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     รายละเอียดของหลักสูตร  
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต    
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตบางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
     

ชื่อหลักสูตร 
         ภาษาไทย        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
       ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Arts Program in Philosophy and Religion 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
           ชื่อเต็ม   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) 
        ชื่อย่อ   ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา) 
       ชื่อเต็ม     Bachelor of Arts (Philosophy and  Religion) 
       ชื่อย่อ   B.A. (Philosophy and  Religion) 
 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
           ไม่น้อยกว่า 136   หน่วยกิต 
 
 
 
          (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      6 หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาภาษา      15 หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       4 หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       3 หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาพลศึกษา        2 หน่วยกิต 
  (2)  หมวดวิชาเฉพาะ                        ไม่น้อยกว่า     100  หน่วยกิต 
   -  วิชาเฉพาะบังคับ     73 หน่วยกิต 
   -  วิชาเฉพาะเลือก           ไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต 
  (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 

สภา มก. อนุมัติในการประชุมคร้ังท่ี  5/2555 
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555    

โครงสร้างหลักสตูร 
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 รายวิชา 
 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกิต 

1.1  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6  หน่วยกิต 
 เลือกเรียนจากหมวดศึกษาท่ัวไป  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต
   

 1.2  กลุ่มวิชาภาษา       15     หน่วยกิต 
     01361102  การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ     3 (3-0-6)   

            (Thai Practical  Writing)  
     01999021   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร          3 (3-0-6)   

              (Thai Language for Communication) 
 และเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา   9    หน่วยกิต 
 

1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     4    หน่วยกิต 
        01371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด                          1 (1-0-2) 
         (The Use of Library Resources) 
                   และ เลือกเรียนจากหมวดศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ อีก 3  หน่วยกิต 
 

           1.4  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                 3  หน่วยกิต    
เลือกเรียนจากหมวดศึกษาท่ัวไป  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต   
    

                    1.5  กลุ่มวิชาพลศึกษา            2  หน่วยกิต 
                       01175xxx  กิจกรรมพลศึกษา                         1,1(0-2-1) 

      (Physical  Education  Activities) 
 

           2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า       100  หน่วยกิต 
 2.1  วิชาเฉพาะบังคับ                73  หน่วยกิต 

    01355221   การอ่านภาษาอังกฤษขั้นต้น      3 (3-0-6)   
        (Basic English  Reading )  

 01355231   การเขียนภาษาอังกฤษขั้นต้น            3 (3-0-6)   
           (Basic English  Writing ) 

 01387111   ปรัชญาเบื้องต้น                         3 (3-0-6)   
        (Introduction  to Philosophy) 
 01387121  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น                    3 (3-0-6)   

        (Introduction to Logic) 
       01387211   ประวัติปรัชญาตะวันตก I               3 (3-0-6)   
         (History of Western Philosophy I) 
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 01387212   ประวัติปรัชญาตะวันตก II             3 (3-0-6)   
          (History of Western Philosophy II) 
 01387221   ปรัชญาอินเดีย I                          3 (3-0-6)   
          (Indian Philosophy I) 
 01387222   ปรัชญาอินเดีย II                         3 (3-0-6)   
           (Indian Philosophy II)  
 01387321   ญาณวิทยา                                3 (3-0-6)   
          (Epistemology) 

 01387322   จริยศาสตร์                                3 (3-0-6)   
         (Ethics) 
 01387323   สุนทรียศาสตร์                            3 (3-0-6)   
         (Aesthetics)  

 01387324   อภิปรัชญา                                 3 (3-0-6)   
          (Metaphysics) 

 01387331   พุทธปรัชญาฝ่ายเถรวาท                3 (3-0-6)   
          (Theravada Buddhist Philosophy)  

