
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศาสนา  ภาควิชาศาสนาและปรัชญา 

คณะพุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 

๑.  ชื่อหลักสตูร 
๑.๑  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย  :  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศาสนา 
๑.๒  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of  Arts Programme 

in Religion 
๒.  ชื่อปริญญา 

๒.๑  ชื่อเต็มภาษาไทย  :  พุทธศาสตรบัณฑติ (ศาสนา) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts (Religion) 

๒.๒  ชื่อยอภาษาไทย  :  พธ.บ.  (ศาสนา) 
ชื่อยอภาษาอังกฤษ  :  B.A. (Religion) 

๓.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ภาควิชาศาสนาและปรัชญา  คณะพุทธศาสตร  มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔.  วัตถุประสงคของหลักสตูร 
๔.๑  เพื่อผลิตบัณฑิตใหเขาใจความเปนมาและหลักคําสอนของศาสนาตาง ๆ 
๔.๒  เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถอธิบายใหเห็นความสําคัญของศาสนาตอสังคม 
๔.๓  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีโลกทัศนกวางไกลและสามารถสนทนาเก่ียวกับศาสนาตาง ๆ ดวย 

ทาทีท่ีหนักแนนมีเหตุผล โดยเนนใหเกิดสันติภาพและสมานฉันท 

๕.  โครงสรางหลักสูตร 
โครงสรางที่ ๑  วิชาเอก - โท 

๑.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  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
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๒.๒.๓  วิชาโท  ๑๘  หนวยกิต 
๓.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖  หนวยกิต 

รวม  ๑๔๐  หนวยกิต 

โครงสรางที่  ๒  วิชาเอกเดี่ยว 
๑.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  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 

๖.  รายวิชา 
๖.๑  โครงสรางที่ ๑  วิชาเอก-โท 

๖.๑.๑  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐  หนวยกิต 
ดูรายละเอียดในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  คณะ 

พุทธศาสตร 
๖.๑.๒  หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔  หนวยกิต 

๑)  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๓๐  หนวยกิต 
ดูรายละเอียดในวิชาแกนพระพุทธศาสนาในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  คณะ 

พุทธศาสตร 
๒)  วิชาเฉพาะดาน  ๗๔  หนวยกิต 

ก.  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  ๑๐  หนวยกิต 
๑๐๓ ๓๐๑  พระพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ - ฮินดู  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๓๐๒  พระพุทธศาสนากับศาสนาคริสต  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๓๐๓  พระพุทธศาสนากับศาสนาอิสลาม  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๔๐๔  พระพุทธศาสนากับศาสนาขงจ๊ือ  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๔๐๕  พระพุทธศาสนากับแนวคดิใหมทางศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 

ข.  วิชาเอก  ๔๖  หนวยกิต 
(๑)  วิชาบงัคับ  ๓๖  หนวยกิต
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๑๐๓ ๓๐๖  พระพุทธศาสนาเถรวาท  ๓(๓-๐- ๖) 
๑๐๓ ๓๐๗  พระพุทธศาสนามหายาน  ๓(๓-๐-๖) 
๑๐๓ ๓๐๘  ศาสนาคริสต  ๓(๓-๐-๖) 
๑๐๓ ๔๐๙  ศาสนาอสิลาม  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 เกาหลีและญ่ีปุน  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) 
๑๐๓ ๔๒๒  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  ศาสนากับการพฒันาวิชาชีพ  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๓๒๘  การเผยแผศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๔๒๙  ศาสนากับคนรุนใหม  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๔๓๐  ศาสนากับสถานภาพสตรี  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๓๓๑  มานุษยวิทยาศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๓๓๒  ศาสนากับสังคมวิทยา  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๓๓๓  ศาสนากับเศรษฐศาสตร  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๔๓๔  ศาสนากับรัฐศาสตร  ๒(๒-๐-๔)
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๑๐๓ ๔๓๕  ศาสนากับวิทยาศาสตร  ๒ (๒-๐-๔) 

ค.  วิชาโท  ๑๘  หนวยกิต 
นิสิตสาขาวิชาศาสนา วิชาเอก-โท ตองศึกษารายวิชาในสาขาวิชาอื่นสาขาใดสาขาหน่ึง 

