๐,  SP ๑๑๑ และ SP ๑๑๒ เรียนเฉพาะบรรพชิต 

  ๓. นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

 ๔.๕ ชั้นปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒)(๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๒๐๔ ๓๐๕ รอยกรองไทย ๓(๓-๐-๖)

๒๐๔ ๓๐๗ ภาษาศาสตรภาษาไทย ๓(๓-๐-๖)

๒๐๔ ๓๐๘ ภาษาตางประเทศในภาษาไทย ๓(๓-๐-๖)

๒๐๔ ๓๐๙ คติชนวิทยา ๓(๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  

๒๐๔ ๔๓๒ การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ๒(๒-๐-๔)

๒๐๔ ๔๒๒ ภาษาเขมรในภาษาไทย ๓(๓-๐-๖)

  วิชาชีพครู  

๒๐๓ ๓๑๐ การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา ๓(๓-๐-๖)

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๒(๒-๐-๔)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๒๐(๒)
หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา
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  ๔.๖ ชั้นปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑(๑-๒-๔)

  วิชาชีพครู  

๒๐๐ ๓๐๗ การจัดการเรียนรู ๓(๒-๒-๕)

  วิชาบังคับสาขา  

๒๐๔ ๒๐๒ วรรณคดีและวรรณกรรมไทย ๓(๓-๐-๖)

๒๐๔ ๒๐๓ การพัฒนาทักษะการอาน ๓(๒-๒-๕)

๒๐๔ ๒๐๔ การพัฒนาทักษะการเขียน ๓(๒-๒-๕)

  วิชาเลือก  

๒๐๔ ๔๒๕ วิวัฒนาการของวรรณคดไีทย ๒(๒-๐-๔)

๒๐๔ ๓๑๒ ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ๓(๓-๐-๖)

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๘

หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา

  ๔.๗ ชั้นปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ (๑-๒-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๒๐๔ ๓๑๑ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูภาษาไทย ๓(๒-๒-๕)

๒๐๔ ๔๑๕ วรรณกรรมทองถิ่นเชิงเปรียบเทียบ ๓(๒-๒-๕)

๒๐๔ ๔๑๖ วรรณกรรมสมัยใหม ๓(๓-๐-๖)

๒๐๔ ๔๑๗ วาทการ ๓(๒-๒-๕)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

๒๐๐ ๔๑๑ ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ๒(๘๐)

  วิชาเลือกสาขา  

๒๐๔ ๔๒๓ วรรณคดีวิจารณ ๓(๒-๒-๕)

๒๐๔ ๔๑๘ การสอนภาษาไทย ๓(๒-๒-๕)

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๒(๒-๐-๔)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๒๑

หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา

 ๔.๘ ชั้นปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาบังคับสาขา  

๒๐๐ ๔๑๒ ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ๒ ๒ (๘๐)

๒๐๔ ๔๑๙ การวิจัยทางการสอนภาษาไทย ๓(๒-๒-๕)

๒๐๔ ๔๒๑ ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย ๓(๐-๐-๖)

วิชาเลือกสาขา  

๒๐๔ ๔๒๘ การเขียนเชิงสรางสรรค ๓(๒-๒-๕)

๒๐๔ ๔๓๑ สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย ๓(๒-๒-๕)

๒๐๔ ๔๒๐ การสรางหนังสือภาษาไทยสําหรับเด็ก ๓(๒-๒-๕)

๒๐๔ ๔๒๖ วรรณคดีเปรียบเทียบ ๒(๒-๐-๔)

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(๐-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๙

หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา
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๖. คําอธิบายรายวิชา

 ๖.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หนวยกิต

  ดูรายละเอียดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ๖.๒ หมวดวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา ๑๔๘  หนวยกิต

  ๑) วิชาแกนพระพุทธศาสนา ไมนอยกวา  ๒๔ หนวยกิต

   ดูรายละเอียดวิชาแกนพระพุทธศาสนา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

   ๒) วิชาชีพครู  ไมนอยกวา ๔๖ หนวยกิต

   ดูรายละเอียดในวชิาชีพครู ในสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร 

 ๖.๓ วิชาเฉพาะสาขา ไมนอยกวา  ๗๘  หนวยกิต

  ๖.๓.๑  วิชาเอก   ๖๘  หนวยกิต

    ๑) วิชาบังคับ   ๔๘  หนวยกิต

 ๒๐๔ ๒๐๑ หลักภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

  (Thai Grammar) 

  ลกัษณะของภาษาไทยดานอกัษร เสียง พยางค คาํ วลี ประโยค หลกัเกณฑ

การอาน และการเขียนคําเพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน

 ๒๐๔ ๒๐๒ วรรณคดีและวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖)

  (Thai Literature and Literacy) 

วิวัฒนาการและประเภทของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย วิเคราะหวรรณคดี และวรรณกรรมไทย

ประเภทตางๆ วัฒนธรรมทางภาษา ฝกจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและออกแบบกิจกรรมการเรียน

การสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทยแบบบูรณาการ 

 ๒๐๔ ๒๐๓ การพัฒนาทักษะการอาน ๓ (๒-๒-๕) 

  (Reading Skill Development) 

  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการอาน การอานอยางมี

วิจารณญาณ การอานรอยแกวและรอยกรอง การใชทักษะ เพื่อการอานอยางมีประสิทธิภาพ การ

ประเมินทักษะการอาน การออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการอาน
 ๒๐๔ ๒๐๔ การพัฒนาทักษะการเขียน ๓ (๒-๒-๕)

  (Writing skill Development)

  การเลอืกใชคาํ การสรางประโยค การเรยีบเรยีงขอความ การเขยีนยอหนา 

การเขียนเรียงความ บทความ ยอความ การแตงคําประพันธ การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนหนังสือ

ราชการการใชภาษาใหเหมาะสมกับโอกาส สถานที่และบุคคล การใชสํานวนโวหาร รูปแบบ และ
กลวิธีการเขียน 
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 ๒๐๔ ๓๐๕ รอยกรองไทย ๓ (๒-๒-๕)

  (Thai Poetry)

  รูปแบบของรอยกรองไทยประเภทตางๆ ลักษณะเนื้อหา ลีลา วรรณศิลป

ของรอยกรองในแตละสมัย การถอดคําประพันธ ฝกเขียนและฝกอานคําประพันธรูปแบบตางๆ 

 ๒๐๔ ๓๐๖ วิวัฒนาการของภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)

  (Evolution of Thai)

  ประวัติของภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาไทยดานเสียง ตัวอักษร 

คํา ความหมายต้ังแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน 

 ๒๐๔ ๓๐๗ ภาษาศาสตรภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)

  (Thai Linguistics) 

  ลักษณะของภาษาไทย ในดานระบบเสียง คํา ประโยคตามแนวทาง

ภาษาศาสตร เพื่อนําความรูทางภาษาศาสตรไปใชในการสอนภาษาไทย

 ๒๐๔ ๓๐๘ ภาษาตางประเทศในภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)

  (Foreign Language in Thai)

  ประวัติและลักษณะสําคัญของภาษาตางประเทศตางๆ ที่เขามามีบทบาท

ในภาษาไทย ที่มารากศัพท การกลายรูปคํา การกลายเสียง การกลายความหมาย ลักษณะสําคัญที่

แตกตางกันของภาษานั้น ๆ

 ๒๐๔ ๓๐๙ คติชนวิทยา ๓ (๒-๒-๕)

  (Folklore) 

  ความหมาย ประวัติ ประเภท และคุณคาของคติชน วิถีชีวิตไทย คุณธรรม 

จรยิธรรม ความเชือ่ ภมูปิญญาไทย บทบาทของคตชินในบรบิทของสงัคมไทย วเิคราะหคติชนในแตละ

ทองถิ่น ที่มีอิทธิพลตอสังคมไทยและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 ๒๐๔ ๓๑๐ การใชภาษาไทย ๓ (๒-๒-๕) 

  (Usage of Thai)

  หลักเกณฑและลักษณะการใชภาษาไทย ปญหา และการแกปญหาการใช
ภาษาไทย ศิลปะและวัฒนธรรมการใชภาษา ในการ ฟง ดู พูด อาน เขียน ทักษะการใชภาษาอยางมี

วิจารณญาณ การใชภาษาวิชาการและภาษาในชีวิตประจําวัน 

 ๒๐๔ ๓๑๑ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูภาษาไทย ๓ (๒-๒-๕)
  (Innovation of Learning Management in Thai)

  การผลิตสื่อและแบบเรียนภาษาไทย นวัตกรรมจากงานวิจัยทางการเรียน

การสอนภาษาไทย การผลิตสือ่ใหมๆ  มาใชในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา
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 ๒๐๔ ๔๑๕ วรรณกรรมทองถิ่นเชิงเปรียบเทียบ ๓ (๒-๒-๕)

  (Comparison of Local Literacy)

  ความหมาย ประเภทและลกัษณะวรรณกรรมทองถิน่ประเภทตางๆ ในดาน

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และการนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย

 ๒๐๔ ๔๑๖ วรรณกรรมสมัยใหม ๓ (๓-๐-๖)

  (Modern Literary Works)

  พัฒนาการ ประเภท และองคประกอบของวรรณกรรมสมัยใหม เรื่องสั้น 

นวนิยาย สารคดีชีวประวัติ อัตชีวประวัติ ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกบัสังคม วิเคราะหและ

ประเมินคาวรรณกรรมประเภทตาง ๆ

 ๒๐๔ ๔๑๗ วาทการ ๓ (๒-๒-๕)

  (Rhetoric)

  ศลิปะการใชภาษา หลกัการพดู การเลาเร่ืองราว การแสดงความรูสกึนกึคดิ 

การพูดโนมนาวใจ การพูดในโอกาสตางๆ

 ๒๐๔ ๔๑๙ การวิจัยทางการสอนภาษาไทย  ๓ (๒-๒-๕)

  (Research Methodology for Teaching Thai)

  ระเบียบวิธีวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาไทย ฝกออกแบบงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย การเลือกหัวขอและการเขียนเคาโครงการวิจัย การกําหนด

วัตถุประสงคและกรอบความคิด การเก็บรวบรวมขอมูลแบบตางๆ การจําแนก วิเคราะห และการ

ตีความขอมูล การเขียนรายงาน การวิจัย

 ๒๐๔ ๔๒๑ ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย ๓ (๐-๖-๖)

  (Independent Studies in Teaching Thai)

  คนควาวิจัยภาคสนามทางการสอนภาษาไทยที่สามารถประยุกตใชในการ
สอนภาษาไทยโดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา

    ๒) วิชาเลือก  ไมนอยกวา ๒๐  หนวยกิต

 กลุมวิชาหลักภาษา  ๖  หนวยกิต
 ๒๐๔ ๓๑๒ ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)

  (Pali and Sanskrit in Thai)

  ประวัติและลักษณะภาษาบาลีและสันสกฤต การยืมคําภาษาบาลีและ
สันสกฤตมาใชในภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงทางเสียง คําและความหมาย ตลอดจนหลักการสังเกต

คําบาลีและสันสกฤตที่ใชในภาษาไทย
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 ๒๐๔ ๔๒๒ ภาษาเขมรในภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)

  (Khmer in Thai)

  ประวัตแิละลกัษณะภาษาเขมร การยมืคาํภาษาเขมรมาใชในภาษาไทย การ

เปลี่ยนแปลงทางเสียง คําและความหมาย ตลอดจนหลักการสังเกตคําเขมรใชในภาษาไทย

 กลุมวิชาวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย ๘ หนวยกิต

 ๒๐๔ ๔๒๓ วรรณคดีวิจารณ ๓ (๒-๒-๕)

  (Literary Criticism) 

  หลักเกณฑ ทฤษฎีและแนวการวิจารณวรรณคดีประเภทตางๆ วิจารณ

วรรณคดีและวรรณกรรมไทยประเภทตางๆ ในแตละยุคสมัย 

 ๒๐๔ ๔๒๔ วรรณกรรมกับทัศนศิลป ๓ (๓-๐-๖)

  (Literacy and Visual Arts)

  ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสถาปตยกรรมปฏิมากรรมและ

จิตรกรรม อิทธิพล ที่วรรณกรรมมีตอทัศนศิลป และอิทธิพลท่ีทัศนศิลปมีตอวรรณกรรม

 ๒๐๔ ๔๒๕ วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย ๒ (๒-๐-๔)

  (Evolution of Thai Literature)
  ประวัตวิรรณคดีไทยสมัยตางๆ การเปล่ียนแปลงของวรรณคดีในดานรูปแบบ
เนื้อหา แนวคิด ความสัมพันธกับสังคมไทย อิทธิพลของวรรณคดีตางประเทศที่มีตอวรรณคดีไทย 

 กลุมวิชาทักษะการใชภาษา  ๓ หนวยกิต

 ๒๐๔ ๔๒๘ การเขียนเชิงสรางสรรค ๓ (๒-๒-๕)

  (Creative Writing)

  หลกัและศลิปะการเขยีน ฝกการเขยีนรอยแกวและรอยกรองชนดิตางๆ ทัง้

สารคดี และบันเทิงคดี โดยคํานึงถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค และความถนัดของผูเรียนเปนสําคัญ 

 กลุมวิชาการสอนภาษาไทย ๓ หนวยกิต

 ๒๐๔ ๔๓๑ สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย ๓ (๒-๒-๕)

  (Seminar on Teaching Thai Language and Literature) 
  การวิเคราะห สังเคราะหปญหาการเรียนการสอนภาษาและวรรณคดีไทย 

การประเมินผลการสัมมนา การกําหนด แนวทางการสอนภาษาและวรรณคดีไทย การนําเสนอการ

ศึกษาเปนกรณีศึกษา
 ๖.๔ วิชาการสอนวิชาเอก   ๖  หนวยกิต

 ๒๐๔ ๔๑๘ การสอนภาษาไทย ๓ (๒-๒-๕)

  (Teaching Thai)
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  วเิคราะหหลกัสตูรภาษาไทยข้ันพืน้ฐาน ทฤษฎีการเรียนรูและการสอนรวม

สมัย ทักษะ และวิธีสอนที่ใชในการสอนภาษาไทย การออกแบบการจัดการเรียนรูภาษาไทย การวัด

และประเมินผลการสอนวิชาภาษาไทย และการสาธิตการสอน

 ๒๐๔ ๔๒๐ การสรางหนังสือภาษาไทยสําหรับเด็ก ๓ (๒-๒-๕)

  (Creation of Thai Books for Children)

  หลักการและขั้นตอนการสรางหนังสือใหเหมาะสมกับเด็กแตละวัยในดาน

เนื้อหา ภาษา ภาพประกอบและรูปเลม

 ๖.๕ วิชาเลือกวิชาเอก   ๔ หนวยกิต

 กลุมวิชาหลักภาษา    

 ๒๐๔ ๓๑๓ ภาษาไทยถ่ิน ๒ (๒-๐-๔)

  (Thai Dialects)

  ระบบเสียง คํา ประโยคของภาษาไทยถ่ินตางๆ เปรียบเทียบความเหมือน

และความแตกตางของภาษาไทยถ่ินตางๆ กับภาษาไทยมาตรฐาน 

 กลุมวิชาวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย

 ๒๐๔ ๔๒๖ วรรณคดีเปรียบเทียบ ๒ (๒-๐-๔)

  (Comparative Literature) 

  ทฤษฎีและแนวทางวรรณคดีเปรียบเทียบ เปรียบเทียบวรรณคดีไทยกับ

วรรณคดีชาติอื่นๆ ในดานรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด 

 ๒๐๔ ๔๒๗ วรรณคดีคําสอน ๒ (๒-๐-๔)

  (Didactic Literature)

  วรรณคดีคําสอนของไทยและวรรณคดีคําสอนของตางประเทศที่แปลเปน

ภาษาไทย การสอนจริยธรรมในวรรณคดีไทยเลือกศึกษาวรรณคดีคําสอนบางเรื่องโดยละเอียด
 กลุมวิชาทักษะการใชภาษา

 ๒๐๔ ๔๒๙ สํานวนไทย ๒ (๒-๐-๔)

  (Thai Idioms) 
  ที่มา ความหมาย ลักษณะ รูปแบบและพัฒนาการของสํานวน ภาษิต 

คาํพงัเพยและความเปรียบในภาษาไทย ความสัมพนัธระหวางสํานวนไทยกับวฒันธรรม เปรียบเทียบ

สํานวนไทยในแตละภูมิภาคและเปรียบเทียบสํานวนไทยกับสํานวนตางประเทศ

 ๒๐๔ ๔๓๐ ภาษาส่ือสารมวลชน ๒ (๒-๐-๔)

  (Language for Mass Communication)
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  ความสาํคญัของภาษาสือ่สารมวลชน การวเิคราะหสารในสือ่ประเภทตางๆ 

การใชภาษาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

 กลุมวิชาการสอนภาษาไทย

 ๒๐๔ ๓๑๔ การใชเทคโนโลยีชวยสอนภาษาไทย ๒ (๑-๒-๓)

  (Usage of Visual Aid in Teaching Thai) 

  หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนฺโลยีเพื่อการศึกษา การประยุกตใช

คอมพิวเตอรเพือ่การจัดการเรียนการสอน การสรางบทเรียนออนไลน การผลิตสือ่การศึกษา การสราง

แบบทดสอบ การประเมนิผลการศกึษา ระบบ m-Learning และนวตักรรมตางๆ เพือ่การสอนภาษาไทย

 ๒๐๔ ๔๓๒ การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ๒ (๒-๐-๔)

  (Management for Learning Thai Subject Group)

  แนวคิด รูปแบบ กลวิธีการจัดกิจกรรม การเขียนแผนการจัดการเรียนรู
ภาษาไทย การสังเกตและการฝกงานครู การศึกษาปญหาและการแกปญหา การบูรณาการการเรียนรู

ภาษาไทยกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและกลุมสาระอื่นๆ 

 ๒๐๔ ๔๓๓ การวัดและประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ๒ (๒-๐-๔)

  (Measurement and Evaluation of Thai Subject Group)

  หลักการวัดและประเมินผล ประเภท รูปแบบ กระบวนการวัดและการจัด

เก็บขอมูลเพื่อประเมินและรายงานผล
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หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๕
(เปดสอนเฉพาะวิทยาลัยสงฆขอนแกน)

******************

๑.  ชื่อหลักสูตร

 ๑.๑  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย  : หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ๑.๒  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English

๒.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ๒.๑  ชื่อเต็มภาษาไทย    :  พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts (English)

 ๒.๒ ชื่อยอภาษาไทย  :  พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

  ชื่อยอภาษาอังกฤษ  : B.A. (English)