 01387442   ปรัชญาสังคมและการเมือง             3 (3-0-6)   
         (Social and Political Philosophy)   
 01388111   ศาสนาเบื้องต้น      3 (3-0-6)   
 (Introduction of Religion) 
 01388221   พุทธศาสนาเถรวาท                      3 (3-0-6)   
            (Theravada Buddhism) 
 01388222  พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม    3 (3-0-6)   
 (Buddhism  and the Environment)   
 01388231   ศาสนาคริสต์                             3 (3-0-6)   
          (Christianity) 
      01388241   ศาสนาอิสลาม      3 (3-0-6)   

        (Islam) 
 01388251   ศาสนาฮินดู                               3 (3-0-6)   
       (Hinduism) 
 01388321   พุทธศาสนามหายาน                     3 (3-0-6)   
           (Mahayana Buddhism) 
 01388322   พุทธศาสนาในประเทศไทย             3 (3-0-6)   
   (Buddhism in Thailand) 
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 01388323   การฝึกสมาธิตามแนวพุทธศาสนา      3 (1-4-4) 
           (Buddhist Meditation)  
 01388411   ศาสนาเปรียบเทียบ                      3 (3-0-6)   
           (Comparative Religions)   
 01387497   สัมมนา                                    1  
           (Seminar) 
 หรือ 01388497   สัมมนา                                    1  
           (Seminar) 
 

2.2  วิชาเฉพาะเลือก         ไม่น้อยกว่า        27  หน่วยกิต 
     2.2.1)  แผนไม่มีสหกิจศึกษา 

ก. เลือกเรียนในสาขา          ไม่น้อยกว่า        12  หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากสาขาวิชาปรัชญา จากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

 01387213   ปรัชญาตะวันออกยุคก่อนพุทธกาล              3 (3-0-6)   
  (Oriental  Philosophy before the Age of Buddha) 
01387223   ปรัชญาจีน                         3 (3-0-6)   

           (Chinese Philosophy) 
 01387332   พุทธปรัชญาฝ่ายมหายาน           3 (3-0-6)   

        (Mahayana Buddhist Philosophy) 
 01387333   ปรัชญามาร์กซ์                      3 (3-0-6)   
           (Marxist Philosophy) 

 01387334   เหตุผลนิยม                     3 (3-0-6)   
        (Rationalism)                     

 01387335   ประจักษนิยม                                                3 (3-0-6)   
        (Empiricism)    

 01387341   ปรัชญาศาสนา                     3 (3-0-6)   
           (Philosophy of Religion) 

 01387431   ปฏิบัตินิยม      3 (3-0-6)   
         (Pragmatism)       
 01387432   ภาวนิยม                           3 (3-0-6)   
           (Existentialism) 
 01387441   ปรัชญาในวรรณคดีไทย          3 (3-0-6)   
           (Philosophy in Thai Literature) 
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 01387443   ปรัชญาภาษา      3 (3-0-6)   
 (Philosophy of Language) 
 01387444 ปรัชญาวิทยาศาสตร์     3 (3-0-6)   
  (Philosophy  of  Sciences) 
 01387445 ปรัชญากฎหมาย      3 (3-0-6)   
  (Philosophy of Law) 
 01387446   ปรัชญาคริสต์      3 (3-0-6)   
  (Christian  Philosophy) 
 01387447   ปรัชญาอิสลาม      3 (3-0-6)   
  (Islam Philosophy) 
 และให้เลือกเรียนจากสาขาวิชาศาสนา จากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้    ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
 01388121   พุทธจริยธรรม      3 (3-0-6)   
  (Buddhist Ethics)  
 01388211  ประวัติศาสตร์ศาสนา            3 (3-0-6)   
          (History of Religions) 
 01388311  ประสบการณ์ทางศาสนา         3 (3-0-6)   
           (Religious Experience) 
 01388324  พุทธศาสนากับสังคมไทย                        3 (3-0-6)   
 (Buddhism and  Thai Society)   
 01388331   ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย     3 (3-0-6)   
           (Christianity in Thailand) 
 01388341   กฎหมายอิสลาม                                           3 (3-0-6)   
  (Islamic law)  
 01388412 จริยธรรมกับชีวิต      3 (3-0-6)   
  (Ethics and Life) 
 01388421   พุทธศาสนาในเอเชีย     3 (3-0-6)   
 (Buddhism in Asia)    
 01388441   ศาสนาอิสลามในประเทศไทย     3 (3-0-6)   
           (Islam in Thailand)  
 01388442   ศาสนากับการเมืองในตะวันออกกลาง   3 (3-0-6)   
                   (Religion and Politics  in the Middle East) 