จํานวน ๑๘ หนวยกิต เปนวิชาโท หรือศึกษาวิชาโทวิชาใดวิชาหน่ึงท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย-มหา 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา 

นิสิตท่ีประสงคจะศึกษาสาขาวิชาศาสนาเปนวิชาโท จะตองศึกษารายวิชาในสาขาวิชา 
ศาสนา จาํนวนไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต  ตามองคประกอบดังตอไปน้ี 

(๑)  วิชาบังคับ  ๒  วิชา  ๖  หนวยกิต  คือ 
๑๐๓ ๓๐๖, ๑๐๓ ๓๐๗ 

(๒)  วิชาเลือก  ๑๒  หนวยกิต 
ใหเลือกศึกษารายวิชาตาง ๆ  ในสาขาวิชาศาสนา  อีกจํานวน ๑๒ หนวยกิต  โดย 

ความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา 
๖.๑.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖  หนวยกิต 

นิสิตสาขาวิชาศาสนา  วิชาเอก-โท  ตองเลือกศึกษารายวิชาตาง ๆ  ท่ีเปดสอนใน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย  เปนวิชาเลอืกเสรี จํานวน ๖ หนวยกิต  โดยความ 
เห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา 

๖.๒  โครงสรางที่  ๒  วิชาเอกเดีย่ว 
๖.๒.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐  หนวยกิต 

ดูรายละเอียดตามโครงสรางท่ี ๑  วิชาเอก - โท 
๖.๒.๒  หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔  หนวยกิต 

๑)  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๓๐  หนวยกิต 
ดูรายละเอียดตามโครงสรางท่ี ๑  วิชาเอก - โท 

๒)  วิชาเฉพาะดาน  ๗๔  หนวยกิต 
ก.  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  ๑๐  หนวยกิต 

ดูรายละเอียดตามโครงสรางท่ี ๑  วิชาเอก - โท 
ข. วิชาเฉพาะสาขา  ๖๔  หนวยกิต



คณะพุทธศาสตร 

(๑)  วิชาบงัคับ  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  ศาสนาอสิลาม  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  ๒๘  หนวยกิต 
๑๐๓ ๔๑๘  ศาสนาในจีน เกาหลีและญ่ีปุน  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) 
๑๐๓ ๔๒๒  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  ศาสนากับการพฒันาวิชาชีพ  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๓๒๘  การเผยแผศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๔๒๙  ศาสนากับคนรุนใหม  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๔๓๐  ศาสนากับสถานภาพสตรี  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๓๓๑  มานุษยวิทยาศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๓๓๒  ศาสนากับสังคมวิทยา  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๓๓๓  ศาสนากับเศรษฐศาสตร  ๒(๒-๐-๔)
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๑๐๓ ๔๓๔  ศาสนากับรัฐศาสตร  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๔๓๕  ศาสนากับวิทยาศาสตร  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๓๓๖  ศาสนากับปรัชญา  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๔๓๗  ศาสนากับภูมปิญญาทองถ่ิน  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๔๓๘  รหัสยนิยม  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๓๓๙  พุทธจักรวาลวิทยา  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๓๔๐  ศาสนากับภาษาศาสตร  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๔๔๑  ศาสนากับสังคมไทย  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๔๔๒  ศาสนากับเหตุการณปจจบุัน  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๓ ๔๔๓  ศาสนากับประชาธิปไตย  ๒(๒-๐-๔) 

๖.๒.๓  หมวดวิชาเลอืกเสรี  ๖  หนวยกิต 
นิสิตสาขาวิชาศาสนา วิชาเอกเดี่ยว  ตองเลือกศึกษารายวิชาตางๆ  ที่เปดสอนใน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนวิชาเลอืกเสรี จํานวนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต โดย 
ความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา 
๗.  คําอธิบายรายวิชา 

๗.๑  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  ๑๐  หนวยกิต 
๑๐๓  ๓๐๑  พระพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ - ฮินดู  ๒(๒-๐-๔) 

(Buddhism and Brahmanism - Hinduism) 
ศึกษาความสัมพันธระหวางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับหลักธรรมทางศาสนา 

พราหมณ - ฮินดู ท่ีมีอิทธิพลและมีบทบาทตอการดําเนินชีวิตในสังคม 
๑๐๓  ๓๐๒  พระพุทธศาสนากับศาสนาครสิต  ๒(๒-๐-๔) 