๓.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ๓.๑  ปรัชญาของหลักสูตร

 ภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มีความมุงมั่น สงเสริมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความเขาใจ และความสามารถใชภาษาอังกฤษ 

พรอมทั้งสามารถศึกษาหา ความรูดานอื่นๆ ตามหลักการศึกษาสมัยใหมอยางมีประสิทธิภาพ พรอม
ประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนา สังคมและประเทศตอไป 

 ๓.๒  วัตถุประสงคของหลักสูตร
   ๓.๒.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูดานภาษาอังกฤษ 

   ๓.๒.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถใชภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ  

   ๓.๒.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถใชภาษาอังกฤษเผยแผพุทธธรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

๔.  โครงสรางหลักสูตร

 ๑.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต

  ๑.๑ วิชาบังคับ ๑๘ หนวยกิต
  ๑.๒ วิชาเลือก ๑๒ หนวยกิต
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 ๒.  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หนวยกิต

  ๒.๑  วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต

  ๒.๒ วิชาเฉพาะดาน ๗๔ หนวยกิต

   ๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ๑๐ หนวยกิต

   ๒.๒.๒ วิชาบังคับ ๔๘ หนวยกิต

   ๒.๒.๓ วิชาเลือก ๑๖ หนวยกิต

 ๓.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หนวยกติ

 รวม   ๑๔๐ หนวยกิต

๕.  รายวิชา

 ๑.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐  หนวยกิต

  ดูรายละเอียดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร

 ๒. วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐  หนวยกิต

  ดูรายละเอียดในวิชาแกนพระพุทธศาสนา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร

 ๓. วิชาเฉพาะดาน  ๗๔ หนวยกิต

  ๑) วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  ๑๐ หนวยกิต

 ๓๐๒ ๓๐๑ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)

 ๓๐๒ ๓๐๒ การอานพระไตรปฎกภาคภาษาอังกฤษ  ๒ (๒-๐-๔) 

 ๓๐๒ ๔๐๓ สัมมนาพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)

 ๓๐๒ ๔๐๔ การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

 ๓๐๒ ๔๐๕ สนทนาธรรมและกรรมฐาน ๒ (๒-๐-๔)
  ๒) วิชาเฉพาะสาขา  ๖๔  หนวยกิต

   ๒.๑ วิชาบังคับ  ๔๘  หนวยกิต

 ๓๐๒ ๓๐๖ โครงสรางและการอานภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)

 ๓๐๒ ๓๐๗ โครงสรางและการเขียนภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)

 ๓๐๒ ๓๐๘ การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเบ้ืองตน ๓ (๓-๐-๖)
 ๓๐๒ ๓๐๙ ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)

 ๓๐๒ ๓๑๐ หลักการแปล ๓ (๓-๐-๖)

 ๓๐๒ ๓๑๑ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและอภิปรายความ ๓ (๓-๐-๖)

 ๓๐๒ ๓๑๒ การฟงและการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง ๓ (๓-๐-๖)

 ๓๐๒ ๓๑๓ การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห ๓ (๓-๐-๖)
 ๓๐๒ ๔๑๔ การฟงภาษาอังกฤษเฉพาะดาน ๓ (๓-๐-๖)
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 ๓๐๒ ๔๑๕ การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ๓ (๓-๐-๖)

 ๓๐๒ ๔๑๖ การฟงและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง ๓ (๓-๐-๖)

 ๓๐๒ ๔๑๗ การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน ๓ (๓-๐-๖)

 ๓๐๒ ๔๑๘ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ๓ (๓-๐-๖)

 ๓๐๒ ๔๑๙ การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน ๓ (๓-๐-๖)

 ๓๐๒ ๔๒๐ ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)

 ๓๐๒ ๔๒๑ การศึกษาอิสระดานภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)

   ๒.๒ วิชาเลือกสาขา  ๑๖  หนวยกิต

 ๓๐๒ ๓๒๒ การแปลระดับสูง ๒ (๒-๐-๔)

 ๓๐๒ ๓๒๓ ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)

 ๓๐๒ ๓๒๔ ระบบคําและประโยคของภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)

 ๓๐๒ ๓๒๕ ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)

 ๓๐๒ ๓๒๖ ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสํานักงาน ๓ (๓-๐-๖)

 ๓๐๒ ๓๒๗ การอานภาษาอังกฤษดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ๓ (๓-๐-๖)

 ๓๐๒ ๓๒๘ การอานภาษาอังกฤษดานศิลปะและวัฒนธรรม ๒ (๒-๐-๔)

 ๓๐๒ ๓๒๙ การสื่อความหมายระหวางชนตางวัฒนธรรมที่ใชภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)

 ๓๐๒ ๔๓๐ สถานที่สําคัญทางศาสนาในประเทศไทย ๓ (๓-๐-๖)

 ๓๐๒ ๔๓๑ การแปลงานเขียนเฉพาะดาน ๒ (๒-๐-๔)

 ๓๐๒ ๔๓๒ การแปลแบบลาม ๒ (๒-๐-๔)

 ๓๐๒ ๔๓๓ วรรณคดีอังกฤษระดับสูง ๓ (๓-๐-๖)

 ๓๐๒ ๔๓๔ ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ ๒ (๒-๐-๔)

 ๓๐๒ ๔๓๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)

 ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖  หนวยกิต

 นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตองเลือกศึกษารายวิชาตางๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนวิชาเลือกเสรี จํานวน ๖ หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย 
ที่ปรึกษา

 ๔. วิชาโท    ๑๘  หนวยกิต

 นิสิตสาขาวิชาอื่นที่ประสงคจะศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเปนวิชาโท ตองเลอืกศึกษารายวิชา 

ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต ดังตอไปนี้

  (๑) วิชาบังคับ  ๑๒  หนวยกิต
 ๓๐๒ ๓๐๖ โครงสรางและการอานภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)

 ๓๐๒ ๓๐๗ โครงสรางและการเขียนภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)
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 ๓๐๒ ๓๐๘ การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเบ้ืองตน ๓ (๓-๐-๖)

 ๓๐๒ ๓๐๙ ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)

  (๒) วิชาเลือก  ๖  หนวยกิต

 ใหเลอืกศกึษารายวชิาตางๆ ในสาขาวชิาภาษาองักฤษ อกีไมนอยกวา ๖ หนวยกติ โดยความ

เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

 ๕. แผนการเรียน ๘ ภาคการศึกษา (วิชาเอกเด่ียว)

  ๕.๑ ชั้นปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณโลกปจจุบัน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตรเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๔๒ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒)(๑-๒-๔)

๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบาลีเสริม (รวม ๖ หนวยกิต)  

SP๑๐๑ บาลีไวยากรณ ๑ (๒)(๒-๐-๔)

SP๑๐๒ บาลีไวยากรณ ๒ (๒)(๒-๐-๔)

SP๑๐๓ บาลีไวยากรณ ๓ (๒)(๒-๐-๔)

  วิชาเฉพาะสาขา  

๓๐๒ ๓๐๘ การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องตน ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๙(๘)

หมายเหตุ:  ๑.  ** รายวิชาขอสอบกลาง

   ๒.  คฤหัสถเรียนรายวิชาบาลีเสริมเฉพาะ SP ๑๐๑ และ SP ๑๐๒

  ๓.  นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)
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  ๕.๒ ชั้นปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตรเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองไทย ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๖ แตงแปลบาลี ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปฎก** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันปฎก** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑(๑-๒-๔)

  วิชาบาลีเสริม  

SP ๑๐๔ บาลีไวยากรณ ๔ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๕ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๑ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๖ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๒ (๒)(๒-๐-๔)

  วิชาเฉพาะสาขา  

๓๐๒ ๓๑๒ การฟงและการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๘(๖)

หมายเหตุ:  ๑.  ** รายวิชาขอสอบกลาง

   ๒.  คฤหัสถเรียนรายวิชาบาลีเสริมเฉพาะ SP ๑๐๓ และ SP ๑๐๔

   ๓. นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

 

  ๕.๓ ชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๒(๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบ้ืองตน (๒)(๒-๐-๔)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบ้ืองตนและการวิจัยเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๕ วรรณคดีบาลี** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒)(๑-๒-๔)

๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา** ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบาลีเสริม (รวม ๖ หนวยกิต)  

SP ๑๐๗ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๓ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๘ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๔ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๙ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๕ (๒)(๒-๐-๔)

  วิชาเฉพาะสาขา  

๓๐๒ ๔๐๘ การฟงและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๘(๑๐)

หมายเหตุ:  ๑.  ** รายวิชาขอสอบกลาง

  ๒. คฤหัสถเรียนรายวิชาบาลีเสริม SP ๑๐๕ และ SP ๑๐๖

   ๓.  นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

 ๕.๔ ชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษยกับสังคม** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปฎก** ๒(๒-๐-๔)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑(๑-๒-๔)

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบาลีเสริม (รวม ๖ หนวยกิต)  

SP ๑๑๐ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๖ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๑๑ วากยสัมพันธ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๑๒ ฉันทลักษณ (๒)(๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๓๐๒ ๓๑๐ หลักการแปล ๓(๓-๐-๖)

  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๓๐๒ ๓๐๒ การอานพระไตรปฎกภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๒๐(๖)

หมายเหตุ:  ๑.** รายวิชาขอสอบกลาง

  ๒. นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

 ๕.๕ ชั้นปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒)(๒-๐-๔)

  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๓๐๒ ๓๐๑ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๓๐๒ ๓๐๖ โครงสรางและการอานภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖)

๓๐๒ ๓๐๗ โครงสรางและการเขียนภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖)

๓๐๒ ๔๑๖ การฟงและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง ๓(๓-๐-๖)

๓๐๒ ๓๐๙ ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ ๓(๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

๓๐๒ ๓๒๓ ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖)

๓๐๒ ๓๒๔ ระบบคําและประโยคของภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖)

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๒(๒-๐-๔)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๒๐(๒)

หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา

 ๕.๖ ชั้นปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑(๑-๒-๔)

  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๓๐๒ ๓๐๒ การอานพระไตรปฎกภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๓๐๒ ๓๑๑ หลักการเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและอภิปรายความ ๓(๓-๐-๖)

๓๐๒ ๓๑๒ การฟงและการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง ๓(๓-๐-๖)

๓๐๒ ๓๑๓ การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห ๓(๓-๐-๖)

  วชิาเอกเลือก  

๓๐๒ ๓๒๕ ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔)

๓๐๒ ๓๒๖ ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสํานักงาน ๓(๓-๐-๖)

๓๐๒ ๓๓๑ การอานภาษาอังกฤษดานศิลปะและวัฒนธรรม ๒(๒-๐-๔)

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๙

หมายเหตุ:  วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา
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  ๕.๗ ชั้นปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ (๑-๒-๔)

  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๓๐๒ ๔๐๓ สัมมนาพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔)

๓๐๒ ๔๐๔ การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๓๐๒ ๔๑๔ การฟงภาษาอังกฤษเฉพาะดาน ๓(๓-๐-๖)

๓๐๒ ๔๑๕ การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ๓(๓-๐-๖)

๓๐๒ ๔๑๖ ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ๓(๓-๐-๖)

๓๐๒ ๔๑๗ การฟงและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง ๓(๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  

๓๐๒ ๔๓๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ ๒(๒-๐-๔)

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๙

หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา

  ๕.๘ ชั้นปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๓๐๒ ๔๐๕ สนทนาธรรมและกรรมฐาน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๓๐๒ ๔๑๗ การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน ๓(๓-๐-๖)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

๓๐๒ ๔๑๘ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ๓(๓-๐-๖)

๓๐๒ ๔๑๙ การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ๓(๓-๐-๖)

๓๐๒ ๔๒๑ ศึกษาอิสระทางภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  

๓๐๒ ๔๓๓ วรรณคดีอังกฤษระดับสูง ๓(๓-๐-๖)

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๗

หมายเหตุ:  วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา

๖. คําอธิบายรายวิชา

 ๖.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หนวยกิต

  ดูรายละเอียดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ๖.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา   ๓๐ หนวยกิต

  ดูรายละเอียดในวิชาแกนพระพุทธศาสนา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ๖.๓  วิชาเฉพาะดาน  ๗๔ หนวยกิต

  ๖.๓.๑ วชิาพระพุทธศาสนาประยุกต ๑๐ หนวยกิต

 ๓๐๒ ๓๐๑ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)
  (Buddhist Literary Works in English)  

  ศกึษาวรรณกรรมภาษาอังกฤษประเภทตางๆ เชน นยิาย เรือ่งส้ัน บทละคร 

ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งฝายเถรวาทและมหายาน 

 ๓๐๒ ๓๐๒ การอานพระไตรปฎกภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)

  (Reading Tipitaka in English) 
  ศึกษาหลักการ วิธีการ และฝกอานบทคัดเลือกจากพระวินัยปฎก 

พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎกภาคภาษาอังกฤษ 

 ๓๐๒ ๔๐๓ สัมมนาพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)

  (Seminar on Buddhism in English) 



132 คูมือการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙

  ศกึษาหลักการ วธิกีาร และฝกสมัมนาปญหาเก่ียวกบัพระพุทธศาสนาหัวขอ

หลักเปนภาษาอังกฤษ 

 ๓๐๒ ๔๐๔ การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

(Writing Articles on Buddhism) 

  ศึกษาหลักการ วิธีการ และฝกเขียนบทความภาษาอังกฤษเก่ียวกับ

เรื่องราวตางๆ ทางพระพุทธศาสนา 

 ๓๐๒ ๔๐๕ สนทนาธรรมและกรรมฐาน ๒ (๒-๐-๔)

  (Dhamma Talk and Meditation)   

  ศึกษาหลักการ วิธีการ และฝกการบรรยาย อภิปรายและการนําเสนอ

หลักธรรมที่เก่ียวกับการปฏิบัติ วัตถุประสงคและวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน

  ๖.๓.๒  วิชาเฉพาะ   ๖๔ หนวยกิต

    ก. วิชาบังคับ   ๔๘ หนวยกิต

 ๓๐๒ ๓๐๖ โครงสรางและการอานภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)

  (Structure and Reading in English) 

  ฝกการอานใหมีประสิทธิภาพโดยศึกษาวิเคราะหโครงสรางไวยากรณใน

ระดับตางๆ เนนการเดา ความหมายของคํา วลี และประโยค การจับความสัมพันธของกลุมประโยค 

และการเขียนตอบคําถาม เพื่อแสดงความเขาใจบทอานทั่วไปและบทความทางพระพุทธศาสนา

 ๓๐๒ ๓๐๗ โครงสรางและการเขียนภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)

  (Structure and Writing in English)    

   ฝกการเขียนโดยศึกษาวิเคราะหโครงสรางหลักไวยากรณของประโยค และ

องคประกอบของงานเขียนระดับยอหนา เนนการเขียนประโยคตามหลักไวยากรณ และการเขียน
ประโยคที่มีความสัมพันธตามรูปแบบและหัวขอที่กําหนด

 ๓๐๒ ๓๐๘ การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเบ้ืองตน ๓ (๓-๐-๖)

  (Fundamental Listening and Speaking) 

  ศึกษารูปแบบประโยคของภาษาพูด ฝกใชทักษะการฟง และการสนทนา 
ฝกการออกเสียง ที่ถูกตอง ฝกสนทนาตามวัตถุประสงคและสถานการณที่กําหนด 

 ๓๐๒ ๓๐๙ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)

  (Introduction to English Literature) 
  ศกึษาองคประกอบตางๆ ในวรรณคด ีเชน การใช Play on Words,  Puns,  

Figurative Language,  Allusion,  Symbol,  Tone and Irony หลักการและวิธกีารวเิคราะห และ
ตีความงานประพันธประเภทตางๆ เชน บทกวีนิพนธ บทประพันธ นวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร 
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 ๓๐๒ ๓๑๐ หลักการแปล ๓ (๓-๐-๖)

  (Principle of Translation) 

  ศกึษาวิวฒันาการ ความหมาย หลักการ กระบวนการ และวิธกีารแปลชนิด

ตางๆ ปญหาการแปลและวิธีการแกปญหาการแปล

 ๓๐๒ ๓๑๑ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและอภิปรายความ  ๓ (๓-๐-๖)

  (Informative and Argumentative Writing in English) 

  ศกึษาหลัก วธิกีาร และฝกเขยีนความเรียงเชงิอธบิายและอภิปราย เนนการ

เขยีนแบบแยกขอเท็จจริงและความคิดเห็นเชิงอธิบายและอภิปรายความ 

 ๓๐๒ ๓๑๒ การฟงและการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง ๓ (๓-๐-๖)

  (Intermediate Listening and Speaking)

  ฝกใชทกัษะการฟงและการสนทนาภาษาอังกฤษตามวัตถปุระสงคและหัวขอ

ตางๆ ทีก่าํหนด เนนความสามารถในการส่ือความหมาย ความเหมาะสมในการใชภาษา การออกเสียง

ที่ถูกตองและรูปแบบของประโยคอันเปนที่ยอมรับ 

 ๓๐๒ ๓๑๓ การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห ๓ (๓-๐-๖)

  (Analytical Reading) 

  ศกึษาหลกัและวธิกีารอานเชงิวเิคราะห ฝกอานเชงิวเิคราะหโครงสรางของ
แนวการเขียน แบบตางๆ เพื่อใหเขาใจความคิดของผูเขียนและหาขอสรุปจากเหตุผลขออาง ทั้งที่ระบุไว 

หรือกลาวโดยนัย สามารถวิเคราะหวาสิง่ใดเปนขอเทจ็จรงิ หรอืหาความเห็นของผูเขยีน ฝกการวิจารณ

งานเขียนตาง ๆ

  ๓๐๒ ๔๑๔ การฟงภาษาอังกฤษเฉพาะดาน  ๓ (๓-๐-๖)

  (Specifi c Listening in English)

  ฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษดานพระพุทธศาสนา ขาว บันเทิง การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม จากเครื่องมือเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ๓๐๒ ๔๑๕ การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ๓ (๓-๐-๖)

  (Writing for Specifi c Purposes)   
   ศึกษาศัพทและสํานวนที่เกี่ยวของ รูปแบบ และฝกเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ

นําไปใชในการทํางาน เพื่อสื่อสารในวงราชการ ธุรกิจและสวนตัว   

 ๓๐๒ ๔๑๖ การฟงและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง ๓ (๓-๐-๖)
  (Advanced Listening and Speaking) 

  ฝกทักษะในดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษในระดับที่ยากขึ้น ทั้งในดาน