ข. เลือกนอกสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า         15   หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งนอกสาขาวิชาอีก ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต   
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  2.2.2)  แผนมีวิชาสหกิจศึกษา       
ก. เลือกเรียนในสาขา    ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนจากสาขาวิชาปรัชญา จากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
 01387213   ปรัชญาตะวันออกยุคก่อนพุทธกาล              3 (3-0-6)   

  (Oriental  Philosophy before the Age of Buddha) 
01387223   ปรัชญาจีน                         3 (3-0-6)   

           (Chinese Philosophy) 
 01387332   พุทธปรัชญาฝ่ายมหายาน           3 (3-0-6)   

        (Mahayana Buddhist Philosophy) 
 01387333   ปรัชญามาร์กซ์                      3 (3-0-6)   
           (Marxist Philosophy) 

 01387334   เหตุผลนิยม                     3 (3-0-6)   
        (Rationalism)                       

 01387335   ประจักษนิยม                                               3 (3-0-6)   
        (Empiricism)    

 01387341   ปรัชญาศาสนา                     3 (3-0-6)   
           (Philosophy of Religion) 

 01387390  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   1(1-0-2) 
                   (Cooperative Education Preparation) 

 01387431   ปฏิบัตินิยม      3 (3-0-6)   
         (Pragmatism)   
 01387432   ภาวนิยม                           3 (3-0-6)   
           (Existentialism) 
 01387441   ปรัชญาในวรรณคดีไทย          3 (3-0-6)   
           (Philosophy in Thai Literature) 
 01387443   ปรัชญาภาษา      3 (3-0-6)   
 (Philosophy of Language) 
 01387444 ปรัชญาวิทยาศาสตร์     3 (3-0-6)   
  (Philosophy  of  Sciences)  
 01387445 ปรัชญากฎหมาย      3 (3-0-6)   
  (Philosophy of Law) 
 01387446   ปรัชญาคริสต์      3 (3-0-6)   
 (Christian  Philosophy) 
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 01387447   ปรัชญาอิสลาม      3 (3-0-6)   
  (Islam Philosophy) 
     
                    และให้เลือกเรียนจากสาขาวิชาศาสนา จากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  3   หน่วยกิต 
 01388121   พุทธจริยธรรม      3 (3-0-6)   
  (Buddhist Ethics)  
 01388211  ประวัติศาสตร์ศาสนา            3 (3-0-6)   
          (History of Religions) 
 01388311  ประสบการณ์ทางศาสนา         3 (3-0-6)   
           (Religious Experience) 
 01388324  พุทธศาสนากับสังคมไทย                        3 (3-0-6)   
 (Buddhism and  Thai Society)   
 01388331   ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย     3 (3-0-6)   
          (Christianity in Thailand) 
 01388341   กฎหมายอิสลาม                                           3 (3-0-6)   
  (Islamic law) 
 01388412 จริยธรรมกับชีวิต      3 (3-0-6)   
  (Ethics and Life) 

 01388421   พุทธศาสนาในเอเชีย     3 (3-0-6)   
 (Buddhism in Asia)    
 01388441   ศาสนาอิสลามในประเทศไทย     3 (3-0-6)   
           (Islam in Thailand) 
 01388442   ศาสนากับการเมืองในตะวันออกกลาง   3 (3-0-6)   
                   (Religion and Politics  in the Middle East) 
 