(Buddhism and Christianity) 
ศึกษาความสัมพันธระหวางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับหลักธรรมทางศาสนาคริสต 

ท่ีมีอิทธิพลและมีบทบาทตอการดําเนินชีวิตในสังคม 
๑๐๓  ๓๐๓  พระพุทธศาสนากับศาสนาอิสลาม  ๒(๒-๐-๔) 

(Buddhism and Islam) 
ศึกษาความสัมพันธระหวางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับหลักธรรมทางศาสนาอิสลาม 

ท่ีมีอิทธิพลและมีบทบาทตอการดําเนินชีวิตในสังคม
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๑๐๓  ๔๐๔  พระพุทธศาสนากับศาสนาขงจื๊อ  ๒(๒-๐-๔) 
(Buddhism and Confucianism) 

ศึกษาความสัมพันธระหวางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับหลักธรรมทางศาสนาขงจ๊ือ 
ท่ีมีอิทธิพลและมีบทบาทตอการดําเนินชีวิตในสังคม 
๑๐๓  ๔๐๕  พระพุทธศาสนากับแนวคิดใหมทางศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 

(Buddhism and New Religious Movements) 
ศึกษาหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา    เพื่อนํามาเปรียบเทียบและประยุกตกับแนวคิดและ 

ความเชื่อใหมทางศาสนาตะวันออกและตะวันตก  ท่ีมวีิวัฒนาการเปนลัทธิ  ท่ีมีอิทธิพล ในปจจุบัน 
๗.๒  วิชาเอก  ๔๖  หนวยกิต 

ก.  วิชาบังคบั  ๓๖  หนวยกิต 
๑๐๓  ๓๐๖  พระพุทธศาสนาเถรวาท  ๓(๓-๐- ๖) 

(Theravada Buddhism) 
ศึกษาประวัติ  พฒันาการ  และหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท  ตั้งแตอดตีถึง 

ปจจุบัน 
๑๐๓  ๓๐๗  พระพุทธศาสนามหายาน  ๓(๓-๐-๖) 

(Mahayana Buddhism) 
ศึกษาประวัต ิ พัฒนาการ  และหลักคําสอนของพระพุทธศาสนามหายาน  ตั้งแตอดีตถึง 

ปจจุบัน 
๑๐๓  ๓๐๘  ศาสนาครสิต  ๓(๓-๐-๖) 

(Christianity) 
ศึกษากําเนิด    พัฒนาการ    โครงสราง    เน้ือหาสาระ    ประเด็นท่ีสําคัญของคมัภีรพันธ- 

สัญญาเดิม  คมัภีรพันธสัญญาใหม  พิธีกรรม  และโครงสรางการบริหารของนิกายโรมันคาทอลิค 
และนิกายโปรเตสแตนต 
๑๐๓  ๔๐๙  ศาสนาอสิลาม  ๓(๓-๐-๖) 

(Islam) 
ศึกษากําเนิด  พฒันาการ  โครงสราง  เน้ือหาสาระ  ประเด็นสําคัญของคัมภีรอัลกุรอาน 

พิธีกรรม เชน พิธีละหมาด พิธีซากาด การถือศีลอด ฮัจญ พิธีศพ และการบริหาร 
๑๐๓  ๔๑๐  ศาสนาพราหมณ - ฮินดู  ๓(๓-๐-๖) 

(Brahmanism - Hinduism) 
ศึกษากําเนิด    พฒันาการ    โครงสราง    เน้ือหาสาระ    ประเด็นสําคัญของคัมภีรพระเวท- 

สังหิตา คมัภีร พราหมณะ อารัณยกะ อุปนิษัท ภควัทคีตา พิธีกรรม วันสําคัญและการบริหาร
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๑๐๓  ๔๑๑  แนวคิดใหมทางศาสนา  ๓(๓-๐-๖) 
(New  Religious  Movements) 

ศึกษาแนวคิดใหมของศาสนาตาง ๆ  ท้ังตะวันออกและตะวันตก  ท่ีมีอิทธิพลตอสังคมโลก 
๑๐๓  ๓๑๒  ศิลปะทางศาสนา  ๓(๓-๐-๖) 

