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วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

------------------------------ 
 
๑. รายวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 
 นิสิตระดับปริญญาตรีต้องศึกษาวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จ านวน ๓๐ หนว่ยกิต ประกอบด้วย 
  ๐๐๐ ๑๓๔  วรรณกรรมพระพุทธศาสนา   ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๑๓๕  พระไตรปิฎกศึกษา    ๓ (๓-๐-๖) 
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาลี       ๓ (๓-๐-๖) 
๐๐๐ ๒๓๗  ประวัติพระพุทธศาสนา    ๓ (๓-๐-๖) 
๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา   ๓ (๓-๐-๖) 
๐๐๐ ๒๓๙  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ         ๓ (๓-๐-๖) 
๐๐๐ ๑๔๐   กรรมฐาน ๑      ๓ (๒-๒-๕) 
๐๐๐ ๒๔๑   กรรมฐาน ๒     ๓ (๒-๒-๕) 
๐๐๐ ๓๔๒   กรรมฐาน ๓     ๓ (๒-๒-๕) 
๐๐๐ ๔๔๓   กรรมฐาน ๔      ๓ (๒-๒-๕) 
 

๒. ค าอธิบายรายวิชา 
 ๐๐๐ ๑๓๔  วรรณกรรมพระพุทธศาสนา      ๓ (๓-๐-๖) 
   (Buddhist Literature)     
 ศึกษาประวัติและพัฒนาการของวรรณกรรมบาลีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย โดยวิเคราะห์วรรณกรรมที่น่าสนใจ เช่น วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค 
มหาวงศ์ ทีปวงศ์ ศาสนวงศ์ เตภูมิกถา  มังคลัตถทีปนี  กาพย์มหาชาติ สังคีติยวงศ์  มงคลวิเสสกถา  แก่นพุทธ
ศาสน์  กรรมทปีนี  พุทธธรรม พุทธวิทยา และพระไตรปิฎกฉบับสากล: วิถีธรรมจากพุทธปัญญา 
 ๐๐๐ ๑๓๕  พระไตรปิฎกศึกษา    ๓ (๓-๐-๖)  
   (Tipitaka Studies)         
 ศึกษาประวัติและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา โครงสร้างและ
เนื้อหาส าคญัของพระไตรปิฎก เช่น มหาวิภังค์ ภิกขุณีวิภังค์ และมหาวัคค์ในพระวินัยปิฎก พระสูตรส าคัญ เช่น 
พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพานสูตร มหาสติปัฏฐานสูตร จูฬกัมมวิภังคสูตรในพระสุตตันตปิฎก ศึกษาสาระ
เบื้องต้นของปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป นิพพานในพระอภิธรรมปิฎก   การสืบทอดโดยมุขปาฐะและลาย
ลักษณ์อักษร ความเป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทย พระไตรปิฎกบาลีอักษรต่างๆ และประโยชน์ที่ได้
จากการศึกษาพระไตรปิฎก 

๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาลี       ๓ (๓-๐-๖)  
   (Pali)                  
  ศึกษาบาลีไวยากรณ์ ประกอบด้วย อักขรวิธี วจีวิภาค และหลักการแต่ง-แปลบาลีเบื้องต้น 
 ๐๐๐ ๒๓๗  ประวัติพระพุทธศาสนา     ๓ (๓-๐-๖) 
   (History of Buddhism)  
  ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาในอินเดีย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียไปใน
ประเทศต่างๆ ความส าคัญ ลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา ฐานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในนานา
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ประเทศ พระพุทธศาสนากับสังคมวัฒนธรรมในนานาประเทศ ขบวนการและองค์กรทางพระพุทธศาสนาใน
ปัจจุบันและทิศทางในอนาคต และบทบาทของคณะสงฆ์ไทยกับการสืบพระพุทธศาสนาตามพุทธปณิธานตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา          ๓ (๓-๐-๖) 
   (Buddhist Festival and Traditions) 
 ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลและสมัยหลังพุทธกาล 
ความส าคัญ คุณค่าทางจริยธรรมของเทศกาลและพิธีกรรม เทศกาลและพิธีกรรมส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่
ถือปฏิบัติในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมนั้นๆ ที่มีต่อสังคมไทย 
 ๐๐๐ ๒๓๙      ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ      ๓ (๓-๐-๖) 
                   (Dhamma in English) 
 ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้เป็นภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนธรรมภาค
ภาษาอังกฤษ 
 ๐๐๐ ๑๔๐   กรรมฐาน ๑     ๓ (๒-๒-๕) 
  (Buddhist Meditation I) 
 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย หลักการ ประโยชน์และวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์ของ 
สมถกรรมฐาน ๔๐  วิปัสสนาภูมิ ๖  สติปัฏฐาน  ๔  หลักธรรมที่ควรรู้  ได้แก่   ภาวนา ๓  นิมิต ๓  สมาธิ ๓  
รูปฌาน ๔  อรูปฌาน ๔ วสี ๕  นิวรณ์ ๕  อุปกิเลส ๑๖  และฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม 
นั่งก าหนด  ส่งและสอบอารมณ์ 
 ๐๐๐ ๒๔๑   กรรมฐาน ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
  (Buddhist Meditation II) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ตามแนวกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏ
ฐานสูตร   และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ 
หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม  นั่งก าหนด  ส่งและสอบอารมณ์  
 ๐๐๐ ๓๔๒   กรรมฐาน ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
  (Buddhist Meditation III) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ตามแนวเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติ
ปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม  นั่งก าหนด  ส่งและสอบอารมณ์  
 ๐๐๐ ๔๔๓   กรรมฐาน ๔ ๓ (๒-๒-๕) 
  (Buddhist Meditation IV) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ตามแนวจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธัมมา
นุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวน การเกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้
ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม นั่งก าหนด   
ส่งและสอบอารมณ์  
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๓. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
  ๑) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
     (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
     (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
     (๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     (๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม ศรัทธา จิตสาธารณะและการเสียสละเพ่ือส่วนรวม ในการเรียน
การสอน 
     (๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
             (๓)  เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านศีลธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา 
                   (๔) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน 
    กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     (๑) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
     (๒) อภิปราย รายงาน การน าเสนอและการตอบค าถาม 
     (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
     (๔) นิสิตประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
 ๒) ด้านความรู้ 
   ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (๑) มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎีและเนื้อหา 
     (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล 
     (๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (๑) สอนแบบบรรยายและใช้โจทย์ปัญหา 
     (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
     (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
     (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
     (๕) ศึกษาดูงาน 
   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (๑) ทดสอบย่อย 
     (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
     (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
     (๔) น าเสนอผลงาน 
 ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
     (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  
     (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม   
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    กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ 
     (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
     (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
     (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
     (๕) ศึกษาดูงาน 
    กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (๑) ทดสอบย่อย 
     (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
     (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
     (๔) น าเสนอผลงาน 
 ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (๑) สามารถท างานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม   
     (๒) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
     (๓) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
    กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
     (๑) มอบหมายงานกลุ่ม     
     (๒) สอนจากสภาพจริงที่เกิดข้ึนในชุมชนและสังคม 
     (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
     (๔) ศึกษาดูงาน 
    กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างการเรียนการสอนและการท างานร่วมกับ
เพ่ือน 
    (๒) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
    (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
 ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
    (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด  อ่านและเขียน 
    (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
      กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๑) สอนโดยการฝึกปฏิบัติ 
    (๒) มอบหมายงานค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
    (๓) น าเสนองานโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 



๓๑ 
 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา หลักสูตรปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

      กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๑)  ทดสอบย่อย 
    (๒)  สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
    (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
    (๔) น าเสนอผลงาน 
๔. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ รายวิชา                  
(Curriculum  Mapping) แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง 
  ๑) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
     (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
     (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
     (๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  ๒) ด้านความรู้ 
   ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      (๑) มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎีและเนื้อหา 
     (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล 
     (๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
     (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  
     (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม    
  ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (๑) สามารถท างานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม   
     (๒) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
     (๓) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
    (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด  อ่านและเขียน 
    (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา ทักษะความสัมพันธ์ฯ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขฯ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต                
๐๐๐ ๑๓๔         วรรณกรรมพระพุทธศาสนา                   
๐๐๐ ๑๓๕         พระไตรปิฎกศึกษา                
๐๐๐ ๑๓๖       ภาษาบาลี                  
๐๐๐ ๑๓๗ ประวัติพระพุทธศาสนา                
๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา                
๐๐๐ ๒๓๙ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ                    
๐๐๐ ๑๔๐ กรรมฐาน ๑                
๐๐๐ ๒๔๑ กรรมฐาน ๒                
๐๐๐ ๓๔๒ กรรมฐาน ๓                
๐๐๐ ๔๔๓ กรรมฐาน ๔                
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ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร 
----------------------- 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  กับ  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
๑. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา   ๑๔   หน่วยกิต 
๒. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป   ๑๒   หน่วยกิต 
๓. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ    ๔    หน่วยกิต             
 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  จ านวน  ๓๐  หน่วยกิต 
 