เนื้อหาและการใชภาษา ฝกออกเสียง สนทนา โตตอบ รายงานปากเปลา การอภิปรายกลุม และ

ตอบคําถามจากกลุมใหเหมือนเจาของภาษา 
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 ๓๐๒ ๔๑๗ การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน ๓ (๓-๐-๖)

  (Advanced English Pronunciation) 

  ฝกออกเสียงภาษาอังกฤษตามแบบมาตรฐาน เนนสําเนียง ทํานอง เสียง

หนักเบา ตามวัฒนธรรมเจาของภาษา

 ๓๐๒ ๔๑๘ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ๓ (๓-๐-๖)

  (Academic Writing)

  ศกึษารปูแบบ วธิกีาร และฝกการเขยีนบทความ รายงาน บทสรปุ บทคดัยอ 

และโครงงานวิจัย โดยวิธีคนควา รวบรวม เรียบเรียง และเสนอขอมูลในรูปแบบการเขียนเชิงวิชาการ 

 ๓๐๒ ๔๑๙ การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ๓ (๓-๐-๖)

  (Public Speaking) 

  ศึกษารูปแบบและวิธีการพูดในที่ชุมชนแบบตางๆ ฝกการพูดในที่ชุมชน

แบบตางๆ โดยใชหลักวาทศิลปเปนภาษาอังกฤษ

 ๓๐๒ ๔๒๐ ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)

  (Contrastive Studies of English and Thai) 

  ศกึษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในระดับเสียง คาํ และประโยค 

ความหมาย วัฒนธรรมในการใชภาษา และองคประกอบอื่นๆ ของภาษา เพื่อนําไปใชในการส่ือสาร

อยางมีประสิทธิภาพ 

 ๓๐๒ ๔๒๑ การศึกษาอิสระดานภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)

  (Independent Studies in English) 

  ฝกเขยีนโครงงานวจิยั หรือสารนพินธ หรือวทิยานิพนธเกีย่วกบัภาษาอังกฤษ 

โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา  
    ข.  วิชาเลือก   ๑๖ หนวยกิต

 ๓๐๒ ๓๒๒ การแปลระดับสูง ๒ (๒-๐-๔)

  (Advanced Translation) 

  ฝกแปลภาษาองักฤษเปนภาษาไทย และภาษาไทยเปนภาษาองักฤษ ฝกวธิี
วิเคราะหสาเหตุขอผิดพลาดในการแปล รวมทั้งวิธีแกไขและปรับปรุงในบทแปล

 ๓๐๒ ๓๒๓ ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)

  (English Phonology) 
  ศกึษาเสยีงและระบบเสยีงภาษาองักฤษในเรือ่ง สระ พยญัชนะ การลงเสยีง

หนักเบา ทํานอง เสียง และจังหวะเสียง ฝกฟง ฝกออกเสียง และถายทอดเสียงภาษาอังกฤษโดยใช
สัทอักษร
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 ๓๐๒ ๓๒๔ ระบบคําและประโยคของภาษาอังกฤษ  ๓ (๓-๐-๖)

  (Morphology and Syntax in English) 

ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการสรางคําและประโยคในภาษาอังกฤษตามทฤษฎีภาษาศาสตร

 ๓๐๒ ๓๒๕ ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)

  (English Semantics)   

  ศึกษาความหมายในภาษาอังกฤษตามแนวภาษาศาสตร ความหมายใน

ระดับคํา ประโยค และขอความ ความสัมพันธระหวางความหมายกับบริบททางสังคม

 ๓๐๒ ๓๒๖ ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสํานักงาน ๓ (๓-๐-๖)

  (English for Offi ce Personnel)
  ฝกใชภาษาองักฤษทีบ่คุลากรในสาํนกังานจาํเปนตองใช เนนความเหมาะสม

ของการใชภาษา ทั้งดานรูปแบบและเน้ือหาใหถูกตองตามสมัยนิยม และใหมีการศึกษานอกสถานที่

 ๓๐๒ ๓๒๗ การอานภาษาอังกฤษดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ๓ (๓-๐-๖)

  (Reading in Social Sciences and Humanities)

  ฝกอานขอเขียนทางดานสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง การศกึษา 

ศาสนา และปรัชญา โดยใชเทคนิคการอานเพ่ือจบัใจความ เก็บขอมลู เพิม่พนูศพัทและสํานวนท่ีใชใน

ความหมายเฉพาะ

 ๓๐๒ ๓๒๘ การอานภาษาอังกฤษดานศิลปะและวัฒนธรรม ๒ (๒-๐-๔)

  (Reading in Arts and Cultures)
  ฝกอานขอเขยีนเกีย่วกบัศลิปะและวฒันธรรม การดาํเนนิชวีติของชนชาตติางๆ
โดยใชเทคนิคการอานเพื่อจับใจความ เก็บขอมูล เพิ่มพูนศัพทและสํานวนที่ใชในความหมายเฉพาะ

 ๓๐๒ ๓๒๙ การสื่อความหมายระหวางชนตางวัฒนธรรม
  ที่ใชภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)

  (Intercultural Communication in the English Speaking World)

  ศกึษาการใชภาษาองักฤษระหวางชนตางวฒันธรรม โดยการวเิคราะหปญหา

ของการสือ่สารในกลุม ระหวางกลุมชนตางวฒันธรรมทีใ่ชภาษาองักฤษเปนเครือ่งมอืสาํหรับสือ่ความหมาย
 ๓๐๒ ๔๓๐ สถานที่สําคัญทางศาสนาในประเทศไทย  ๓ (๓-๐-๖)

  (Important Places of Religion in Thailand) 

  ศึกษาประวัติ ความสําคัญของสถานท่ีสําคัญทางศาสนาในประเทศไทย 

และฝกบรรยายสถานท่ีเหลานั้นเปนภาษาอังกฤษ 

 ๓๐๒ ๔๓๑ การแปลงานเขียนเฉพาะดาน ๒ (๒-๐-๔)
  (Specifi c Translation)  
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  ฝกแปลงานเขียนดานตางๆ จากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ และภาษา

อังกฤษเปนภาษาไทย 

 ๓๐๒ ๔๓๒ การแปลแบบลาม ๒ (๒-๐-๔)

  (Interpretation) 

  ศึกษาหลักการ วิธีการ กระบวนการของการแปลแบบลาม และฝกแปล

แบบลามจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 

 ๓๐๒ ๔๓๓ วรรณคดีอังกฤษระดับสูง ๓ (๓-๐-๖)

  (Advanced English Literature) 

  ศึกษางานประพันธประเภทตางๆ ในวรรณคดีอังกฤษ โดยคัดวรรณกรรม

บางตอนของนักเขียน ที่สําคัญในแตละสมัยมาศึกษาอยางละเอียด พรอมทั้งชี้ใหเห็นอิทธิพล ของ

เหตุการณประวัติศาสตร สถาบันสังคมและแนวความคิดตางๆ ที่มีตอวรรณคดีในสมัยนั้น

 ๓๐๒ ๔๓๔ ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ ๒ (๒-๐-๔)

  (English for Public Relation)

  ศึกษาวิธีการและรูปแบบในการเขียน และการพูดเพ่ือประชาสัมพันธงาน

ดานตางๆ เนนวธิเีสนอขอมลู การเลอืกสรรถอยคาํ การใชภาษาเฉพาะแบบ วธิกีารสือ่สาร ความหมาย

ลีลาการใชภาษาวิธีใชสัมภาษณและแถลงขาว

 ๓๐๒ ๔๓๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)

  (Research Methodology in English)

  ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยภาษาอังกฤษ ทฤษฎีที่เกี่ยวของ กําหนดปญหา 
วัตถุประสงค การสรางเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การอภิปรายและสรุปผล
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หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๕
******************

๑.  ชื่อหลักสูตร

 ๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย  : หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร

 ๑.๒  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Political Science

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ๒.๑  ชื่อเต็มภาษาไทย  : พุทธศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร)

   ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts (Political Science)

 ๒.๒  ชื่อยอภาษาไทย  : พธ.บ. (รัฐศาสตร)

  ชื่อยอภาษาอังกฤษ  : B.A. (Political Science)

๓. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ๓.๑ ปรัชญาของหลักสูตร

 ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความ

มุงม่ันในการผลิต บัณฑิตที่มีความรู ความเขาใจ และความสามารถดานการปกครองและการบริหาร

ตามหลกัพทุธธรรมและทฤษฎรีฐัศาสตรสมยัใหมอยางมปีระสทิธภิาพ พรอมประยกุตใชในการเผยแผ

พระพุทธศาสนาเพื่อแกปญหาและพัฒนาสังคมและประเทศตอไป 

 ๓.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร

   ๓.๒.๑  เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมคีวามรูความเขาใจในหลักการปกครองและการบริหารตาม

หลักพุทธธรรมและทฤษฎีรัฐศาสตรสมัยใหม

   ๓.๒.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถใชความรูทางดานการปกครองและการบริหารได
อยางมีประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชน และสังคมโดยรวม

   ๓.๒.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถนําความรูทางดานการปกครองและการบริหารไป

ประยุกตใชในการเผยแผพระพุทธศาสนาเพื่อแกปญหาและพัฒนาสังคม
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๔. โครงสรางหลักสูตร

 ๑.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต

 ๒.  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หนวยกิต

  ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต

  ๒.๒ วิชาเฉพาะดาน ๗๔ หนวยกิต

   ๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ๑๐ หนวยกิต

   ๒.๒.๒  วิชาเฉพาะ ๖๔ หนวยกิต

     ก. วิชาบังคับ ๔๘ หนวยกิต

     ข. วิชาเลือก ๑๖ หนวยกิต

 ๓.  หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต

  รวม     ๑๔๐ หนวยกิต

๕.  รายวิชา

 ๑.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐ หนวยกิต

  ดูรายละเอียดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร

 ๒.  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๓๐  หนวยกิต

  ดูรายละเอียดในวิชาแกนพระพุทธศาสนา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร

  ๒.๑ วิชาเฉพาะดาน  ๗๔ หนวยกิต

   ๑) วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  ๑๐  หนวยกิต

 ๔๐๑ ๓๐๑ พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง ๒ (๒-๐-๔)

 ๔๐๑ ๓๐๒ รัฐศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

 ๔๐๑ ๔๐๓ รัฐศาสตรในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

 ๔๐๑ ๔๐๔ พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๐๑ ๔๐๕ ธรรมภบิาลตามแนวพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

   ๒)  วิชาเฉพาะ ๖๔  หนวยกิต

    ก. วิชาบังคับ  ๔๘ หนวยกิต
 ๔๐๑ ๒๐๖ ปรัชญาการเมืองเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๒๐๗ ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๓๐๘ ความรูเบ้ืองตนทางรัฐประศาสนศาสตร ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๐๑ ๓๐๙ ความรูเบ้ืองตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๓๑๐ การวิเคราะหการเมืองการปกครองของไทย  ๓ (๓-๐-๖)
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 ๔๐๑ ๓๑๑ การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๓๑๒ การเมืองการปกครองสวนทองถิ่นไทย  ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๓๑๓ ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐศาสตร  ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๔๑๔ อาเซียนศึกษา ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๓๑๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร ๑ ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๔๑๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร ๒ ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายปกครอง ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๔๑๙ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๔๒๐ กฎหมายลักษณะพยาน ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๔๒๐ กฎหมายลักษณะพยาน ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๔๒๑ การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร ๓ (๐-๖-๖)

    ข.  วิชาเลือก  ๑๖  หนวยกิต

 ๔๐๑ ๓๒๒ เหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๓๒๓ พรรคการเมือง กลุมผลประโยชนและการเลือกตั้ง ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๓๒๔ การเมืองการปกครองสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นของไทย ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๓๒๕ การเมืองการปกครองของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๓๒๖ ระบบราชการไทย ๓ (๓-๐-๖) 

 ๔๐๑ ๓๒๗  ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๓๒๘ สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๔๒๙ ศาสนากับการเมือง  ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๔๓๐ จิตวิทยาการเมือง  ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๐๑ ๔๓๑ จริยธรรมทางการเมือง ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๔๓๒ สัมมนาแนวคิดทางการเมืองของนักคิดสําคัญในตะวันออก  ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๔๓๓ สันติวิธีและสมานฉันทแนวพุทธ ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๐๑ ๔๓๔ แนวความคิดทางการเมืองไทย ๒ (๒-๐-๔)

 ๔๐๑ ๔๓๕ สัมมนาภาวะผูนําทางการเมือง ๒ (๒-๐-๔)

 ๔๐๑ ๔๓๖ สัมมนาปญหาทางการเมืองการปกครองของไทย ๒ (๒-๐-๔)

 ๓.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖  หนวยกิต

 นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร ตองเลือกศึกษารายวิชาตางๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนวิชาเลือกเสรี จํานวน ๖ หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย 

ที่ปรึกษา
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 ๔.  วิชาโท    ๑๘ หนวยกิต

 นิสิตสาขาวิชาอื่นที่ประสงคจะศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตรเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชา 

ในสาขาวิชารัฐศาสตร ไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต ดังตอไปนี้

  ๑) วิชาบังคับ ๔ รายวิชา ๑๒ หนวยกิต คือ

 ๔๐๑ ๒๐๖ ปรัชญาการเมืองเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๒๐๗ ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๓๐๘ ความรูเบ้ืองตนทางรัฐประศาสนศาสตร ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๓๐๙ ความรูเบ้ืองตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ ๓ (๓-๐-๖)

  ๒) วิชาเลือก ๖ หนวยกิต

  ใหเลอืกศึกษารายวิชาตางๆ ในสาขาวิชารัฐศาสตร อกีไมนอยกวา ๖ หนวยกิต โดยความ

เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

 ๕. แผนการเรียน ๘ ภาคการศึกษา (วิชาเอกเด่ียว)

  ๕.๑ ชั้นปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณโลกปจจุบัน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตรเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๔๒ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒)(๑-๒-๔)

๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบาลีเสริม (รวม ๖ หนวยกิต)  

SP๑๐๑ บาลีไวยากรณ ๑ (๒)(๒-๐-๔)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

SP๑๐๒ บาลีไวยากรณ ๒ (๒)(๒-๐-๔)

SP๑๐๓ บาลีไวยากรณ ๓ (๒)(๒-๐-๔)

  บังคับสาขา  

๔๐๑ ๒๐๗ ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๙(๘)

หมายเหตุ:  ๑.  ** รายวิชาขอสอบกลาง

  ๒.  คฤหัสถเรียนรายวิชาบาลีเสริมเฉพาะ SP ๑๐๑ และ SP ๑๐๒

   ๓.  นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

  ๕.๒ ชั้นปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตรเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองไทย ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๑๔๖ แตงแปลบาลี ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปฎก** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันปฎก** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑(๑-๒-๔)

  วิชาบาลีเสริม  

SP ๑๐๔ บาลีไวยากรณ ๔ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๕ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๑ (๒)(๒-๐-๔)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

SP ๑๐๖ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๒ (๒)(๒-๐-๔)

  บังคับสาขา  
๔๐๑ ๓๐๘ ความรูเบ้ืองตนทางรัฐประศาสนศาสตร ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๘(๖)

หมายเหตุ:  ๑. ** รายวิชาขอสอบกลาง

   ๒.  คฤหัสถเรียนรายวิชาบาลีเสริมเฉพาะ SP ๑๐๓ และ SP ๑๐๔

  ๓.  นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยตัิธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

  ๕.๓ ชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๒(๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบ้ืองตน (๒)(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบ้ืองตนและการวิจัยเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๕ วรรณคดีบาลี** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒)(๑-๒-๔)

๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา** ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบาลีเสริม (รวม ๖ หนวยกิต)  

SP ๑๐๗ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๓ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๘ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๔ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๙ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๕ (๒)(๒-๐-๔)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  บังคับสาขา  

๔๐๑ ๒๐๖ ปรัชญาการเมืองเบื้องตน ๓(๓-๐-๖)

๔๐๑ ๓๐๙ ความรูเบ้ืองตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๘(๑๐)

หมายเหตุ:  ๑.  ** รายวิชาขอสอบกลาง

   ๒.  คฤหัสถเรียนรายวิชาบาลีเสริม SP ๑๐๕ และ SP ๑๐๖

  ๓.  นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

  ๕.๔  ชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษยกับสังคม** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปฎก** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑(๑-๒-๔)

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบาลีเสริม (รวม ๖ หนวยกิต)  

SP ๑๑๐ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๖ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๑๑ วากยสัมพันธ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๑๒ ฉันทลักษณ (๒)(๒-๐-๔)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาบังคับสาขา  

๔๐๑ ๓๑๒ การเมืองการปกครองสวนทองถิ่นไทย ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๘(๖)

หมายเหตุ:  ๑. ** รายวิชาขอสอบกลาง

   ๒.  นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

  ๕.๕ ชั้นปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒)(๒-๐-๔)

  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๔๐๑ ๓๐๑ พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๔๐๑ ๓๑๐ การวิเคราะหการเมืองการปกครองของไทย ๓(๓-๐-๖)

๔๐๑ ๓๑๔ อาเซียนศึกษา ๓(๓-๐-๖)

๔๐๑ ๔๑๔ กฎหมายปกครอง ๓(๓-๐-๖)

๔๐๑ ๓๑๕ ระเบียบวธิีวิจัยทางรัฐศาสตร ๑ ๓(๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  

๔๐๑ ๓๒๘ สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ ๓(๓-๐-๖)

๔๐๑ ๔๓๕ สัมมนาภาวะผูนําทางการเมือง ๒(๒-๐-๔)

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๙(๒)

หมายเหตุ:  วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา
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  ๕.๖ ชั้นปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑(๑-๒-๔)

  พระพุทธศาสนาประยุกต  

๔๐๑ ๓๐๒ รัฐศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๔๐๑ ๓๑๐ การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)

๔๐๑ ๔๑๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร ๒ ๓ (๓-๐-๖)

๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา ๓ (๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  

๔๐๑ ๓๒๓ พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน และการเลือกตั้ง ๓ (๓-๐-๖)

๔๐๑ ๓๒๖ ระบบราชการไทย ๓ (๓-๐-๖)

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๘

หมายเหตุ:  วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา

  ๕.๗ ชั้นปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ (๑-๒-๔)

  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๔๐๑ ๓๐๓ รัฐศาสตรในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

๔๐๑ ๓๑๓ ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐศาสตร ๓(๓-๐-๖)

๔๐๑ ๔๑๙ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๓(๓-๐-๖)

๔๐๑ ๔๒๑ การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร ๓(๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  

 ๔๐๑ ๔๓๖ สัมมนาปญหาทางการเมืองการปกครองของไทย ๒ (๒-๐-๔) 

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๔

หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา

  ๕.๘   ชั้นปที่ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๔๐๑ ๔๐๔ พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย ๒ (๒-๐-๔)