(Religious  Arts) 
ศึกษาศลิปะอันเกิดจากศรัทธาในศาสนาของศิลปน      ท่ีแสดงออกในดานตาง  ๆ      เชน 

วรรณศิลป  ศิลปวัตถุ  ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
๑๐๓  ๓๑๓  ศาสนาเตาและขงจื๊อ  ๓(๓-๐-๖) 

(Taoism  and  Confucianism) 
ศึกษากําเนิด  พัฒนาการ  โครงสราง  เน้ือหาสาระและประเด็นท่ีสําคัญของคัมภีร  เน้ือหา 

ของหลักคําสอนในประเด็นตาง ๆ เชน หลักการเมือง การศึกษา ศีลธรรม และจารีตประเพณี 
๑๐๓  ๓๑๔  ศาสนาเปรยีบเทียบ  ๓(๓-๐-๖) 

(Comparative  Religions) 
ศึกษาเปรียบเทียบหลักคําสอนของศาสนาเทวนิยมกับอเทวนิยม  ในประเด็นสําคัญ  เชน 

กําเนิดศาสนา  ศาสดา  นิกาย  พิธีกรรม  และหลักคําสอนท่ีมีอิทธิพลตอสังคม 
๑๐๓  ๔๑๕  ศาสนาโบราณ  ๓(๓-๐-๖) 

(Ancient  Religions) 
ศึกษาความหมาย    กําเนิดและพัฒนาการของศาสนายุคแรกของมนุษย    การนับถือ 

ธรรมชาติ ความเชื่ออาํนาจลึกลับ มายาศาสตร ขอหาม พิธีกรรม การนับถือผี การบูชาสัตว   บูชา 
บรรพบุรุษ    เคร่ืองราง   และศึกษาศาสนาของกลุมเมโสโปเตเมีย   ศาสนาชาวอียิปต   ศาสนากรีก- 
โรมัน 
๑๐๓  ๔๑๖  สัมมนาศาสนา  ๓(๓-๐-๖) 

(Seminar  on  Religions) 
สัมมนาปญหาศาสนาในประเด็นตาง ๆ  ตามหัวขอท่ีกําหนดให 

๑๐๓  ๔๑๗  ศึกษาอิสระทางศาสนา  ๓(๐-๖-๖) 
(Independent  Study  on  Religion) 

ศึกษาคนควาวิจัยภาคสนามทางศาสนา      ท่ีสามารถประยุกตใชในกิจการทางพระพุทธ- 
ศาสนาโดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา 

ข.  วิชาเลือก 
๑๐๓  ๔๑๘  ศาสนาในจีน  เกาหลีและญ่ีปุน  ๓(๓-๐-๖) 

(Religions  in  China,  Korea  and  Japan)
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ศึกษาศาสนาในประเทศจีน  เกาหลีและญ่ีปุน  เชน  ศาสนาพุทธ  ศาสนาเตา  ศาสนา 
ขงจ้ือ ศาสนาชินโต และอื่น ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอสังคม 
๑๐๓  ๓๑๙  ภาษาศาสนา  ๓(๓-๐-๖) 

(Religious  Language) 
ศึกษาบทบาทและความหมายของภาษาท่ีใชในศาสนา  วิเคราะหปญหาเก่ียวกับภาษา 

ศาสนาในทรรศนะของนักคิดสําคัญ เชน ลุคลิก วิทตเกนสไตน กิลเบิรดไสล และพุทธทาสภิกขุ 
๑๐๓  ๔๒๐  จิตวิทยาศาสนา  ๓(๓-๐-๖) 

(Religious  Psychology) 
ศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาในศาสนา    เพื่อใหรูวิธีท่ีนักจิตวิทยาศึกษาพฤติกรรมของมนุษย 

ท่ีเก่ียวกับความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนา เชน ทฤษฎีของซิกมันต ฟรอยด คารล คุสตาฟ จุง  แอ 
ริค ปรอปม และแอริก เอช แอริคสัน 
๑๐๓  ๓๒๑  ศาสนากับสันติภาพ  ๓(๓-๐-๖) 

(Religion  and  Peace) 
ศึกษาแนวคิดท่ัวไปเก่ียวกับสันติภาพ  เปรียบเทียบแนวคิดเหลาน้ันกับแนวคิดและหลัก คํา 