ปรับโครงสร้างเป็น
ไม่มีกลุ่มย่อย 

 
 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กับ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ หมายเหต ุ
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี      ๒ (๒-๐-๔) 
  (Pali Literature)  
 ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก  
อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนาและปกรณ์วิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย 
และคุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย 

๐๐๐ ๑๓๔  วรรณกรรมพระพุทธศาสนา     ๓ (๓-๐-๖) 
  (Buddhist Literature)     
 ศึกษาประวัติและพัฒนาการของวรรณกรรมบาลีตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย โดย
วิเคราะห์วรรณกรรมที่น่าสนใจ เช่น วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค มหาวงศ์ ทีปวงศ์ 

- รวมรายวิชา 
วรรณคดีบาลี/ 
งานวิจัยและ
วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
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๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา     ๒ (๒-๐-๔) 
  (Research and  Literary Works on Buddhism)  
 ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  วิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่
น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของ พญาลิไท มังคลัตถทีปนีของพระสิริมังคลาจารย์  กาพย์
มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุ
พน  พระมงคล วิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา วชิรญาณวโรรส  
แก่นพุทธศาสน์ของพุทธทาส   กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี  (วิลาส  ญาณวโร)  
พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของอาจารย์พร รัตน
สุวรรณ  และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

ศาสนวงศ์ เตภูมิกถา  มังคลัตถทีปนี กาพย์มหาชาติ สังคีติยวงศ์ มงคลวิเสสกถา  
แก่นพุทธศาสน์  กรรมทีปนี  พุทธธรรม พุทธวิทยา และพระไตรปิฎกฉบับสากล: 
วิถีธรรมจากพุทธปัญญา  

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนช่ือวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปิฎกศึกษา   ๒ (๒-๐-๔)  
  (Tipitaka Studies)         
       ศึกษาก าเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก การ
จ าแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก ค าอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถา
จารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร ล าดับคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทย และประโยชน์ที่
ได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก 

๐๐๐ ๑๓๕  พระไตรปิฎกศึกษา   ๓ (๓-๐-๖)  
  (Tipitaka Studies)         
 ศึกษาประวัติและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา  
อนุฎีกา โยชนา โครงสร้างและเนื้อหาส าคัญของพระไตรปิฎก เช่น มหาวิภังค์ 
ภิกขุณีวิภังค์ และมหาวัคค์ในพระวินัยปิฎก พระสูตรส าคัญ เช่น พรหมชาลสูตร 
มหาปรินิพพานสูตร มหาสติปัฏฐานสูตร จูฬกัมมวิภังคสูตรในพระสุตตันตปิฎก 
ศึกษาสาระเบื้องต้นของปรมัตถธรรม คือ จิต  เจตสิก รูป นิพพานใน 
พระอภิธรรมปิฎก การสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร ความเป็นมา
ของพระไตรปิฎกในประเทศไทย พระไตรปิฎกบาลีอักษรต่างๆ และประโยชน์ 
ที่ได้จากการศึกษาพระไตรปิฎก 