๔๐๑ ๔๐๕ ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๔๐๑ ๔๒๐ กฎหมายลักษณะพยาน ๓ (๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  

วิชาเลือกสาขา

๔๐๑ ๓๒๔ การเมืองการปกครองสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นของไทย ๓ (๓-๐-๖)

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๐

หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษา
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๖.  คําอธิบายรายวิชา

 ๖.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐ หนวยกิต

  ดูรายละเอียดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ๖.๒  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๓๐ หนวยกิต

  ดูรายละเอียดในวิชาแกนพระพุทธศาสนา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ๖.๓  วิชาเฉพาะดาน ๗๔ หนวยกิต

  ๖.๓.๑  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  ๑๐ หนวยกิต

 ๔๐๑ ๓๐๑ พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง ๒ (๒-๐-๔)

  (Buddhism and Politics) 

  ศกึษาบทบาทของพระพุทธศาสนาท่ีมสีวนรวมในการเมืองการปกครองของ

ไทยต้ังแตสมัยกรุงสโุขทัยเปนตนมา พทุธธรรมท่ีมสีวนเสริมสรางคุณธรรมใหแกการเมือง องคกรทาง

คณะสงฆที่กอใหเกิดการพัฒนาทางดานการเมืองการปกครองของไทย บทบาทของพระสงฆตอ

การเมืองไทย บทบาทของพระสงฆกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีกรณีศึกษาจาก

พระสงฆที่มีบทบาททางการเมือง เชน พระสงฆศรีลังกา เปนตัวอยาง 

 ๔๐๑ ๓๐๒ รัฐศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

  (Political Science in Buddhism)

  ศึกษาแนวคิดทางการเมือง การบริหาร และการปกครองของพระพุทธ

ศาสนาจากพระไตรปฎก ตําราทางพระพุทธศาสนาและจากผลงานของนักวิชาการสมัยใหม

 ๔๐๑ ๔๐๓ รัฐศาสตรในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

  (Political Science in Buddhist Literature)

  ศกึษาทฤษฎีการเมืองการปกครอง และการบริหารท่ีปรากฏในวรรณกรรม

ทางพระพทุธศาสนา เชน ไตรภูมิพระรวง โลกนีติ ราชนีติ ธรรมนีติ จักกวาฬทีปนี ภูมิวิลาสินี มงคล

ทีปนี โลกทีปกสาร โลกบัญญัติ วิเคราะหการเมืองการปกครองและการบริหารในวรรณกรรมเหลานี้

และวรรณกรรมอื่นๆ ที่นาสนใจ

 ๔๐๑ ๔๐๔ พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย ๒ (๒-๐-๔)
  (Buddhism and Human Security)

  ศกึษาความหมาย ความเปนมา และแนวคิดเกีย่วกบัความม่ันคงของมนุษย 

ความสําคัญของความมั่นคงของมนุษยที่มีตอการพัฒนาประเทศ ความมั่นคงของมนุษยตามแนว

พระพุทธศาสนา และศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สงเสริมความมั่นคงของมนุษยในดาน

ตางๆ
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 ๔๐๑ ๔๐๕ ธรรมภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

  (Buddhist Good Governance)

  ศกึษาความหมาย ทฤษฎ ีหลักการและองคประกอบของธรรมาภบิาล หลัก

ธรรมาภิบาลในพระไตรปฎก เปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลกับธรรมาภิบาลเชิงพุทธ การประยุกตใช

หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธสําหรับการบริหารจัดการภาครัฐภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและประชาชน

  ๖.๓.๒  วิชาเฉพาะ  ๖๔  หนวยกิต

    ก. วิชาบังคับ ๔๘ หนวยกิต

 ๔๐๑ ๒๐๖ ปรัชญาการเมืองเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖)

  (Introduction to Political Philosophy)

  ศกึษาความหมายและทีม่าของวชิาปรชัญาการเมอืงในประเดน็ทีส่าํคญั เชน 

จุดมุงหมายปลายทางของมนุษย จุดมุงหมายของรัฐ ความยุติธรรม ปรัชญาการเมืองสมัยโบราณ 

ปรัชญาการเมืองสมัยกลางและปรัชญาการเมืองสมัยใหม ผลงานของนักปรัชญาตะวันตกและตะวัน

ออกคนสําคัญ รวมถึงพุทธปรัชญาทางการเมือง

 ๔๐๑ ๒๐๗ ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร  ๓ (๓-๐-๖)

  (Introduction to Political Science)

  ศึกษาธรรมชาติและวิธีการทางรัฐศาสตร ความสัมพันธระหวางรัฐศาสตร

กับศาสตร ทางสังคมอื่นๆ ทฤษฎีทางรัฐศาสตรและหลักเกี่ยวกับอํานาจ การใชอํานาจ ความสัมพันธ

ระหวางรัฐกับบุคคล อํานาจกับกฎหมาย สถาบันทางการเมืองการปกครอง พลังและกระบวนการ

ทางการเมืองและประชาคมนานาชาติ

 ๐๑ ๓๐๘ ความรูเบื้องตนทางรัฐประศาสนศาสตร ๓ (๓-๐-๖)

  (Introduction to Public Administration)
  ศกึษาความหมาย แนวคดิ ทฤษฎแีละขอบเขตรฐัประศาสนศาสตร นโยบาย

ของรฐัเก่ียวกบัการบริหาร พฒันาการของการบริหาร การบริหารรัฐกจิ การบริหารธรุกจิ การบริหาร

กับปจจัยแวดลอม การบริหารการพัฒนา การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดและปรับปรุงองคการ

ของรัฐ การวางแผน การวินจิฉยัสัง่การ การติดตอประสานงานและการติดตามผลงาน ภาวะผูนาํ การ
บริหารราชการไทย และรัฐประศาสนศาสตรแนวพุทธ

 ๔๐๑ ๓๐๙ ความรูเบื้องตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ ๓ (๓-๐-๖)

  (Introduction to International Relation)
  ศกึษาความรูพืน้ฐานของการเมืองระหวางประเทศ ธรรมชาติและโครงสราง

ของระบบการเมืองระหวางประเทศ ปจจัยทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหาร 

วฒันธรรม อดุมการณทีม่ผีลตอแนวพฤตกิรรมของรฐั เคร่ืองมอืทีใ่ชในการดาํเนนิความสมัพันธระหวาง
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รัฐ พัฒนาการความรวมมือระหวางประเทศในรูปแบบตางๆ เชน ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย สถาบัน

ระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศตามแนวพระพุทธศาสนา

 ๔๐๑ ๓๑๐ การวิเคราะหการเมืองการปกครองของไทย ๓ (๓-๐-๖)

  (Analysis of Thai Politics and Government)

  ศึกษาวิเคราะหปจจัยทางประวัติศาสตร โครงสรางสังคม วัฒนธรรมและ

เศรษฐกิจ วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย ลักษณะเฉพาะและอุดมการณประจําชาติ บทบาทของ

ทหารตอการเมืองการปกครองของไทย 

 ๔๐๑ ๓๑๑ การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)

  (Comparative Politics and Government)

  ศกึษาแนวคิดและวิธกีารตางๆ ในการศึกษาเก่ียวกับการเมืองการปกครอง

เปรยีบเทยีบ ทัง้นีใ้หศกึษาเปรียบเทยีบของประเทศตางๆ โดยเลอืกเฉพาะบางประเทศท่ีสาํคญัในกลุม

ประเทศประชาธิปไตย กลุมประเทศคอมมิวนิสตและกลุมประเทศโลกที่สาม โดยเนนศึกษาในราย

ละเอยีดเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมือง โครงสราง องคประกอบและหนาที่ของระบบการเมืองการ

ปกครองเหลานั้นเปนกรณีศึกษา

 ๔๐๑ ๓๑๒ การเมืองการปกครองสวนทองถิ่นไทย ๓ (๓-๐-๖)

  (Local Government and Politics)

  ศกึษารูปแบบและกระบวนการของการเมืองการปกครองสวนทองถ่ินตัง้แต

อดีตถึงปจจุบัน แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจในปจจุบัน พฤติกรรมการเมืองและแนวโนมของ

การเมืองการปกครองสวนทองถิ่นในอนาคต

 ๔๐๑ ๓๑๓ ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐศาสตร ๓ (๓-๐-๖)

  (English for Political Science)
ศึกษาโครงสราง ศัพทและสํานวนที่ใชกันมากในสาขาวิชารัฐศาสตร และฝกการใชศัพทและสํานวน

เหลานั้นในการเขียนและการพูด ตลอดทั้งฝกการอาน วิเคราะหและตีความงานเขียนรัฐศาสตร การ

เขียนยอความ เรียงความ และอภิปรายเปนภาษาอังกฤษในเร่ืองที่เกี่ยวกับรัฐศาสตร

 ๔๐๑ ๔๑๔  อาเซียนศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
  (ASEAN Community)

  ศึกษาประวัติความเปนมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน 

กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย โครงสราง ภาพรวม ที่มาคําศัพทและท่ีมาของ 

AFTA เขตการคาเสรีและสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานประชาคมอาเซียนและเหตุผล องคประกอบของ

ประเทศรวมเจรจาท่ีมีผลกระทบตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย และแนวโนม
ประชาคมอาเซียน
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 ๔๐๑ ๓๑๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร ๑ ๓ (๓-๐-๖)

  (Political Science Research Methodology ๑)

  ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร ทั้งที่เปนการวิจัยเชิงปริมาณและการ

วิจัยเชิงคุณภาพ โดยครอบคลุมถึงการสรางแนวความคิด ประเด็นปญหา วัตถุประสงค การต้ัง

สมมติฐาน การสรางขอบขาย บท การประมวลผล การวิเคราะหขอมลู ตลอดจนการรายงานการวิจยั 

ทั้งนี้ใหมีการฝกหัดจัดทําโครงการวิจัยเสนอเปนภาคปฏิบัติดวย

 ๔๐๑ ๔๑๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร ๒ ๓ (๓-๐-๖)

  (Political Science Research Methodology ๒)

  ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร ทั้งที่เปนการวิจัยเชิงปริมาณและการ

วิจัยเชิงคุณภาพ โดยครอบคลุมถึงการสรางแนวความคิด ประเด็นปญหา วัตถุประสงค การต้ัง

สมมติฐาน การสรางขอบขาย บท การประมวลผล การวิเคราะหขอมลู ตลอดจนการรายงานการวิจยั 

ทั้งนี้ใหมีการฝกหัดจัดทําโครงการวิจัยเสนอเปนภาคปฏิบัติดวย

 ๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายปกครอง ๓ (๓-๐-๖)

  (Administrative Law)

  ศึกษาประวัติ แนวคิดและสาระสําคัญของกฎหมายปกครอง การบริการ

สาธารณะ การจัดระเบียบราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ระบบขาราชการ 

ความเก่ียวพันระหวางขาราชการกับรัฐตามกฎหมาย ขาราชการพลเรือน ขาราชการทหาร บําเหน็จ

บํานาญขาราชการ และการจัดตั้งศาลปกครองของไทย

 ๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา ๓ (๓-๐-๖)

  (Criminal Law)

  ศกึษาลกัษณะกฎหมายอาญา ทฤษฎวีาดวยความรบัผดิชอบ ขอบเขตบงัคบั
กฎหมายอาญา การพยายามกระทาํความผดิ ผูมสีวนเกีย่วของในการกระทาํความผดิเหตยุกเวนความ

ผิด ยกเวนโทษ ลดโทษ การกระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทําความผิดอีก อายุ

ความอาญา โทษในทางอาญาและวิธีการเพ่ือความปลอดภัย รวมท้ังศึกษาทฤษฎีอาชญาวิทยาและ

ทัณฑวิทยา
 ๔๐๑ ๔๑๙ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๓ (๓-๐-๖)

  (Law of Criminal Procedure)

ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 ๔๐๑ ๔๒๐ กฎหมายลักษณะพยาน ๓ (๓-๐-๖)

  (Law of Witness)
  ศกึษาความรูทัว่ไปเกีย่วกบักฎหมายลกัษณะพยาน หลกัทัว่ไปเกีย่วกบัการ

รับฟงพยานหลักฐาน การนําสืบ ขอเท็จจริงที่ไมตองนําสืบดวยพยานหลักฐาน พยานหลักฐานที่หาม
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มใิห รบัฟง พยานหลกัฐานทีต่องหามโดยกฎหมายปดปาก การนาํสืบพยานบคุคลแทนเอกสาร พยาน

ตางๆ เชน พยานบอกเลา พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานที่เปนความเห็น วิธีนําสืบ

พยานโดยหลักฐานท่ัวไป มาตรฐานการช่ังนํา้หนักพยานหลักฐาน และการคุมครองพยานตามกฎหมาย 

 ๔๐๑ ๔๒๑ การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร ๓ (๐-๖-๖)

  (Independent Study on Political Science)

  ศึกษาคนควาวิจัยภาคสนามทางรัฐศาสตรหรือเร่ืองอื่นโดยความเห็นชอบ

และควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา

    ข. วิชาเลือก  ๑๖  หนวยกิต

 ๔๐๑ ๓๒๒ เหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย ๓ (๓-๐-๖)

  (Current Affairs of Thai Politics)

  ศกึษาเหตุการณสาํคญัทีเ่กดิขึน้ในอดีตและปจจบุนั ซึง่มสีวนเก่ียวของและ
กระทบตอการเมืองไทย โดยเนนเหตุการณทางการเมืองในปจจบุนัเปนสาํคญั และแนวโนมการเมืองไทย

ในอนาคต

 ๔๐๑ ๓๒๓ พรรคการเมือง กลุมผลประโยชนและการเลือกตั้ง ๓ (๓-๐-๖)

   (Political Parties,  Interest Groups and Elections)

  ศึกษาทฤษฎี ความเปนมาของพรรคการเมือง กลุมอิทธิพลและกลุมผล

ประโยชน และระบบของการเลือกตัง้ บทบาทและอทิธพิลของกลุมตางๆ และความสมัพนัธกบัรฐับาล 

พฤตกิรรมการลงคะแนนเสียงเลอืกตัง้ และปญหาการเลือกตัง้ เนนกรณกีารเลือกตัง้ของไทยโดยเปรียบ

เทียบกับประเทศอื่นๆ 

 ๔๐๑ ๓๒๔ การเมืองการปกครองสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นของไทย ๓ (๓-๐-๖)

  (Thai Regional and Local Government Politics)

  ศกึษารูปแบบและกระบวนการของการเมืองการปกครองสวนภูมภิาคและ
สวนทองถิ่นของไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจในปจจุบัน พฤติกรรม

การเมือง และแนวโนมของการเมืองการปกครองสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นในอนาคต

 ๔๐๑ ๓๒๕ การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ๓ (๓-๐-๖)
    (Politics and Government of Southeast Asia)

  ศึกษาแนวคิดและพฤติกรรมทางการเมือง สถาบนัการเมือง การจัดระเบียบ

การปกครอง รูปแบบของรัฐและองคกรแหงอํานาจของกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปรียบ

เทียบความสัมพันธระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปญหาการ

พัฒนาการเมืองการปกครองของกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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 ๔๐๑ ๓๒๖ ระบบราชการไทย ๓ (๓-๐-๖) 

   (Thai Bureaucracy)

  ศึกษาการจัดองคการ การบริหาร การปฏิบัติงานของระบบราชการไทย 

บทบาทและอทิธพิลของขาราชการทีม่ตีอการกาํหนดนโยบายของรฐับาล ทศันคตแิละพฤตกิรรมของ

ขาราชการ วัฒนธรรมทางการบริหาร ความสัมพันธระหวางขาราชการกับประชาชน ปญหาของการ

ควบคุมและความรับผดิชอบของระบบขาราชการไทย การพัฒนาระบบราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของระบบราชการไทย 
 ๔๐๑ ๓๒๗  ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)

   (Comparative Democracy)

  ศึกษาแนวคิดประชาธิปไตย ความเปนมาของประชาธิปไตย เปรียบเทียบ

สมัยโบราณและสมัยปจจุบัน ประชาธิป ไตยของอังกฤษ อเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุน เปรียบเทียบ

ประชาธิปไตยระบบทุนนิยมกับประชาธิปไตยสังคมนิยมประชาธิปไตยระบบอังกฤษกับอเมริกา และ

ฝรั่งเศส ประชาธิปไตยระบบของไทยกับญี่ปุน และประชาธิปไตยในศตวรรษท่ี ๒๑

 ๔๐๑ ๓๒๘ สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ ๓ (๓-๐-๖)

  (Political Institutions and Constitutions)

  ศึกษาสถาบันทางการเมืองและการเมืองรูปแบบตางๆ กลไกท่ีจําเปนตอ

เสถียรภาพรัฐบาล วัตถุประสงค ความหมาย ที่มาและรูปแบบของรัฐธรรมนูญ การจัดทํา การแกไข 

และการควบคุมไมใหขัดกับรัฐธรรมนูญ และสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญไทยฉบับปจจุบัน แนวโนม

ของสถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญไทย

 ๔๐๑ ๔๒๙ ศาสนากับการเมือง  ๓ (๓-๐-๖)

  (Religions and Politics) 

  ศึกษาแนวคิดทางปรัชญาสังคมการเมืองและทัศนะของพระพุทธศาสนา 
ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลามและศาสนาฮินดู สังคมในอุดมคติของศาสนาเหลานี้ วิธีการเขาถึงสังคม

ในอุดมคติ วิเคราะหการใชความรุนแรงในศาสนาตางๆ เปนวิธีการทางการเมือง และศาสนาในเชิง

ความสัมพันธกับความรุนแรงเชิงโครงสราง เนนความสัมพันธระหวางศาสนาและการเมืองใน
ประเทศไทย

 ๔๐๑ ๔๓๐ จิตวิทยาการเมืองช ๓ (๓-๐-๖)

  (Political Psychology)
  ศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลในสังคม เชน การเลือกระบบ

การเมือง ความสัมพันธระหวางบุคคลกับรัฐบาล ทัศนคติของรัฐบาลท่ีมีตอประชาชนและของ

ประชาชนท่ีมีตอรัฐบาล การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง โดยใชทฤษฎีเกี่ยวกับส่ิงกําหนดพฤติกรรมของ

มนุษยจากจิตวิทยามาเปนเครื่องมืออธิบาย
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 ๔๐๑ ๔๓๑ จริยธรรมทางการเมือง ๓ (๓-๐-๖)

  (Political Morality)

  ศกึษาวตัถปุระสงคของจรยิธรรมทางการเมอืง แนวความคดิเกีย่วกบัอาํนาจ 

วิถีทางและเปาหมายทางการเมือง รวมท้ังการศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย วิทยาศาสตรกับ