สอนของศาสนาตาง ๆ  ท่ีเก่ียวกับสันติภาพ   บทบาทของศาสนาในการธํารงและสงเสริม สันติภาพ 
๑๐๓  ๔๒๒  ศาสนากับวัฒนธรรม  ๓(๓-๐-๖) 

(Religion  and  Culture) 
ศึกษากําเนิดและพฒันาการของวฒันธรรม      ศาสนาในฐานะเปนบอเกิดท่ีสําคัญของ 

วัฒนธรรม  ความสัมพันธระหวางศาสนากับวัฒนธรรม 
๑๐๓  ๓๒๓  ศาสนากับภาวะผูนํา  ๒(๒-๐-๔) 

(Religion  and  Leadership) 
ศึกษาภาวะผูนําตามหลักศาสนาในประเด็นท่ีสําคัญ    เชน    แรงบันดาลในทางศาสนากับ 

ภาวะผูนํา    คุณลักษณะของผูนําตามหลักศาสนา    บทบาทขององคกรศาสนาในการพัฒนาผูนํา 
และการประยุกตศาสนาเพื่อสรางภาวะผูนํา 
๑๐๓  ๓๒๔  สานเสวนาทางศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 

(Religious  Dialogue) 
จัดเสวนาประเด็นทางศาสนา ในหัวขอท่ีกําหนดให 

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

ศึกษากําเนิด    พัฒนาการ    โครงสราง    เน้ือหาสาระ    ประเด็นสําคัญของคัมภีรหลัก 
พิธีกรรม  วันสําคัญและการบริหาร
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๑๐๓  ๔๒๖  ศาสนาซิกข  ๒(๒-๐-๔) 
(Sikhism) 

ศึกษากําเนิด    พัฒนาการ    โครงสราง    เน้ือหาสาระ    ประเด็นสําคัญของคัมภีรหลัก 
พิธีกรรม  วันสําคัญและการบริหาร 
๑๐๓  ๓๒๗  ศาสนากับการพัฒนาวิชาชพี  ๒(๒-๐-๔) 

(Religion  and  Professional  Development) 
ศึกษาหลักคําสอนของศาสนาตาง  ๆ  ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพของมนุษยชาติ  และ 

บทบาทขององคกรศาสนาในการพัฒนามนุษยและสังคม 
๑๐๓  ๓๒๘  การเผยแผศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 

(Propagation  of  Religions) 
ศึกษาเปรียบเทียบหลักการและวิธีการเผยแผของพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน กับ 

ศาสนาคริสต  อิสลาม  ฮินดู  ซิกข  เตา  และขงจื๊อ 
๑๐๓  ๔๒๙  ศาสนากับคนรุนใหม  ๒(๒-๐-๔) 

(Religion  and  Juvenility) 
ศึกษาวิเคราะหความคิด    ความเชื่อ    คานิยม    วิถีชีวิตของคนรุนใหมท่ีสอดคลองหรือ 

ขัดแยงกับหลักศาสนา  เพื่อพฒันาคนรุนใหมใหปฏิบัตถูิกตองตามหลักศาสนา 
๑๐๓  ๔๓๐  ศาสนากับสถานภาพสตรี  ๒(๒-๐-๔) 

(Religion  and  Women  Status) 
ศึกษาวิเคราะหสถานภาพ  ศักยภาพและบทบาทของสตรี  ในการศึกษา  ปฏบิัติธรรม 

ประกอบพิธีกรรมและการเผยแผศาสนา 
๑๐๓  ๓๓๑  มานุษยวิทยาศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 

(Religious  Anthropology) 
ศึกษาพระพุทธศาสนา     คริสตศาสนา     ศาสนาอสิลามและศาสนาของชนเผาตาง ๆ    ใน 

ประเทศไทย ในแงมานุษยวิทยา 
๑๐๓  ๓๓๒  ศาสนากับสังคมวิทยา  ๒(๒-๐-๔) 

(Religion  and  Sociology) 
ศึกษาแนวคิดและคําสอนของศาสนาตาง  ๆ  ท่ีเก่ียวกับสังคมและวฒันธรรม  ความสัมพันธ 