- รวมรายวิชา 
พระไตรปิฎกศึกษา/ 
พระวินัยปิฎก/ 
พระสุตตันตปิฎก/
พระอภิธรรมปิฎก 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก       ๒ (๒-๐-๔) 
  (Vinaya Pitaka)                  
         ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยปิฎก เลือก
ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่ส าคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค จุล
วรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การศึกษาพระวินัยปิฎก 
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๐๐๐ ๑๔๙  พระสุตตันตปิฎก      ๒ (๒-๐-๔)  
  (Suttanta Pitaka )           
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา  ความหมาย  โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก  
เลือกศึกษาวิเคราะห์พระสูตรที่ส าคัญ  คือ  พรหมชาลสูตร  มหาปรินิพพานสูตร 
อัคคัญญสูตร  รวมทั้งประเด็นส าคัญที่น่าสนใจ จากนิกายท้ัง  ๕  นิกาย  คือ  ทีฆ
นิกาย  มัชฌิมนิกาย  สังยุตตนิกาย  อังคุตตรนิกาย  และขุททกนิกาย   โดยอาศัย
อรรถกถาและฎีกาประกอบ 
๐๐๐ ๒๕๐  พระอภิธรรมปิฎก       ๒ (๒-๐-๔) 
  (Abhidhamma Pitaka) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎก  
เนื้อหาสาระ  ประเด็นที่น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกท้ัง  ๗  คัมภีร์  โดยเน้นให้
เข้าใจหลักปรมัตถธรรม  คือ  จิต  เจตสิก  รูป  และนิพพาน  โดยอาศัยอรรถกถา
และฏีกาประกอบ     
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์       ๒ (๒-๐-๔) 
  (Pali Grammar)                  
 ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี  ฐานกรณ์  การออกเสียงพยัญชนะ
สังโยค การเชื่อมอักษรด้วยสนธิกิริโยปกรณ์  ประเภทและวิธีแจกค านาม  สังขยา  
อัพยยศัพท์  กิริยาอาขยาต นามกิตก ์ กิริยากิตก ์ สมาสและตัทธิต 
 

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

-รวมรายวิชา 
บาลีไวยากรณ์/ 
แต่งแปลบาล ี
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนช่ือวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี          ๒ (๒-๐-๔) 
            (Pali Composition and Translation) 
           ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้อง
ตามหลักภาษา การแต่งและการแปลประโยคพิเศษและส านวนที่ควรทราบ การแปล
บาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือท่ีก าหนด 
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๐๐๐ ๑๕๘  ประวัติพระพุทธศาสนา     ๒ (๒-๐-๔) 
  (History of Buddhism)  
      ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความส าคัญ
และลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การ
ขยายตั วของพระพุทธศาสนาเข้ า ไปในนานาประเทศ และอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและองค์การ
ใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต 

๐๐๐ ๑๓๗  ประวัติพระพุทธศาสนา    ๓ (๓-๐-๖) 
  (History of Buddhism)  
 ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาในอินเดีย การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จากประเทศอินเดียไปในประเทศต่างๆ ความส าคัญ ลักษณะเด่นขอ ง
พระพุทธศาสนา ฐานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ 
พระพุทธศาสนากับสังคมวัฒนธรรมในนานาประเทศ ขบวนการและองค์กรทาง
พระพุทธศาสนาในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต และบทบาทของคณะสงฆ์ไทย
กับการสืบพระพุทธศาสนาตามพุทธปณิธานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

ปรับรายวิชาประวัติ
พระพุทธศาสนา/ 
การปกครองคณะสงฆ์
ไทย 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนช่ือวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆ์ไทย    ๒ (๒-๐-๔) 
  (Thai Sangha Administration) 
           ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึง
ปัจจุบัน  ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ กฎ 
ระเบียบ ค าสั่งและประกาศที่ส าคัญของคณะสงฆ์  การประยุกต์   การปกครองและ
การบริหารในปัจจุบันส าหรับคณะสงฆ์ไทย 
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา          ๒ (๒-๐-๔) 
  (Buddhist Festival and Traditions) 
 ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย 
คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 

๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา         ๓ (๓-๐-๖) 
  (Buddhist Festival and Traditions) 
 ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล
และสมัยหลังพุทธกาล ความส าคัญ คุณค่าทางจริยธรรมของเทศกาลและ
พิธีกรรม เทศกาลและพิธีกรรมส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติในประเทศ
ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมนั้นๆ ที่มีต่อ
สังคมไทย 
 
 
 
 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 
-แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 
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๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ     ๒ (๒-๐-๔) 
                  (Dhamma in English) 
 ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายใน
ภาษาอังกฤษ และหนังสือที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ใน
ภาษาอังกฤษ 