จริยธรรม ความจริงอันสูงสุด ความสําคัญของหลักอหิงสะธรรมและระเบียบทางการเมือง

 ๔๐๑ ๔๓๒ สัมมนาแนวคิดทางการเมืองของนักคดิสําคัญในตะวันออก ๓ (๓-๐-๖)

  (Seminar on Eastern Political Thoughts) 

  สัมมนาแนวคิดทางการเมืองของนักคิดสําคัญในตะวันออก ตามหัวขอท่ี

กําหนดให

 ๔๐๑ ๔๓๓ สันติวิธีและสมานฉันทแนวพุทธ ๒ (๒-๐-๔)

  (Peaceful means and Reconciliation in Buddhism)

  ศกึษาสาเหตุและปญหาของความขัดแยง วธิรีะงับความขัดแยงโดยสันตวิธิ ี

การสรางสันติวิธแีละสมานฉันทตามหลักพุทธธรรม

 ๔๐๑ ๔๓๔ แนวความคิดทางการเมืองไทย ๒ (๒-๐-๔)

  (Thai Political Thoughts)

  ศึกษาลักษณะและปญหาเฉพาะของความคิดทางการเมืองไทยในเร่ือง

อิทธิพลของ วัฒนธรรมเดิม ที่กอใหเกิดความคิดทางการเมืองไทย อิทธิพลของความคิดทางการเมือง

ตะวันตก ที่มีตอความคิดทางการเมืองไทย และความคิดทางการเมืองของนักคิดคนสําคัญๆ ในอดีต

และปจจุบัน

 ๔๐๑ ๔๓๕ สัมมนาภาวะผูนําทางการเมือง ๒ (๒-๐-๔)

  (Seminar on Political Leadership)
  สัมมนาเรื่องภาวะผูนําทางการเมือง ตามหัวขอที่กําหนดให

 ๔๐๑ ๔๓๖ สัมมนาปญหาทางการเมืองการปกครองของไทย ๒ (๒-๐-๔)

  (Seminar on Problems of Politics 

  and Government of Thailand)
  สัมมนาปญหาทางการเมืองการปกครองของไทย ตามหัวขอที่กําหนดให 
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หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๕
(เปดสอนเฉพาะหองเรียนวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด)

******************

๑. ชื่อหลักสูตร

 ๑.๑  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย  : หลกัสูตรพทุธศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการเชงิพทุธ

 ๑.๒  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Buddhist Management

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ๒.๑  ชื่อเต็มภาษาไทย  : พุทธศาสตรบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts (Buddhist Management)

 ๒.๒  ชื่อยอภาษาไทย  : พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)

  ชื่อยอภาษาอังกฤษ  : B.A. (Buddhist Management)

๓.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ๓.๑ ปรัชญาของหลักสูตร

 หลกัสตูรพุทธศาสตรบัณฑติ กาํหนดใหมกีารศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาประยุกตเขา

กบัวชิาการของสาขาวิชาการจัดการเชิงพทุธ สาํหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถทัว่ไป อนัสอดคลอง

กบัการท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ทีไ่ดทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพื่อเปนที่ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาช้ันสูงสําหรับ

พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถทั่วไป
 ๓.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร

   ๓.๒.๑ เพือ่ผลติบณัฑติใหมคีวามรูความเขาใจในหลักการจัดการ ตามหลกัพทุธศาสนา

และวิทยาการสมัยใหม
   ๓.๒.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถใชความรูในการจัดการตามแนวพุทธไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

   ๓.๒.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถนําความรูในการจัดการเชิงพุทธไปประยุกตใชใน

การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาและดานการเผยแผพระพุทธศาสนาเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนา

สังคม
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๔. โครงสรางหลักสูตร

 ๑.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต

 ๒.  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หนวยกิต

  ๒.๑  วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต

  ๒.๒  วิชาเฉพาะดาน ๗๔ หนวยกิต

   ๒.๒.๑  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ๑๐ หนวยกิต

   ๒.๒.๒  วิชาเฉพาะสาขา ๖๔ หนวยกิต

     ก. วิชาบังคับ ๔๘ หนวยกิต

     ข. วิชาเลือก ๑๖ หนวยกิต

 ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖  หนวยกิต

  รวม     ๑๔๐ หนวยกิต

๕. รายวิชา

 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ 

  ดูรายละเอียดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร

 ๒. วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต

  ดูรายละเอียดในวิชาแกนพระพุทธศาสนา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร

 ๓. วิชาเฉพาะดาน  ๗๔ หนวยกติ

  ๑) วิชาแกนพระพุทธศาสนาประยุกต  ๑๐  หนวยกิต

 ๔๐๖ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร ๒ (๒-๐-๔)

 ๔๐๖ ๓๐๒ การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

 ๔๐๖ ๔๐๓ กฎหมายสําหรับพระสงฆ ๒ (๒-๐-๔)

 ๔๐๖ ๔๐๔ การประชาสัมพันธเชิงพุทธ ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๐๖ ๔๐๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน  ๒ (๒-๐-๔)

  ๒)  วิชาเฉพาะ  ๖๔  หนวยกิต

   ก.  วิชาบังคับ ๔๘ หนวยกิต
 ๔๐๖ ๒๐๖ ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการจัดการ ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๖ ๒๐๗ ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๖ ๓๐๘ องคการและการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๐๖ ๓๐๙ การวางแผนและควบคุมงานบริหาร  ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๖ ๓๑๐  การจัดการสาธารณูปการ ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๐๖ ๓๑๑ การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
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 ๔๐๖ ๓๑๒ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ  ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๖ ๓๑๓ การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ  ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๖ ๓๑๔ การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๖ ๓๑๕ การวิจัยเพื่อการจัดการ ๑ ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๖ ๔๑๖ การวิจัยเพื่อการจัดการ ๒ ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๖ ๔๑๗ ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๖ ๔๑๘ ภาวะผูนําทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๖ ๔๑๙ การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป  ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๖ ๔๒๐ การจัดการเชิงกลยุทธ  ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๖ ๔๒๑ การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ ๓ (๓-๐-๖)

   ข. วิชาเลือก  ๑๖  หนวยกิต

 ๔๐๖ ๓๒๒ การบริหารจัดการงบประมาณ  ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๖ ๓๒๓ การจัดการการเงินและทรัพยสิน  ๓ (๓-๐-๖

 ๔๐๖ ๓๒๔ หลักการฝกอบรมและการประชุม ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๖ ๓๒๕ การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน  ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๖ ๓๒๖ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ  ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๖ ๓๒๗ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๖ ๔๒๘ การสื่อสารกับการจัดการ ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๖ ๔๒๙ การบริหารชุมชนและสิ่งแวดลอม  ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๓๐ ๔๓๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน  ๒ (๒-๐-๔)

 ๔๐๖ ๔๓๑ การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน ๒ (๒-๐-๔)

 ๔๐๖ ๔๓๒ มนุษยสัมพันธกับการจัดการ  ๒ (๒-๐-๔)

 ๔๐๖ ๔๓๓ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ  ๒ (๒-๐-๔)

 ๓.  หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต

 นิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตองเลือกศึกษารายวิชาตางๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนวิชาเลือกเสรี จํานวน ๖ หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย 

ที่ปรึกษา

 ๔. วิชาโท ๑๘ หนวยกิต
 นิสิตสาขาวิชาอื่นที่ประสงคจะศึกษาสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธเปนวิชาโท ตองศึกษา

รายวิชา ในสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต ดังตอไปนี้
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  ๑) วิชาบังคับ ๔ รายวิชา ๑๒ หนวยกิต คือ

 ๔๐๖ ๒๐๖ ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการจัดการ   ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๖ ๓๑๑ การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา   ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๖ ๓๑๓ การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ     ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๖ ๓๑๒ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ    ๓ (๓-๐-๖)

  ๒)  วิชาเลือก  ๖  หนวยกิต

  ใหเลอืกศกึษารายวชิาตางๆ ในสาขาวชิาการจดัการเชงิพทุธ อกีไมนอยกวา ๖ หนวยกติ 

โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

 ๕.  แผนการเรียน ๘ ภาคการศึกษา (วิชาเอกเด่ียว)

  ๕.๑ ชั้นปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณโลกปจจุบัน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตรเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๔๒ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒)(๑-๒-๔)

๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบาลีเสริม (รวม ๖ หนวยกิต)  

SP๑๐๑ บาลีไวยากรณ ๑ (๒)(๒-๐-๔)

SP๑๐๒ บาลีไวยากรณ ๒ (๒)(๒-๐-๔)

SP๑๐๓ บาลีไวยากรณ ๓ (๒)(๒-๐-๔)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๖(๘)

หมายเหตุ: ๑. ** รายวิชาขอสอบกลาง
  ๒.  นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)
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  ๕.๒ ชั้นปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตรเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองไทย ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๖ แตงแปลบาลี ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปฎก** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันปฎก** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑(๑-๒-๔)

  วิชาบาลีเสริม  

SP ๑๐๔ บาลีไวยากรณ ๔ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๕ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๑ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๖ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๒ (๒)(๒-๐-๔)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๕(๖)

หมายเหตุ:  ๑. ** รายวิชาขอสอบกลาง
   ๒. นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

  ๕.๓ ชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๒(๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบ้ืองตน (๒)(๒-๐-๔)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบ้ืองตนและการวิจัยเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๕ วรรณคดีบาลี** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒)(๑-๒-๔)

๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา** ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบาลีเสริม (รวม ๖ หนวยกิต)  

SP ๑๐๗ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๓ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๘ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๔ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๙ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๕ (๒)(๒-๐-๔)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๒(๑๐)

หมายเหตุ:  ๑. ** รายวิชาขอสอบกลาง

  ๒. นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรอื เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

  ๕.๔ ชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษยกับสังคม** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปฎก** ๒(๒-๐-๔)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑(๑-๒-๔)

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบาลีเสริม (รวม ๖ หนวยกิต)  

SP ๑๑๐ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๖ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๑๑ วากยสัมพันธ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๑๒ ฉันทลักษณ (๒)(๒-๐-๔)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๕(๖)

หมายเหตุ:  ๑. ** รายวิชาขอสอบกลาง

   ๒.  นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

  ๕.๕ ชั้นปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒)(๒-๐-๔)

  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๔๐๖ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร ๒ (๒-๐-๔)

๔๐๖ ๓๐๒ การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๔๐๖ ๒๐๖ ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการจัดการ ๓ (๓-๐-๖)

๔๐๖ ๒๐๗ ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖)

๔๐๖ ๓๐๘ องคการและการจัดการ ๓ (๓-๐-๖)

๔๐๖ ๓๐๙ การวางแผนและควบคุมงานบริหาร ๓ (๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

๔๐๖ ๓๒๒ การบริหารจัดการงบประมาณ ๓ (๓-๐-๖)

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๙(๒)
หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา

  ๕.๖  ชั้นปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑(๑-๒-๔)

  พระพุทธศาสนาประยุกต  

๔๐๖ ๔๐๓ กฎหมายสําหรับพระสงฆ ๒ (๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๔๐๖ ๓๑๐ การจัดการสาธารณูปการ ๓ (๓-๐-๖)

๔๐๖ ๓๑๑ การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖)

๔๐๖ ๓๑๒ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ ๓ (๓-๐-๖)

๔๐๖ ๓๑๓ การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ ๓ (๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  

๔๐๖ ๓๒๔ หลักการฝกอบรมและการประชุม ๓ (๓-๐-๖)

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๘

หมายเหตุ:  วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา
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  ๕.๗ ชั้นปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ (๑-๒-๔)

  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๔๐๖ ๔๐๔ การประชาสัมพันธเชิงพุทธ ๒ (๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๔๐๖ ๓๑๔ การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ ๓ (๓-๐-๖)

๔๐๖ ๓๑๕ การวิจัยเพื่อการจัดการ ๑ ๓ (๓-๐-๖)

๔๐๖ ๔๑๗ ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ ๓ (๓-๐-๖)

๔๐๖ ๔๑๘ ภาวะผูนําทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  

๔๐๖ ๓๒๖ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ ๓ (๓-๐-๖)

๔๓๐ ๔๓๐ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคน ๒ (๒-๐-๔)

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๒ (๒-๐-๔)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๒๐

หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา

  ๕.๘ ชั้นปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๔๐๖ ๔๐๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน ๒ (๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๔๐๖ ๔๑๖ การวิจัยเพื่อการจัดการ ๒ ๓ (๓-๐-๖)
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๔๐๖ ๔๑๙ การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป ๓ (๓-๐-๖)

๔๐๖ ๔๒๐ การจัดการเชิงกลยุทธ ๓ (๓-๐-๖)

๔๐๖ ๔๒๑ การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ ๓ (๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  

๔๐๖ ๓๒๗ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ๓ (๓-๐-๖)

๔๐๖ ๔๓๓ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ ๒ (๒-๐-๔)

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกติทั้งหมด ๑๙

หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา

๖. คําอธิบายรายวิชา

 ๖.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐  หนวยกิต

  ดูรายละเอียดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ๖.๒  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๓๐  หนวยกิต

  ดูรายละเอียดในวิชาแกนพระพุทธศาสนา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ๖.๓  วิชาเฉพาะดาน   ๗๔ หนวยกิต

  ๖.๓.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต   ๑๐ หนวยกิต

 ๔๐๖ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร ๒ (๒-๐-๔) 
  (Buddha’s Administration Methods)

  ศกึษาความหมาย แนวคดิ และทฤษฎขีองการบริหาร พทุธวธิกีารบรหิารงาน 

แนวคิดการบริหารงาน หลักการและวิธีการบริหารงานของพระพุทธเจา พุทธจริยา หลักพุทธธรรม

เพือ่การบรหิารงานวธิกีารบรหิารงานตามแนวพุทธ การบรหิารงานตามวถิพีทุธ การเลอืกวธิกีารบรหิารงาน

ตามแนวไตรสิกขา กลวิธีและอุบายการบริหารของพระพุทธเจา และพุทธวิธีการบริหารงานท่ีดี
 ๔๐๖ ๓๐๒ การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔)

   (Management of Buddhist Property)
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   ศกึษาถงึความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัทรพัยสนิของพระพทุธศาสนา กฎระเบยีบ

ที่วาดวย ศาสนสมบัติการบริหารจัดการทรัพยสิน การวิเคราะหทรัพยสิน และแนวโนมการจัดการ

ทรัพยสินของพระพุทธศาสนา

 ๔๐๖ ๔๐๓ กฎหมายสําหรับพระสงฆ  ๒ (๒-๐-๔)

  (Related Laws for Sangha)

   ศึกษากฎหมายท่ีพระสงฆควรทราบ กฎหมายคณะสงฆ กฎหมายเก่ียวกับ

ที่ดิน การครอบครองปรปกษ การทํานิติกรรมสัญญา การเชาที่ดินและอาคารของวัด การเปน

เจาพนักงานตามกฎหมาย พระสงฆกบัมรดก การเปนโจทย จาํเลย และพยานในศาล และศึกษากรณี

ตัวอยางคดีที่ศาลตัดสินแลวอันเกี่ยวของกับกฎหมายที่พระสงฆควรทราบ

 ๔๐๖ ๔๐๔ การประชาสัมพันธเชิงพุทธ  ๒ (๒-๐-๔)

   (Buddhist Public Relations)

   ศึกษาความหมาย ปรัชญา ประเภท วัตถุประสงค องคประกอบ เครื่องมือ

และส่ือของยุทธวิธีการประชาสัมพันธและการสารสนเทศอ่ืนๆ ศึกษาการเผยแพรพุทธธรรมท่ีใช

แนวทางของการประชาสัมพันธบทบาทของบรมครูในการเผยแพรและหลักการเผยแพรธรรมะ

รวมสมัย และศึกษาพระสงฆที่ประสบผลสําเร็จในการเผยแพรหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา

 ๔๐๖ ๔๐๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน ๒ (๒-๐-๔)

  (Management on Buddhism in Asean Countries)

  ศกึษาความเปนมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน พฒันาการจัดการกิจการ

พระพุทธศาสนาในอาเซียน แนวโนมการจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน

 ๖.๔ วิชาเฉพาะ    ๖๔  หนวยกิต

  ก.  วิชาบังคับ   ๔๘  หนวยกิต

 ๔๐๖ ๒๐๖ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการ ๓ (๓-๐-๖)
  (Introduction to Management)

  ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบเขตของการจัดการ พัฒนาการ

ของการจัดการ นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดการ การจัดการภาครัฐ การจัดการทางธุรกิจ การ
วางแผน การติดตอประสานงาน การวินิจฉัยสั่งการภาวะผูนํา การจัดการตามแนวบูรณาการ การ

จัดการตามแนวธรรมาภิบาลการจัดการเชิงพุทธ

 ๔๐๖ ๒๐๗ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
  (Introduction to Buddhist affairs)

  ศึกษาความหมายกิจการพระพุทธศาสนา พัฒนาการของกิจการพระพุทธ

ศาสนาในสมัยพุทธกาล และในประเทศไทย แนวโนมเกี่ยวเนื่องกับกิจการพุทธศาสนาในอนาคต
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 ๔๐๖ ๓๐๘ องคการและการจัดการ ๓ (๓-๐-๖)

  (Organization and Management)

  ศกึษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับองคการและการจัดการ การ

วางแผนเพ่ือการจัดองคการ การจัดโครงสรางขององคการ การจัดการทรัพยากรบุคคล การอํานวย

การ การควบคุมงาน การพัฒนาองคการและการจัดการ การสรางจุดเดนขององคการ กระบวนการ

ขององคการ การพัฒนาของทฤษฎีองคการและการบริหารสมัยใหม การแกปญหาความขัดแยงและ

แนวทางแกไขปญหาในองคการ และการจัดการทรัพยากรบุคคลแนวพุทธ

 ๔๐๖ ๓๐๙ การวางแผนและควบคุมงานบริหาร  ๓ (๓-๐-๖)

  (Administration Planning and Control)

  ศึกษาทฤษฎี เทคนิค รูปแบบและกระบวนการวางแผนและควบคุม หลัก

สําคัญในการวางแผนและควบคุมประเภทของการวางแผนและควบคุมงานบริหาร การพัฒนาการ

วางแผนและควบคุมงานบริหาร กลยุทธในการวางแผนและควบคุม การวางแผนและควบคุมที่มี

ประสทิธภิาพ การวางแผนและควบคมุงานบรหิารตามแนวพทุธแนวโนมการวางแผนและควบคมุงาน

บริหาร

 ๔๐๖ ๓๑๐ การจัดการสาธารณูปการ ๓ (๓-๐-๖)