                        และเรียนวิชาสหกิจศึกษา     6    หน่วยกิต  
 01387490   สหกิจศึกษา      6  
 (Cooperative Education) 
 

ข. เลือกนอกสาขาวิชา                   ไม่น้อยกว่า 15   หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งนอกสาขาวิชาอีก ไม่น้อยกว่า      15  หน่วยกิต 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี            ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต 
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ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

ประกอบด้วยเลข  8  หลัก  มีความหมายดังนี้ 
  เลขล าดับที่ 1-2 (01)  หมายถึง  วิทยาเขตบางเขน 

เลขล าดับที่ 3-5 (387)  หมายถึง  สาขาวิชาปรัชญา 
                    (388) หมายถึง  สาขาวิชาศาสนา 
เลขล าดับที่ 6  หมายถึง  ระดับชั้นปี 
เลขล าดับที่ 7  มีความหมายดังนี้ 
 0 หมายถึง  กลุ่มวิชาส าหรับนิสิตนอกสาขาวิชาเรียน 

   1 หมายถึง  กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน เบื้องต้น ทั่วไป 
        2-5 หมายถึง  กลุ่มวิชาย่อยในแต่ละหมวด 
  9 หมายถึง  กลุ่มวิชาสัมมนา, สหกิจศึกษา 

เลขล าดับที่ 8  หมายถงึ  ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 
  

ในแต่ละสาขาวิชาก าหนดความหมายกลุ่มวิชา (เลขล าดับที่ 7) ดังนี้ 
  1. สาขาวิชาปรัชญา (387) 
    2 หมายถึง  กลุ่มวิชาปรัชญาบริสุทธิ์ 
    3 หมายถึง  กลุ่มวิชาลัทธิ 
    4 หมายถึง  กลุ่มวิชาปรัชญาประยุกต์ 
  2. สาขาวิชาศาสนา (388) 
    2 หมายถึง  กลุ่มวิชาศาสนาพุทธ 
    3 หมายถึง  กลุ่มวิชาศาสนาคริสต์ 
    4 หมายถึง   กลุ่มวิชาศาสนาอิสลาม 
    5 หมายถึง  กลุ่มวิชาศาสนาฮินดู 
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     นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ดังนี้  

1)  ครู อาจารย์  (เพ่ิมเติมวิชาชีพครู) 
2)  ผู้น าชุมชน  นักสังคมสงเคราะห์ 
3)  นักวิชาการ  นักวิจัย หรือนักเขียนอิสระทางปรัชญาและศาสนา 
4)  วิทยากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
5) เจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ  หรือหน่วยงานเอกชน 
 
 
 

 
 
  

ชื่อ-นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ(สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ปี พ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา 

นายโกเมนทร์  ชินวงศ์* 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

อ.ม. (ปรัชญา) 
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา)  
(เกียรตินิยม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 
มหาวิทยาลยัมหา มกุฏราชวิทยาลัย,  2531  
 

นายชัชวาลย์  ชิงชัย* 
 

อาจารย ์
 

ศศ.ม. (ปรัชญา) 
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2541 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั, 2535 

นายธเนศ  ปานหัวไผ*่ 
 

อาจารย ์
 

Ph.D. (Philosophy) 
พธ.ม.  (ปรัชญา) 
วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร) 

Jadavpur University, India, 2553 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2541 

นายธวัชชัย  ทะราศร*ี 
 

อาจารย ์
 

Ph.D.(Pali and Buddhist  
Study) 
M.A. (Pali and Buddhist  
Study) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Banaras Hindu University, India, 2549 
 
Banaras Hindu University, India , 2545 
 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั,2541 

นายไพรินทร์  กะทิพรมราช* 
 

อาจารย ์
 

อ.ม. (ปรัชญา) 
ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2545 

  *   อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

 
 
 
 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จ
การศึกษา 

 

ชื่อ นามสกลุ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร/ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

 