ระหวางองคกรทางศาสนากับสังคม  บทบาท  อิทธิพลของศาสนาท่ีมตีอการพัฒนาสังคมและ 
วัฒนธรรมของมนุษย
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๑๐๓  ๓๓๓  ศาสนากับเศรษฐศาสตร  ๒(๒-๐-๔) 
(Religion  and  Economics) 

ศึกษาแนวคิดและหลักคําสอนของศาสนาตาง  ๆ  ท่ีเก่ียวของกับเศรษฐศาสตร  หลัก 
จริยธรรมของผูผลิตและผูบริโภค    อิทธพลและผลกระทบระหวางศาสนากบัเศรษฐศาสตรท่ีมี  ตอ 
สังคม 
๑๐๓  ๔๓๔  ศาสนากับรัฐศาสตร  ๒(๒-๐-๔) 

(Religion  and  Political  Science) 
ศึกษาแนวคิดและหลักคําสอนของศาสนาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเมือง การปกครอง และ 

การบริหาร    ความสัมพันธระหวางองคกรศาสนากับอํานาจ    บทบาทและอิทธิพลของศาสนา 
ท่ีมีตอพัฒนาการทางการเมือง  การปกครองและการบริหาร 
๑๐๓  ๔๓๕  ศาสนากับวิทยาศาสตร  ๒(๒-๐-๔) 

(Religion  and  Science) 
ศึกษาแนวคิดและคําสอนของศาสนาตาง  ๆ  ท่ีมีความสัมพันธกับวิทยาศาสตร  ความรู 

ในทางศาสนากับวิธีแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  อิทธิพลของศาสนาและวิทยาศาสตรท่ีมีตอ 
กัน 
๑๐๓  ๔๓๖  ศาสนากับปรัชญา  ๒(๒-๐-๔) 

(Religion  and  Philosophy) 
ศึกษาความเหมือนและความตางระหวางศาสนากับปรัชญา  ทาทีของศาสนาตอปรัชญา 

และทรรศนะของนักปรัชญาท่ีมีตอศาสนา 
๑๐๓  ๔๓๗  ศาสนากับภมูิปญญาทองถิ่น  ๒(๒-๐-๔) 

(Religion  and  Local  Wisdom) 
ศึกษาหลักคําสอนของแตละศาสนาท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนรูและสอดคลองกับภูมิปญญา 

ในทองถ่ิน 
๑๐๓  ๔๓๘  รหัสยนยิม  ๒(๒-๐-๔) 

(Mysticism) 
ศึกษาเชิงวิเคราะหรหัสยนิยมในรูปแบบตาง  ๆ  โดยเฉพาะรหัสยนิยมที่เกิดขึ้นท้ังในศาสนา 

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

(Buddhist  Cosmology) 
ศึกษาวิเคราะหแนวความคดิเร่ืองจักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนา 

๑๐๓  ๔๔๐  ศาสนากับภาษาศาสตร  ๒(๒-๐-๔) 
(Religion  and  Linguistics)



คณะพุทธศาสตร 

ศึกษาความสัมพันธระหวางภาษาท่ีใชอธิบายหลักธรรมของศาสนา  เชน  ความเชื่อความ 
เปนจริง และความรู ประเด็นท่ีจะพิจารณา ภาษาคน ภาษาธรรมของพุทธทาสภิกขุ ทฤษฎีตีความ 
การวิเคราะหภาษาของวิทต  เกนสไตน  ภาษากับความรูความจริง  การใชภาษาวิเคราะหปญหา 
ศาสนา 
๑๐๓  ๔๔๑  ศาสนากับสังคมไทย  ๒(๒-๐-๔) 

(Religion and Thai Society) 
ศึกษาหลักคําสอนของศาสนาท่ีมีอิทธิพลตอสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

๑๐๓  ๔๔๒  ศาสนากับเหตุการณปจจบุัน  ๒(๒-๐-๔) 
(Religion and Current Affairs) 

ศึกษาบทบาทของศาสนาตอสถานการณของโลกปจจบุัน ในดานเศรษฐกิจ สังคมการเมือง 
และการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
๑๐๓  ๔๔๓  ศาสนากับประชาธิปไตย  ๒(๒-๐-๔) 

(Religion and Democracy) 
ศึกษาหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นท่ีสนับสนุนหลักประชาธิปไตย