  (Monastery Compound Management)

ศึกษาความหมายและความเปนมาในการจัดการงานสาธารณูปการ การกําหนดสวนพุทธาวาส 

สังฆาวาสการอนุรักษสิ่งแวดลอม ตั้งแตสมัยพุทธกาล ผังวัด กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดผังวัด 

ระเบียบและการดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอมในวัด กฎระเบียบการขออนุญาตตั้งวัด การพัฒนาวัด

แผนการจัดการสาธารณูปการ ปญหาและแนวโนมการจัดการงานสาธารณูปการ

 ๔๐๖ ๓๑๑ การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖)

  (Management on Buddhism Dissemination)
  ศกึษาความหมายการเผยแผ หลักการเผยแผของพทุธศาสนา ววิฒันาการ

การเผยแผพระพุทธศาสนา การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน แนวโนมการ

จดัการเผยแผพระพทุธศาสนา ศกึษาองคการเผยแผในประเทศไทย แนวคดิการจดัการศกึษาสงเคราะห

ของพระพุทธศาสนา บทบาทของพระสงฆในการจัดการศึกษาสงเคราะห ศึกษากรณีตัวอยาง เชน 

การศึกษาเด็กกอนเกณฑ การศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัด การศึกษาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

และศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาสงเคราะห

 ๔๐๖ ๓๑๒ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ ๓ (๓-๐-๖)

  (Sangha Educational Management)
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  ศึกษาประวัติความเปนมาของการศึกษา หลักการจัดการศึกษาของ

คณะสงฆ ระบบการศึกษาคณะสงฆบทบาทของพระสงฆตอการบริหารจัดการการศึกษา การปฏิรูป

การศึกษากับการศกึษาของคณะสงฆ กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการศกึษาของคณะสงฆ แนวโนมการจดัการ

ศึกษาของพระสงฆ

 ๔๐๖ ๓๑๓ การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ ๓ (๓-๐-๖)

  (Buddhist Social Work)

  ศึกษาความหมายของสังคมสงเคราะห ขอบเขตงานสังคมสงเคราะห จุด

มุงหมายของงานสังคมสงเคราะห วธิกีารสังคมสงเคราะห กระบวนการของงานสังคมสงเคราะห หนาที่

และจรรยาบรรณของนกัสงัคมสงเคราะห หลกัพทุธธรรมทีเ่กีย่วกบัการสงัคมสงเคราะห วสิยัทศันของ

พระสงฆตนแบบกับการสังคมสงเคราะห

 ๔๐๖ ๓๑๔ การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ ๓ (๓-๐-๖)

  (Buddhist Human Resource Management)

  ศึกษาหลักการ หนาที่ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรใน

องคการ การพยากรณเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน การสรรหา การ

คัดเลือก การปฐมนิเทศ การประเมินการปฏิบัติงานการฝกอบรม การบรรจุแตงต้ังระบบการจาย

คาตอบแทน ความสัมพันธระหวางนายจางและพนักงาน สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพชีวิต

การทํางานของพนักงาน และการจดัการทรัพยากรมนุษยตามแนวพระพุทธศาสนา

 ๔๐๖ ๓๑๕ การวิจัยเพื่อการจัดการ ๑ ๓ (๓-๐-๖)

  (Managerial Research I)

  ศึกษาความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการวิจัย กระบวนการและข้ันตอนการวิจัย 

การใชผลการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการ การวางแผนและการออกแบบการวิจัย ประชากรและการ

สุมตวัอยาง สถติสิาํหรบัการวจิยั เทคนคิการรวมรวมขอมูลและการวเิคราะหขอมลูเชงิบริหารจดัการ 

การเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การนําผลงานการวิจัยไปใชในการตัดสินใจเชิงบริหาร

จัดการ และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนา

 ๔๐๖ ๔๑๖ การวิจัยเพื่อการจัดการ ๒ ๓ (๓-๐-๖)
  (Managerial Research II)

  ศกึษาความรูเพิม่เตมิท่ีเกีย่วกบัการวจิยั ตลอดถงึกระบวนการและขัน้ตอน

การวิจัย การใชผลการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการ การวางแผนและการออกแบบการวิจัย ประชากร

และการสุมตัวอยาง สถติสิาํหรับการวิจยั เทคนิคการรวมรวมขอมลูและการวิเคราะหขอมลูเชิงบริหาร

จัดการ การเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การนําผลงานการวิจัยไปใชในการตัดสินใจ
เชิงบริหารจัดการ และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนา
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 ๔๐๖ ๔๑๗ ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ ๓ (๓-๐-๖)

  (English for Management)

ศกึษาโครงสรางภาษาองักฤษและศัพทพืน้ฐานทัว่ไปทางการจัดการ การใชภาษาองักฤษ ในการปฏิบตัิ

งานทางวิทยาการจัดการ การติดตอสื่อสารและการจัดการ การเขาประชุมสัมมนา การรายงานและ

การเสนอผลงานทางดานบริหารจัดการ ทกัษะการอานตําราและเอกสารวิชาการ และทักษะการอาน

หนังสือพิมพสําหรับการบริหารจัดการ

 ๔๐๖ ๔๑๘ ภาวะผูนําทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖)

  (Leadership management according to the Buddha)

  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและความความหมาย เกี่ยวกับภาวะผูนํา ลักษณะ

ของภาวะผูนํา การจัดการเพื่อความเปนผูนํา ผูนําที่มีประสิทธิภาพ ตนแบบผูนํา ผูนําตามแนว

พระพุทธศาสนา ผูนําที่สรางสันติสุขตามหลักพุทธธรรม ภาวะผูนําในยุคโลกาภิวัตน 

 ๔๐๖ ๔๑๙ การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป ๓ (๓-๐-๖)

  (Buddhist Arts Conservation and Management)

  ศึกษาความหมายประวัติความเปนมา ขอบเขตและประโยชนพุทธศิลป 

วิวัฒนาการและอิทธิพลพุทธศิลปในดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ปรัชญาธรรมทาง

วัตถุ ลักษณะของศิลปวัฒนธรรมไทย สมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร ความสัมพันธ

พุทธศิลปะกับศาสตรตางๆ สกุลศิลปะ การสงวนรกัษา การอนุรักษและการบริหารจัดการพุทธศิลป

 ๔๐๖ ๔๒๐ การจัดการเชิงกลยุทธ  ๓ (๓-๐-๖)

  (Strategic Management)

  ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ ระบบขอมูล

เพื่อการจัดการ การวิเคราะหกลยุทธกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอก การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

การประเมินและควบคุมกลยุทธ การจัดการทางกลยุทธกับมิติทางดานสังคม กลยุทธการจัดการใน

สภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง และการจัดการเชิงกลยุทธตามแนวพระพุทธศาสนา

 ๔๐๖ ๔๒๑ การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ ๓ (๓-๐-๖)

  (Independent Studies)
  ศึกษาหลักเกณฑการปฏิบัติงาน เลือกปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการ ณ หนวยงานตามความสนใจ เขียนเปนรายงานผลของการปฏิบัติงานดังกลาวในรูปของ

ภาคนิพนธหรือสารนิพนธ โดยการควบคุมและแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา

  ข.  วิชาเลือก   ๑๖  หนวยกิต

 ๔๐๖ ๓๒๒ การบริหารจัดการงบประมาณ ๓ (๓-๐-๖)
  (Budgeting Administration)
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  ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงบ

ประมาณ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและวิธีการวิเคราะหงบประมาณ บทบาทของระบบ

การเมืองตอการบรหิารจดัการงบประมาณการบริหารจดัการงบประมาณเพือ่พระพุทธศาสนา ปญหา

และแนวโนมของการบริหารจัดการงบประมาณ

 ๔๐๖ ๓๒๓ การจัดการการเงินและทรัพยสิน  ๓ (๓-๐-๖

  (Financial and Asset Management)

  ศกึษาสถานะแวดลอมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบ้ืองตน การเปรียบเทียบ

โครงการลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะตางๆ การบริหารทนุหมนุเวยีน การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 

ศึกษาการจําแนกประเภททรัพยสิน การจัดสวนแบงของทรัพยสิน คาใชจายกําหนดราคาทรัพยสิน 

วธิกีารดแูลรกัษาศาสนสมบตักิลาง วธิกีารบรหิารจดัการทรพัยสนิวดัและการแสดงรายการทรพัยสนิ

ในงบดุลใหถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี

 ๔๐๖ ๓๒๔ หลักการฝกอบรมและการประชุม  ๓ (๓-๐-๖)

  (Principle of Training and Meeting)

  ศึกษาหลักการ วิธีการ และกระบวนการเก่ียวกับการฝกอบรมและ

การประชมุ บรรยากาศ ลกัษณะหรอืรปูแบบในการฝกอบรมและการประชมุในสถานการณตางๆ การ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการฝกอบรมและการประชุมเพื่อประโยชนในการบริหารกิจการทาง

พระพุทธศาสนาการเงินและระบบบัญชีเพื่อการจัดการงานของกิจการคณะสงฆ

 ๔๐๖ ๓๒๕ การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน ๓ (๓-๐-๖)

  (The Development of Effi ciency in Working)

  ศึกษาหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการทํางาน ทักษะและวิสัยทัศนใน

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน โดยเนนหลกัการทํางานในเชิงกลยุทธและประสิทธภิาพในการทํางาน
ตามแนวทฤษฎีการบริหารจัดการในลักษณะทีมงานเปนหลัก และการพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ทํางานแนวพุทธ

 ๔๐๖ ๓๒๖ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ ๓ (๓-๐-๖)

  (Correspondence and Routine Work Management)
ศกึษาลักษณะความหมาย และโครงสรางของการจัดการงานสารบรรณและธุรการ หลักทฤษฎีเกีย่วกับ

งานสารบรรณบทบาทและความสําคัญของงานสารบรรณ กลไกของระบบการทํางาน การควบคุม

ดแูลงานในสาํนกังาน ระบบของการรายงาน การสรปุผลของงาน การประชมุสัมมนา รวมทัง้การเขยีน

โครงการท่ีเก่ียวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ

 ๔๐๖ ๓๒๗ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ๓ (๓-๐-๖)
  (Information Systems for Management)
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  ศกึษาความหมาย แนวคดิ ทฤษฎีและโครงสรางของระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดการฐานขอมูล การวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารองคการ การจัดการดานการบริหารงานบุคคล การ

ดําเนินการตรวจสอบ และระบบควบคุมสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดองคการกับระบบ 

ISO และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยสินทางพระพุทธศาสนา

 ๔๐๖ ๔๒๘ การสื่อสารกับการจัดการ ๓ (๓-๐-๖)

  (Communication and Management)

  ศกึษาแนวคิดเก่ียวกับการส่ือสาร ความหมายและพัฒนาการของการส่ือสาร 

ความสําคัญ และเปาหมายของการสื่อสาร องคประกอบของการสื่อสารในการจัดการ วัตถุประสงค

ของการสื่อสารในการจัดการโครงสรางของการจัดการองคการ พฤติกรรมบุคคลกับการสื่อสาร 
รปูแบบการสือ่สารในการจดัการองคการ ระบบการสือ่สารขององคการ กจิกรรมการสือ่สารในการจดัการ

องคการ การแกไขปญหาโดยการจัดระบบการส่ือสารใหประสานกนั การสือ่สารกับการจัดการแนวพุทธ
 ๔๐๖ ๔๒๙ การบริหารชุมชนและส่ิงแวดลอม ๓ (๓-๐-๖)

  (Communication and Environment Management)

  ศึกษาหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารชุมชนและสิ่งแวดลอม ดาน

การศึกษา เศรษฐกิจ อนามัยและคุณภาพชีวิต เพ่ือการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและสิ่งแวดลอมที่

สรางสรรคตามแนวทางการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยแบบยัง่ยนื และการบรหิารชมุชน

และสิ่งแวดลอมตามแนวพระพุทธศาสนา

 ๔๓๐ ๔๓๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน ๒ (๒-๐-๔)

  (English for Communication and Information Retrieval)

  ศึกษาและพัฒนาดานการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 

เพื่อการติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การสืบคนและการใชพจนานุกรม โดย
อาศัยการสืบคนขอมลูสารสนเทศผานระบบสารนิเทศรูปแบบตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัสาขาวิชาของตนเอง

จากแหลงขอมูลตางๆ

 ๔๐๖ ๔๓๑ การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน ๒ (๒-๐-๔)
  (Current Affair Analysis)

  ศึกษาวิเคราะหสถานการณที่เกิดในโลกในปจจุบัน ดานสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง การศกึษา ศาสนาและวฒันาธรรม การวเิคราะหผลกระทบจากสถานการณปจจุบนั เพือ่หา
แนวทางแกไขปญหาในสถานการณปจจบุนัศกึษาแนวโนมของโลกในศตวรรษที ่๒๑ และการวเิคราะห

สถานการณปจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
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 ๔๐๖ ๔๓๒ มนุษยสัมพันธกับการจัดการ ๒ (๒-๐-๔)

  (Human Relations and Management)

  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและปจจัยพ้ืนฐานของความสัมพันธระหวางบุคคล 

ความตองการของบุคลากรในองคกร หลักการสรางมนุษยสัมพันธในการบริหาร หนาที่และบทบาท

ความรับผิดชอบตอองคกรและสังคม การติดตอสื่อสารกับการบริหารจัดการ จิตวิทยาของความ

สัมพันธระหวางผูรวมงาน หลักพุทธธรรมที่ชวยสงเสริมมนุษยสัมพันธ

 ๔๐๖ ๔๓๓ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ ๒ (๒-๐-๔)

  (Seminar on Sangha Management)

  สัมมนาการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆตามหัวขอที่กําหนด
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หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๕
(เปดสอนเฉพาะวิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด)

******************

๑. ชื่อหลักสูตร

 ๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลกัสตูรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

 ๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Public Admistration

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ๒.๑  ชื่อเต็มภาษาไทย  : พุทธศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร)

   ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts (Public Admistration)

 ๒.๒  ชื่อยอภาษาไทย  : พธ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)

   ชื่อยอภาษาอังกฤษ  : B.A. (Public Admistration)

๓. ปรชัญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ๓.๑  ปรัชญาของหลักสูตร

 หลกัสตูรพุทธศาสตรบัณฑติ กาํหนดใหมกีารศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาประยุกตเขา

กับวิชาการของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถทั่วไป อัน

สอดคลองกบัการทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาจฬุาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ทีไ่ดทรง

สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพื่อเปนที่ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง

สําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถทั่วไป
 ๓.๒  วัตถุประสงคของหลักสูตร

   ๓.๒.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจวิชาการทางพระพุทธศาสนาประยุกต

เขากับวิชาการแหงรัฐประศาสนศาสตร
   ๓.๒.๒  เพื่อผลิตบัณฑิตใหนําความรูในวิชาการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชใน

การบริหารจัดการและเนนถึงความรูคูคุณธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนา
   ๓.๒.๓  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจรัฐประศาสนศาสตรไดอยางเหมาะสม

และสามารถนําความรูนี้ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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๔. โครงสรางหลักสูตร

 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต

 ๒.  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หนวยกิต

  ๒.๑  วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต

  ๒.๒  วิชาเฉพาะดาน ๗๔ หนวยกิต

   ๒.๒.๑  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ๑๐ หนวยกิต

   ๒.๒.๒  วิชาเฉพาะสาขา ๖๔ หนวยกิต

     ก.  วิชาบังคับ ๒๗ หนวยกิต

     ข.  วิขาบังคับเอก ๒๑ หนวยกิต

     ค.  วิชาเลือก ๑๖ หนวยกิต

 ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖  หนวยกิต

  รวม     ๑๔๐ หนวยกิต

๕. รายวิชา

 ๑.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐  หนวยกิต

  ดูรายละเอียดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร

 ๒.  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๓๐  หนวยกิต

  ดูรายละเอียดในวิชาแกนพระพุทธศาสนา สาขาวิชาพระพทุธศาสนา คณะพุทธศาสตร

 ๓.  วิชาเฉพาะดาน  ๗๔ หนวยกิต

  ๑)  วิชาแกนพระพุทธศาสนาประยุกต  ๑๐  หนวยกิต

 ๔๐๗ ๓๐๑ พระพุทธศาสนากับการบริหาร ๒ (๒-๐-๔)

 ๔๐๗ ๓๐๒ รัฐประศาสนศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

 ๔๐๗ ๔๐๓  รัฐประศาสนศาสตรในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๐๑ ๔๐๔  พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย ๒ (๒-๐-๔)

 ๔๐๑ ๔๐๕  ธรรมภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

  ๒) วิชาเฉพาะ ๖๔  หนวยกิต
   ก. วิชาบังคับ  ๔๘  หนวยกิต

 ๔๐๑ ๒๐๖ ปรัชญาการเมืองเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๒๐๗ ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๐๑ ๓๐๘ ความรูเบ้ืองตนทางรัฐประศาสนศาสตร ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๓๐๙ ความรูเบ้ืองตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๐๗ ๓๑๐ การบริหารการพัฒนา ๓ (๓-๐-๖) 
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 ๔๐๗ ๓๑๑ ทฤษฎีและพฤติกรรมองคการ  ๓ (๓-๐-๖) 

 ๔๐๗ ๓๑๒ นโยบายสาธารณะและการวางแผน  ๓ (๓-๐-๖) 

 ๔๐๗ ๓๑๓ ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร  ๓ (๓-๐-๖) 

 ๔๐๑ ๓๑๔ อาเซียนศึกษา  ๓ (๐-๖-๖) 

 ๔๐๗ ๓๑๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ๑  ๓ (๐-๖-๖) 

 ๔๐๗ ๓๑๖ ระเบียบวิธวีิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ๒  ๓ (๐-๖-๖) 

 ๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายปกครอง ๓ (๓-๐-๖) 

 ๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา ๓ (๓-๐-๖) 

 ๔๐๑ ๔๑๙ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ๓ (๓-๐-๖) 

 ๔๐๑ ๔๒๐ กฎหมายลักษณะพยาน  ๓ (๓-๐-๖) 

 ๔๐๗ ๔๒๑ การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตร  ๓ (๐-๖-๖) 

   ข.  วิชาเลือก  ๑๖  หนวยกิต 

 ๔๐๗ ๓๒๒ การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ  ๓ (๓-๐-๖) 

 ๔๐๗ ๓๒๓ การบริหารโครงการ  ๓ (๓-๐-๖) 

 ๔๐๗ ๓๒๔ วิทยาการบริหาร  ๓ (๓-๐-๖) 

 ๔๐๗ ๓๒๕ การจัดการสิ่งแวดลอม  ๓ (๓-๐-๖) 