๐๐๐ ๒๓๙     ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ     ๓ (๓-๐-๖) 
                  (Dhamma in English) 
 ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายใน
ภาษาอังกฤษ และหนังสือที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้
เป็นภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนธรรมภาค
ภาษาอังกฤษ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 
-แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ           ๒ (๒-๐-๔) 
                  (Dhamma Communications) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ 
การพูดในที่ชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด  การเทศนา การแสดง
ปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย 

 ตัดออก 

๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑               (๒) (๑-๒-๔) 
   (Buddhist Meditation I) 
 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย  หลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการ
ปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐  วิปัสสนาภูมิ ๖  สติปัฏฐาน  ๔  
หลักธรรมที่ควรรู้  ได้แก่   ภาวนา ๓  นิมิต ๓  สมาธิ ๓  รูปฌาน ๔  อรูปฌาน ๔ 
วสี ๕  นิวรณ์ ๕  อุปกิเลส ๑๖  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและน าไปใช้  
ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งก าหนด  ๑  ระยะ หรือ  
๒ ระยะ   

๐๐๐ ๑๔๐   กรรมฐาน ๑                                  ๓ (๒-๒-๕) 
  (Buddhist Meditation I) 
 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย  หลักการ ประโยชน์และวิธีการปฏิบัติ
กรรมฐาน อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐  วิปัสสนาภูมิ ๖  สติปัฏฐาน  ๔  
หลักธรรมที่ควรรู้  ได้แก่   ภาวนา ๓  นิมิต ๓  สมาธิ ๓  รูปฌาน ๔  อรูปฌาน 
๔ วสี ๕  นิวรณ์ ๕  อุปกิเลส ๑๖  และฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม นั่งก าหนด  ส่งและสอบอารมณ์ 
 

-ปรับปรุงรายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนช่ือวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒         ๑ (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation II) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐาน
สูตร   และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะ 
และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญ

๐๐๐ ๒๔๑   กรรมฐาน ๒                                  ๓ (๒-๒-๕) 
  (Buddhist Meditation II) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนว 
กายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร วิธีการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรม 

-ปรับปรุงรายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนช่ือวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 
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ลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งก าหนด ๒ 
ระยะ  ส่งและสอบอารมณ์ 

ที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม  นั่งก าหนด  ส่งและสอบอารมณ์  

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

ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐาน
สูตร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส   ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ 
๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๓ ระยะ นั่งก าหนด ๓ 
ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

๐๐๐ ๓๔๒   กรรมฐาน ๓                                   ๓(๒-๒-๕) 
  (Buddhist Meditation III) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวเวทนา-
นุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรม 
ที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม  นั่งก าหนด  ส่งและสอบอารมณ์  

-ปรับปรุงรายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนช่ือวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๕๔  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔        ๑ (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation IV) 
 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐาน
สูตร กระบวน การเกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ 
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม 
๔ ระยะ นั่งก าหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ ์

๐๐๐ ๔๔๓   กรรมฐาน ๔                                  ๓(๒-๒-๕) 
  (Buddhist Meditation IV) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ตามแนวจิตตา
นุปัสสนาสติปัฏฐานและธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร 
กระบวน การเกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ 
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม  นั่งก าหนด  ส่งและสอบอารมณ์  
 

-รวมรายวิชา 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕/ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนช่ือวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต  

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕               (๒) (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation V) 

ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวธัมมานุปัสส
นาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร  กระบวนการเกิดดับของรูปนามตาม
แนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้  ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งก าหนด ๕ ระยะ ส่งและสอบ
อารมณ ์

 
 
 



๓๙ 
 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา หลักสูตรปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

๐๐๐ ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖        ๑ (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation VI) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในพระสูตรที่เชื่อมโยง
กับมหาสติปัฏฐานสูตร  เช่น อปัณณกสูตร  สติสูตร   อาการบรรลุมรรคผลและ
คุณธรรมของพระอริยบุคคล  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๖ 
ระยะ นั่งก าหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ ์

 ตัดออก 

๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗         ๑ (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation VII) 
 ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะ  ปฏิบัติฯ วิธีแก้
สภาวธรรมของส านักปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติปัฏฐานสูตร  
ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และนั่งก าหนด  ส่งและสอบอารมณ์ 

 -ตัดออก 

 
 



๔๐ 
 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา หลักสูตรปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 