 ๔๐๗ ๓๒๖ การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา  ๓ (๓-๐-๖) 

 ๔๐๗ ๓๒๗ จริยธรรมทางการบริหาร  ๓ (๓-๐-๖) 

 ๔๐๗ ๓๒๘ ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร ๓ (๓-๐-๖) 

 ๔๐๗ ๔๒๙ การบริหารหนวยงานของรัฐ  ๓ (๓-๐-๖) 

 ๔๐๗ ๔๓๐ การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทย  ๓ (๓-๐-๖) 

 ๔๐๗ ๔๓๑ การบริหารเชิงกลยุทธ  ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔๐๗ ๔๓๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๗ ๔๓๓ การศึกษาคนควาตาราเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร  ๒ (๒-๐-๔) 

 ๔๐๗ ๔๓๔ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ  ๒ (๒-๐-๔) 
 ๔๐๗ ๔๓๕ สัมมนาปญหารัฐประศาสนศาสตร  ๒ (๒-๐-๔) 

 ๔๐๗ ๔๓๖ สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ  ๒ (๒-๐-๔) 

 ๓.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖  หนวยกิต
 นสิติสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ตองเลอืกศกึษารายวชิาตางๆ ทีเ่ปดสอนในมหาวทิยาลยั 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนวิชาเลือกเสรี จํานวน ๖ หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย 
ที่ปรึกษา
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 ๔. วิชาโท   ๑๘  หนวยกิต

  นสิติสาขาวิชาอ่ืนท่ีประสงคจะศกึษาสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตรเปนวชิาโท ตองศกึษา

รายวิชาในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต ดังตอไปนี้

  ๑) วิชาบังคับ ๔ รายวิชา ๑๒ หนวยกิต คือ

 ๔๐๑ ๒๐๖ ปรัชญาการเมืองเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๒๐๗ ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๓๐๘ ความรูเบ้ืองตนทางรัฐประศาสนศาสตร ๓ (๓-๐-๖)

 ๔๐๑ ๓๐๙ ความรูเบ้ืองตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ ๓ (๓-๐-๖)

  ๒) วิชาเลือก ๖  หนวยกิต

 ใหเลือกศึกษารายวิชาตางๆ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร อีกไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

 ๕.  แผนการเรียน ๘ ภาคการศึกษา (วิชาเอกเด่ียว)

  ๕.๑ ชั้นปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณโลกปจจุบัน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตรเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๔๒ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒)(๑-๒-๔)

๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบาลีเสริม (รวม ๖ หนวยกิต)  

SP๑๐๑ บาลีไวยากรณ ๑ (๒)(๒-๐-๔)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

SP๑๐๒ บาลีไวยากรณ ๒ (๒)(๒-๐-๔)

SP๑๐๓ บาลีไวยากรณ ๓ (๒)(๒-๐-๔)

  บังคับสาขา  

๔๐๑ ๒๐๖ ปรัชญาการเมืองเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๙(๘)

หมายเหตุ:  ๑. ** รายวิชาขอสอบกลาง

   ๒.  คฤหัสถเรียนรายวิชาบาลีเสริมเฉพาะ SP ๑๐๑ และ SP ๑๐๒

   ๓.  นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

  ๕.๒ ชั้นปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตรเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองไทย ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๖ แตงแปลบาลี ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปฎก** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันปฎก** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑(๑-๒-๔)

  วิชาบาลีเสริม  

SP ๑๐๔ บาลีไวยากรณ ๔ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๕ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๑ (๒)(๒-๐-๔)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

SP ๑๐๖ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๒ (๒)(๒-๐-๔)

  บังคับสาขา  

๔๐๑ ๒๐๗ ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร ๓ (๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๘(๖)

หมายเหตุ:  ๑. ** รายวิชาขอสอบกลาง

   ๒. คฤหัสถเรียนรายวิชาบาลีเสริมเฉพาะ SP ๑๐๓ และ SP ๑๐๔

   ๓. นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

  ๕.๓ ชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๒(๒-๐-๔)

 ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบ้ืองตน (๒)(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบ้ืองตนและการวิจัยเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๕ วรรณคดีบาลี** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒)(๑-๒-๔)

๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา** ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบาลีเสริม (รวม ๖ หนวยกิต)  

SP ๑๐๗ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๓ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๘ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๔ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๐๙ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๕ (๒)(๒-๐-๔)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  บังคับสาขา  

๔๐๑ ๓๐๘ ความรูเบ้ืองตนทางรัฐประศาสนศาสตร ๓ (๓-๐-๖)

๔๐๑ ๓๐๙ ความรูเบ้ืองตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ ๓ (๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๘(๑๐)

หมายเหตุ:  ๑.  ** รายวิชาขอสอบกลาง

  ๒.  คฤหัสถเรียนรายวิชาบาลีเสริม SP ๑๐๕ และ SP ๑๐๖

  ๓.  นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

  ๕.๔ ชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไป  

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษยกับสังคม** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒(๒-๐-๔)

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปฎก** ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑(๑-๒-๔)

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒(๒-๐-๔)

  วิชาบาลีเสริม (รวม ๖ หนวยกิต)  

SP ๑๑๐ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๖ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๑๑ วากยสัมพันธ (๒)(๒-๐-๔)

SP ๑๑๒ ฉันทลักษณ (๒)(๒-๐-๔)
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๔๐๗ ๓๐๑ พระพุทธศาสนากับการบริหาร ๒ (๒-๐-๔)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๗(๖)

หมายเหตุ: ๑. ** รายวิชาขอสอบกลาง

   ๒. นิสิตที่สอบผาน ปธ.๓ ขึ้นไป หรือ เรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญั ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนรายวชิาบาล ีไมตองเรยีนรายวชิาบาลเีสรมิ (SP ๑๐๑-๑๑๒)

  ๕.๕ ชั้นปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒)(๒-๐-๔)

  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๔๐๗ ๓๐๒ รัฐประศาสนศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๔๐๗ ๓๑๐ การบริหารการพัฒนา ๓ (๓-๐-๖)

๔๐๗ ๓๑๑ ทฤษฎีและพฤติกรรมองคการ ๓ (๓-๐-๖)

๔๐๗ ๓๑๒ นโยบายสาธารณะและการวางแผน ๓ (๓-๐-๖)

๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายปกครอง ๓ (๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  

๔๐๗ ๓๒๓ การบริหารโครงการ ๓ (๓-๐-๖)

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๗(๒)

หมายเหตุ:  วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษา
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  ๕.๖ ชั้นปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑(๑-๒-๔)

  พระพุทธศาสนาประยุกต  

๔๐๗ ๔๐๓ รัฐประศาสนศาสตรในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๔๐๗ ๓๑๓ ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร ๓ (๓-๐-๖)

๔๐๗ ๓๑๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ๑ ๓ (๐-๖-๖) 

๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา ๓ (๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  

๔๐๗ ๓๒๒ การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖)

๔๐๗ ๔๒๙ การบริหารหนวยงานของรัฐ ๓ (๓-๐-๖)

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๘

หมายเหตุ:  วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา

  ๕.๗ ชั้นปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ (๑-๒-๔)

  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๔๐๑ ๔๐๔ พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย ๒ (๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๔๐๗ ๓๑๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ๒ ๓ (๐-๖-๖) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

๔๐๑ ๔๑๙ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๓ (๓-๐-๖)

  วิชาเลือกสาขา  

๔๐๗ ๔๓๐ การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทย ๓ (๓-๐-๖)

๔๐๗ ๔๓๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ๓ (๓-๐-๖)

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๕
หมายเหตุ:  วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษา

  ๕.๘ ชั้นปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๔๐๑ ๔๐๕ ธรรมภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

  วิชาบังคับสาขา  

๔๐๑ ๓๑๔ อาเซียนศึกษา ๓ (๐-๖-๖) 

๔๐๑ ๔๒๐ กฎหมายลักษณะพยาน ๓ (๓-๐-๖)

๔๐๗ ๔๒๑ การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตร ๓ (๐-๖-๖) 

  วิชาเลือกสาขา  

๔๐๗ ๔๓๔ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ ๒ (๒-๐-๔) 

  วิชาเลือกเสรี  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๓(๓-๐-๖)

  รวมหนวยกิตทั้งหมด ๑๓

หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรีใหเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษา
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๖. คําอธิบายรายวิชา

 ๖.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐  หนวยกิต

  ดูรายละเอียดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ๖.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา   ๓๐ หนวยกิต

  ดูรายละเอียดในวิชาแกนพระพุทธศาสนา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 ๖.๓ วิชาเฉพาะดาน   ๗๔ หนวยกิต

  ๖.๓.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต   ๑๐  หนวยกิต

 ๔๐๗ ๓๐๑ พุทธธรรมกับการบริหาร ๒ (๒-๐-๔)

  (Buddhism and Administration) 

  ศกึษาความหมายและขอบขายของการบรหิาร บทบาทดานการบรหิารของ

พระพุทธเจา วิเคราะหพุทธธรรมเก่ียวกับหลักการและวิธีการบริหาร คุณธรรมและจริยธรรมของ

นักบริหาร การประยุกตพุทธวิธีบริหารเพื่อใชในการบริหาร 

 ๔๐๗ ๓๐๒ รัฐประศาสนศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

  (Public Administration Science in Buddhism)

ศกึษาแนวคิดทางการเมือง การบริหาร และการปกครองของพระพุทธศาสนาจากพระไตรปฎก ตาํรา

ทางพระพุทธศาสนาและจากผลงานของนักวิชาการสมัยใหม

 ๔๐๗ ๔๐๓ รัฐศาสตรในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

  (Public Administration in Buddhist Literature)

  ศกึษาทฤษฎีการเมืองการปกครอง และการบริหารท่ีปรากฏในวรรณกรรม

ทางพระพุทธศาสนา เชน ไตรภูมิพระรวง โลกนีติ ราชนีติ ธรรมนีติ จักกวาฬทีปนี ภูมิวิลาสินี มงคล

ทีปนี โลกทีปกสาร โลกบัญญัติ วิเคราะหการเมืองการปกครองและการบริหารในวรรณกรรมเหลานี้
และวรรณกรรมอื่นๆ ที่นาสนใจ

 ๔๐๑ ๔๐๔  พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย ๒ (๒-๐-๔)

   (Buddhism and Human Security)

  ศกึษาความหมาย ความเปนมา และแนวคิดเกีย่วกบัความม่ันคงของมนุษย 
ความสําคัญของความมั่นคงของมนุษยที่มีตอการพัฒนาประเทศ ความมั่นคงของมนุษยตามแนว

พระพทุธศาสนา และศกึษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีสงเสรมิความม่ันคงของมนุษยในดานตางๆ

 ๔๐๑ ๔๐๕  ธรรมภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)

  (Buddhist Good Governance)

  ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการและองคประกอบของธรรมาภิบาล 
หลักธรรมาภบิาลในพระไตรปฎก เปรยีบเทยีบหลกัธรรมาภบิาลกบัธรรมาภบิาลเชงิพทุธ การประยกุต

ใชหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธสําหรับการบริหารจัดการภาครัฐภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและประชาชน
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 ๖.๔  วิชาเฉพาะ   ๖๔  หนวยกิต

  ก.  วิชาบังคับ    ๔๘  หนวยกิต

 ๔๐๑ ๒๐๖ ปรัชญาการเมืองเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖)

  (Introduction to Political Philosophy)

  ศกึษาความหมายและทีม่าของวชิาปรชัญาการเมอืงในประเดน็ทีส่าํคญั เชน 

จุดมุงหมายปลายทางของมนุษย จุดมุงหมายของรัฐ ความยุติธรรม ปรัชญาการเมืองสมัยโบราณ 
ปรัชญาการเมืองสมัยกลางและปรัชญาการเมืองสมัยใหม ผลงานของนักปรัชญาตะวันตกและ

ตะวันออกคนสําคัญ รวมถึงพุทธปรัชญาทางการเมือง

 ๔๐๑ ๒๐๗ ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร ๓ (๓-๐-๖)

  (Introduction to Political Science)

  ศึกษาธรรมชาติและวิธีการทางรัฐศาสตร ความสัมพันธระหวางรัฐศาสตร

กับศาสตรทางสังคมอื่นๆ ทฤษฎีทางรัฐศาสตรและหลักเกี่ยวกับอํานาจ การใชอํานาจ ความสัมพันธ

ระหวางรัฐกับบุคคล อํานาจกับกฎหมาย สถาบันทางการเมืองการปกครอง พลังและกระบวนการ

ทางการเมืองและประชาคมนานาชาติ

 ๐๑ ๓๐๘ ความรูเบื้องตนทางรัฐประศาสนศาสตร ๓ (๓-๐-๖)

  (Introduction to Public Administration)

  ศกึษาความหมาย แนวคดิ ทฤษฎแีละขอบเขตรฐัประศาสนศาสตร นโยบาย

ของรฐัเก่ียวกบัการบริหาร พฒันาการของการบริหาร การบริหารรัฐกจิ การบริหารธรุกจิ การบริหาร

กับปจจัยแวดลอม การบริหารการพัฒนา การจัดการทรัพยากรมนษุย การจัดและปรับปรุงองคการ

ของรัฐ การวางแผน การวินจิฉยัสัง่การ การติดตอประสานงานและการติดตามผลงาน ภาวะผูนาํ การ

บริหารราชการไทย และรัฐประศาสนศาสตรแนวพุทธ

 ๔๐๑ ๓๐๙ ความรูเบื้องตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ  ๓ (๓-๐-๖)
  (Introduction to International Relation)

  ศกึษาความรูพืน้ฐานของการเมืองระหวางประเทศ ธรรมชาติและโครงสราง

ของระบบการเมืองระหวางประเทศ ปจจัยทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหาร 
วฒันธรรม อดุมการณทีม่ผีลตอแนวพฤตกิรรมของรฐั เคร่ืองมอืทีใ่ชในการดาํเนนิความสมัพันธระหวาง

รัฐ พัฒนาการความรวมมือระหวางประเทศในรูปแบบตางๆ เชน ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย สถาบัน

ระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศตามแนวพระพุทธศาสนา
 ๔๐๗ ๓๑๐ การบริหารการพัฒนา  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Development Administration) 
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  ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ และองคประกอบของการบริหารการ

พฒันา ปจจยัแวดลอมทางดานเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงทีส่งผลตอการบริหารการพัฒนา องคการ

ที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารงานพัฒนาของประเทศ ปญหาพื้นฐานในการบริหารโครงการพัฒนา 

โดยเนนการบริหารการพัฒนาในประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลัง

พัฒนา 

 ๔๐๗ ๓๑๑ ทฤษฎีและพฤติกรรมองคการ  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Organizational Theory and Behavior) 

  ศึกษาทฤษฎีและพฤติกรรมองคการ โดยเร่ิมจากแนวความคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับองคการสมัยดั้งเดิมถึงสมัยปจจุบัน ความหมายและองคประกอบขององคการ ตัวแปรใน

องคการ วิธีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองคการ ปจจัยพื้นฐานท่ีกาหนดพฤติกรรมการทํางานของมนุษย 

พฤติกรรมในการบริหาร อิทธิพลของโครงสรางและกระบวนการในองคการที่มีตอพฤติกรรมการ

ทํางานของมนุษย 

 ๔๐๗ ๓๑๒ นโยบายสาธารณะและการวางแผน  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Public Policy and Planning) 

  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน 

ประเภทและวิธีการกําหนดนโยบายของรัฐ อิทธิพลของส่ิงแวดลอมตอนโยบาย การนํานโยบายไป
กาํหนดเปนแผนงานและโครงการ เทคนคิและหลกัการของการวางแผน และใหมกีารศกึษาเฉพาะกรณ ี

โดยเนนการกําหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผนของประเทศไทย 

 ๔๐๗ ๓๑๓ ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร  ๓ (๓-๐-๖) 

  (English for Public Administrator) 
  ศกึษาโครงสราง ศพัทและสานวนทีใ่ชกนัมากในสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร

และฝกการใชศัพทและสํานวนเหลานั้นในการเขียนและการพูด ตลอดทั้งฝกการอาน วิเคราะหและ

ตคีวามงานเขยีนรฐัประศาสนศาสตร การเขยีนยอความ เรยีงความ และอภปิรายเปนภาษาองักฤษใน

เรื่องที่เก่ียวกับ รัฐประศาสนศาสตร 

 ๔๐๑ ๓๑๔ อาเซียนศึกษา  ๓ (๐-๖-๖) 
  (ASEAN Community) 

  ศึกษาประวัติความเปนมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน 

กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย โครงสราง ภาพรวม ที่มาคําศัพท และท่ีมาของ 

AFTA เขตการคาเสรีและสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานประชาคมอาเซียนและเหตุผล องคประกอบของ

ประเทศรวมเจรจา ทีม่ผีลกระทบตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนและประเทศไทย แนวโนมประชาคม
อาเซียน 
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 ๔๐๗ ๓๑๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ๑  ๓ (๐-๖-๖) 

  (Public Administration Research Methodology I ) 

  ศกึษาระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร ทัง้ทีเ่ปนการวจิยัเชงิปรมิาณ

และการวิจัย เชิงคุณภาพ โดยครอบคลุมถึงการสรางแนวความคิด ประเด็นปญหา วัตถุประสงค การ

ตั้งสมมติฐาน การสรางขอบขาย บท การประมวลผล การวิเคราะหขอมูล ตลอดจนการรายงานการ

วิจัย ทั้งนี้ใหมีการฝกหัดจัดทาโครงการวิจัยเสนอเปนภาคปฏิบัติดวย 

 ๔๐๗ ๓๑๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ๒  ๓ (๐-๖-๖) 

  (Public Administration Research Methodology II ) 

  ศกึษาระเบียบวิธวีจิยัทางรัฐประศาสนศาสตรเพิม่เติม ทัง้ท่ีเปนการวิจยัเชิง

ปรมิาณและการวจิยัเชงิคณุภาพ โดยครอบคลมุถงึการสรางแนวความคดิ ประเดน็ปญหา วตัถปุระสงค 

การตั้งสมมติฐาน การสรางขอบขาย บท การประมวลผล การวิเคราะหขอมูล ตลอดจนการรายงาน

การวิจัย ทั้งนี้ใหมีการฝกหัดจัดทาโครงการวิจัยเสนอเปนภาคปฏิบัติดวย

 ๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายปกครอง  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Administrative Law) 

  ศึกษาประวัติ แนวคิดและสาระสาคัญของกฎหมายปกครอง การบริการ

สาธารณะ การจัดระเบียบราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ระบบขาราชการ 

ความเก่ียวพันระหวางขาราชการกับรัฐตามกฎหมาย ขาราชการพลเรือน ขาราชการทหาร บําเหน็จ

บานาญขาราชการ และการจัดตั้งศาลปกครองของไทย 

 ๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Criminal Law) 

  ศกึษาลกัษณะกฎหมายอาญา ทฤษฎวีาดวยความรบัผดิชอบ ขอบเขตบงัคบั
กฎหมายอาญา การพยายามกระทาํความผดิ ผูมสีวนเกีย่วของในการกระทาํความผดิเหตยุกเวนความ

ผิด ยกเวนโทษ ลดโทษ การกระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทําความผิดอีก อายุ

ความอาญา โทษในทางอาญาและวิธีการเพ่ือความปลอดภัย รวมท้ังศึกษาทฤษฎีอาชญาวิทยาและ

ทัณฑวิทยา 
 ๔๐๑ ๔๑๙  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Law of Criminal Procedure) 

  ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

 ๔๐๑ ๔๒๐  กฎหมายลักษณะพยาน  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Law of Witness) 
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  ศกึษาความรูทัว่ไปเกีย่วกบักฎหมายลกัษณะพยาน หลกัทัว่ไปเกีย่วกบัการ

รับฟงพยานหลักฐาน การนําสืบ ขอเท็จจริงที่ไมตองนําสืบดวยพยานหลักฐาน พยานหลักฐานที่หาม

มใิหรบัฟง พยานหลกัฐานทีต่องหามโดยกฎหมายปดปาก การนาํสบืพยานบคุคลแทนเอกสาร พยาน

ตางๆ เชน พยานบอกเลา พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานที่เปนความเห็น วิธีนําสืบ

พยานโดยหลักฐานท่ัวไป มาตรฐานการช่ังนํา้หนักพยานหลักฐาน และการคุมครองพยานตามกฎหมาย 

 ๔๐๗ ๔๒๑ การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตร  ๓ (๐-๖-๖) 

  (Independent Study on Public Administration) 

  ศกึษาคนควาวจิยัภาคสนามทางรัฐประศาสนศาสตรหรอืเร่ืองอ่ืนโดยความ

เห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา 

  ข.  วิชาเลือกสาขา   ๑๖ หนวยกิต 

 ๔๐๗ ๓๒๒ การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Public Budgeting and Fiscal Administration) 

  ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายเก่ียวกับงบประมาณและ

การคลังสาธารณะ บทบาทและอิทธิพลของการเมืองท่ีมีตองบประมาณและการคลังของประเทศ 

กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและวิธีการวิเคราะหงบประมาณ การสรุปการใชจายงบประมาณ 

โดยเนนศึกษาการบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะของประเทศไทย 

 ๔๐๗ ๓๒๓ การบริหารโครงการ  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Project Management) 

  ศึกษาแนวความคิดและวิธีการวิเคราะหโครงการ การจัดทาโครงการ การ

บริหารทรัพยากรของโครงการ การแกปญหาและการปรับปรุงโครงการ การประสานงานกับองคกร

และหนวยงานที่เกี่ยวของ การบริหารโครงการภายใตการมีสวนรวมจากผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
เอกชน การกาํหนดเปาหมายและวิธกีารในการประเมนิผลของโครงการ และใหมกีารศกึษากรณเีฉพาะ

เรื่อง เนนการบริหารโครงการพัฒนาของประเทศไทย โดยฝกใหมีการเขียนโครงการเพื่อนาไปสูการ

บริหารโครงการไดอยางแทจริง

 ๔๐๗ ๓๒๔ วิทยาการบริหาร  ๓ (๓-๐-๖) 
  (Administrative Technology) 

  ศกึษาผลการวจิยัและแนวคดิใหมๆ  ในการบรหิาร การใชเครือ่งมอืสมยัใหม

ในการบริหารงานและการวิจัย วิธีการทางคณิตศาสตรที่นํามาใชในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
การวเิคราะหเกีย่วกบัความรูเบ้ืองตนในการใชคอมพิวเตอรเปนเครือ่งมอืบริหาร และพทุธวธิเีพือ่การ

บริหารงานสมัยใหม 
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 ๔๐๗ ๓๒๕ การจัดการสิ่งแวดลอม  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Environmental Management) 

  ศกึษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสิง่แวดลอม หลักการบริหาร 

การควบคุม และการบารุงรกัษาสิง่แวดลอม ปจจยัทีม่ผีลกระทบตอสิง่แวดลอม ปญหาการใชประโยชน

และความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม บทบาทของหนวยงานภาครัฐ เอกชน 

ชุมชน และองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม 

 ๔๐๗ ๓๒๖ การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Buddhist Assets Management) 

  ศกึษาวธิกีารจดัการทรพัยสนิของวดัใหเกดิประโยชนทัง้แกวดั ชมุชน และ

สงัคมโดยทัว่ไป การบรหิารงานบคุคล การบรหิารทรพัยสนิและการบรหิารงานทีเ่กีย่วของกบัทรพัยสนิ
ของวัดใหมีประสิทธิภาพ 

 ๔๐๗ ๓๒๗ จริยธรรมทางการบริหาร  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Administration Morality) 

  ศกึษาจรยิธรรมทางการบรหิารทีม่มีาตรฐานทางการสรางระบบ กาํกบั และ

ตรวจสอบ ซึ่งคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นแกองคการ โดยนําหลักการของพละ ๔ มาใช 

 ๔๐๗ ๓๒๘ ธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหาร  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Good Governance for the Administration) 

  ศกึษาความหมาย ทฤษฎ ีหลักการและองคประกอบของธรรมาภบิาล หลัก

ธรรมาภิบาลกับสังคมไทย หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี หลักธรรมาภิบาลกับการ

บริหารจัดการภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและประชาชน การบริหารจัดการยุคใหมตาม

หลักธรรมาภิบาลและธรรมาภิบาลเชิงพุทธ 

 ๔๐๗ ๔๒๙ การบริหารหนวยงานของรัฐ  ๓ (๓-๐-๖) 
  (Administration of Government Agencies) 

  ศึกษารายละเอียดของการบริหารหนวยงานของรัฐ เชน การบริหารงาน

ตํารวจ การบริหารงานราชทัณฑ การบริหารงานสังคม การบริหารงานหนวยงานของรัฐอื่นๆ โดยนํา
ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารหนวยงานของรัฐมาเปนกรณีศึกษา 

 ๔๐๗ ๔๓๐ การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทย  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Administration of Thai Local Governmental 
  Organization) 

  ศกึษาแนวคิดและหลักการในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระบบ

การบริหาร รูปแบบและโครงสรางขององคกรบริหารสวนทองถิ่น การจัดองคกรและการบริหารงาน
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องคกรสวนทองถ่ิน การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร การบริหารองคกรสวนทองถ่ินของไทย 

บทบาทของการบริหารองคกรสวนทองถ่ินตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปญหาและ

อปุสรรคในการบรหิารองคกรสวนทองถิน่ของไทย แนวทางในการแกไขปญหาและแนวโนมการบรหิาร

สวนทองถิ่นของไทย 

 ๔๐๗ ๔๓๑ การบริหารเชิงกลยุทธ ๓ (๓-๐-๖) 
  (Strategic Management) 

  ศึกษากระบวนการบริหาร นักบริหารกับการสื่อสาร การตัดสินใจ การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิควธิกีารเพ่ือความสําเร็จขององคกร การบริหารเชิงปฏิบตักิาร

และการควบคุมคุณภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกร การจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 

กฎหมายกับกิจกรรมการบริหาร การเสริมสรางกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพรอม การพัฒนาระบบ

คุณธรรมของนักบริหาร กระบวนการสานสัมพันธ กิจกรรมการดูงานและอ่ืนๆ

 ๔๐๗ ๔๓๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Human Resources Development) 

  ศึกษาวิชาการวางแผนกาลังคน เพ่ือรองรับความกาวหนาดานนวัตกรรม

และเทคโนโลยสีมยัใหม เพือ่ใหสอดคลองกบัทิศทางการเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิของประเทศ

และของโลก การรับบุคลากรภาครัฐ การฝกอบรม การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทางาน คุณธรรม

จริยธรรมของผูปฏิบัติงาน การประเมินผลการทํางาน สิทธิประโยชนและขวัญกาลังใจในการทํางาน 

 ๔๐๗ ๔๓๓ การศึกษาคนควาตาราเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร  ๒ (๒-๐-๔) 

  (Reading in Public Administration) 

  ศึกษาโดยอิสระในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่ผูเรียนมีความสนใจเปนพิเศษภายใต
การแนะนําของอาจารยทีป่รึกษา เร่ืองท่ีเลือกศกึษาโดยอิสระตองเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร

โดยการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

 ๔๐๗ ๔๓๔ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ  ๒ (๒-๐-๔) 

  (Public Management Information System) 

  ศกึษาแนวคิด หลกัการและประโยชนของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ภาครัฐองคประกอบของขอมูล การประมวลขอมูลและการบริหารศูนยขอมูลเพ่ือประโยชนในการ

วางแผน การควบคุม การตัดสินใจภาครัฐ แนวโนมของการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ 

 ๔๐๗ ๔๓๕ สัมมนาปญหารัฐประศาสนศาสตร  ๒ (๒-๐-๔) 

  (Seminar on Problems in Public Administration) 

  สมัมนาปญหารฐัประศาสนศาสตรดานตางๆ โดยจะเนนปญหารัฐประศาสนศาสตร
ของประเทศที่กาลังพัฒนา เชน การบริหารบุคคล การจัดองคการ การคลัง การงบประมาณ ในการ
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ศึกษาอาจมีการคนควารายงาน การศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับปญหารัฐประศาสนศาสตรของไทย

และเปรียบเทียบกับของตางประเทศ 

 ๔๐๗ ๔๓๖ สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ  ๒ (๒-๐-๔) 

  (Seminar on Sangha Administration) 

  สัมมนาปญหาการบริหารการคณะสงฆ ตามหัวขอที่กําหนดให



ภาคผนวก
ขอบังคับ ประกาศ ระเบียบมหาวิทยาลัย 

แบบฟอรมนิสิต
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วาดวยการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากัมมัฎฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑

**********************

 เพื่อใหการศึกษาวิชาธรรมภาคปฏิบัติตามหลักสูตรปริญญาตรีของพระนิสิตชั้นปที่หนึ่ง

ชั้นปที่สอง ชันปที่สาม และชั้นปที่สี่ ทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดําเนิน

ไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลยั

 อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญตัมิหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวคราวประชุม

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงมีมติใหออกขอบังคับไวดังนี้

 ขอ ๑ ขอบังคบันีเ้รยีกวา “ขอบังคบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วาดวยการ

ฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑“ 

 ขอ ๒ ใหใชขอบังคับน้ีตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

 ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาจุฬามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการฝกปฏิบตัวิปิสสนา

กัมมฏัฐาน พทุธศกัราช ๒๕๒๖ และระเบยีบมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัวาดวยการปฏบิตัวิปิสสนา

กัมมัฏฐาน พุทธศักราช ๒๕๒๖ (ฉบับท่ี ๒) แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๓๔ 
 ขอ ๔  ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา คณะกรรมการโครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน 
ประกอบดวย

  ๑.  รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต เปนประธานกรรมการ
  ๒.  ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต เปนรองประธานกรรมการ

  ๓.  คณบดีคณะพุทธศาสตร เปนกรรมการ

  ๔.  คณบดีคณะครุศาสตร เปนกรรมการ
  ๕. คณบดีคณะมนุษยศาสตร เปนกรรมการ

  ๖.  คณบดีคณะสังคมศาสตร เปนกรรมการ

  ๗.  ผูแทนวิทยาเขตทุกวิทยาเขต เปนกรรมการ

  ๘.  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนา เปนกรรมการและบริการสังคม

  ๙.  หัวหนาฝายวปิสสนาธุระ เปนกรรมการ
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  ๑๐. ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต เปนกรรมการและเลขานุการ  

  ๑๑. หัวหนาฝายสงเสริมกิจการนิสิต เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

 ขอ ๕  ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้

  (๑) วางนโยบาย กาํหนดหลกัเกณฑ และวธิเีก่ียวกบัการฝกภาคปฏบิตัวิปิสสนากมัมฏัฐาน 

การวัดผลและติดตามผลลัพธของการฝกปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน

  (๒) บริหารโครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ

มีประสิทธภาพ

  (๓)  กําหนด วัน เวลา สถานที่ ของการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน

  (๔)  รายงานผลการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานตอมหาวิทยาลัย

 ขอ ๖ นิสิตทุกชั้นทุกคณะทุกวิทยาลัยและทุกวิทยาเขตตองฝกปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน

อยางนอยสิบวันตอกัน

 ขอ ๗ ผูลวงละเมิดขอ ๖ ตองปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานอยางนอยย่ีสิบวัน ตามสถานท่ีที่

มหาวิทยาลัยกําหนด

 ขอ ๘ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้

  ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

(พระสุเมธาธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแกน

เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๕๘

—————

 เพ่ืออนุวัตใหเปนไปตามความในขอ ๒๔ ขอ ๒๕ และขอ ๒๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๒ และเพ่ือใหการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคและนโยบายมหาวิทยาลัย

 อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญตัมิหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตขอนแกน ในคราวประชุม

ครัง้ที ่๑/๒๕๕๗ เมือ่วนัท่ี ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จงึออกประกาศกาํหนดคาธรรมเนยีมการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไวดังตอไปนี้ 

        

 ๑. คาธรรมเนียมการศึกษา (เรียกเก็บครั้งเดียวตลอดหลักสูตร)

  ๑.๑ คาขึ้นทะเบียนนิสิตใหม ๓๐๐ บาท

  ๑.๒  คาทําบัตรนิสิตใหม ๑๕๐ บาท

  ๑.๓  คาคูมือนิสิต ๒๐๐ บาท

 ๒.  คาธรรมเนียมการศึกษา (เรียกเก็บเปนรายปการศึกษา)

  ๒.๑ คาประกันอุบัติเหตุ ๓๐๐ บาท

 ๓.  คาธรรมเนียมรายภาคการศึกษา (เรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษา)

  ๓.๑ คาบํารุงมหาวิทยาลัยในขณะศึกษารายวิชา
   ก) นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท

   ข) นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ ภาคสมทบ ภาคการศึกษาละ  ๒,๐๐๐ บาท

  ๓.๒ คาลงทะเบียนเรียนรายวชิา
   ๓.๒.๑ ภาคการศึกษาปกติ (หนวยกิตละ)

    ๓.๒.๑.๑  นิสิตบรรพชิตและแมชี ภาคปกติ  ๒๕ บาท

    ๓.๒.๑.๒  นิสิตคฤหัสถ ภาคปกติ  ๕๐ บาท
    ๓.๒.๑.๒  นิสิตบรรพชิตและแมชี ภาคสมทบ ๑๕๐ บาท

    ๓.๒.๑.๒  นิสิตคฤหัสถ ภาคสมทบ  ๒๕๐ บาท

    ๓.๒.๑.๒  นิสิตตางประเทศ (หลักสูตรภาษาไทย)  
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     ก)  นิสิตนิสิตบรรพชิตและแมชี ๓๐ บาท

     ข)  นิสิตคฤหัสถ ๑๕๐ บาท

    ๓.๒.๑.๓ นิสิตตางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)    

     ก)  นิสิตนิสิตบรรพชิตและแมชี ๑๕ บาท

     ข) นิสิตคฤหัสถ ๒๕๐ บาท

   ๓.๒.๒ ภาคฤดูรอน (หนวยกิตละ)

    ก) นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ  ๑๕๐ บาท

    ข) นสิิตคฤหัสถ ภาคปกติ  ๒๕๐ บาท

    ค) นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ ภาคสมทบ ๓๐๐ บาท

   ๓.๒.๓ คาลงทะเบียนรายวิชาการฝกภาคปฏิบัติ หนวยกิตละ  ๕๐๐  บาท

  ๓.๔ คาบํารุงกิจกรรมนิสิต ๕๐๐ บาท

  ๓.๕ คาบํารุงหองสมุด  ๓๐๐ บาท

  ๓.๖  คานิตยสารและสิ่งพิมพ ๔๐๐ บาท

  ๓.๘ คาบํารุงหองปฏบิัติการคอมพิวเตอร ๕๐๐ บาท

 ๔. คาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา (เรียกเก็บเฉพาะรายการ)

  ๔.๑ คาลงทะเบียนเรียนภาษาอาเซียน (ภาษาละ) ๓๐๐ บาท

  ๔.๒  คารักษาสถานภาพ ภาคการศึกษาละ ๓๐๐ บาท

  ๔.๓  คาบัตรประจําตัวนิสิต กรณีขอทําใหม ๑๕๐ บาท

  ๔.๔  คาใบแสดงผลการศึกษาชุดละ ๑๕๐ บาท

  ๔.๕ คาเอกสารการศึกษาตอตางประเทศ ชุดละ ๒๐๐ บาท 

  ๔.๖  คาโอนยายสังกัดคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ
   หองเรียน หนวยวิทยบริการ และสถาบันสมทบ ๒๕๐ บาท

  ๔.๗  คาหนังสือรับรองประเภทตางๆ ชุดละ ๓๐ บาท

  ๔.๘  คาคืนสภาพนิสิต  ๓๐๐ บาท

  ๔.๙ คาลงทะเบียนเรียนลาชา ปรับวันละ ๒๐ บาท
   (เวนวันหยุดราชการ) ท้ังนี้ ตองไมเกิน ๔๕ วัน

   นับแตวันครบกําหนด

  ๔.๑๐ คาลงทะเบียนเรียนซํ้า ๒๕๐ บาท

 ๕.  ใหเก็บคาโอนและเทียบโอนผลการศึกษา ตามขอ ๓.๒

 ๖.  ในกรณีนิสิตขอถอนการลงทะเบียนรายวิชา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคาลงทะเบียน
รายวิชาใหในทุกกรณี
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 ๗.  กรณทีีม่เีหตุผลและความจําเปนพเิศษท่ีจะเก็บคาธรรมเนียมไมเปนไปตามท่ีกาํหนดไว

ในประกาศน้ีใหเสนอคณะกรรมการประจําวิทยาเขตขอนแกนเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนรายกรณี

 ๘.  ใหใชประกาศนีส้าํหรบันิสติผูขึน้ทะเบยีนเปนนสิติของ มหาวทิยาลยั ตัง้แตปการศกึษา 

๒๕๕๘ เปนตนไป หากประกาศใดที่เหมือนหรือขัดกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘

(พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต)

รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแกน ปฏิบัติหนาที่แทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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