หลักสูตรวิชาโท
สาขาวิชาศาสนา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาศาสนา
Minor Program in Religious Studies
2. ชื่อปริญญา
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาปรัชญา
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. วัตถุประสงคของหลักสูตร
(1) เพื่อใหนกั ศึกษามีความรูเ กี่ยวกับศาสนาตางๆ อยางลึกซึ้ง มีความเขาใจและตระหนักถึง ความสําคัญ
ของแตละศาสนา
(2) เพื่อใหนกั ศึกษาเขาใจความหมายและบทบาทของศาสนาที่มีตอสังคมอันจะเปนพื้นฐานที่
มั่นคงในการจรรโลงสันติสุขใหแกตนเอง หมูคณะ และสังคม
5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
6. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญา
ตรี พ.ศ. 2540 ขอ 7
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
การคัดเลือกผูเขาศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย

8. ระบบการศึกษา
การศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใชระบบทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในปหนึ่งๆ เปนสองภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่บังคับ คือภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาสิบหก
สัปดาหและอาจเปดภาคฤดูรอนได โดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวาหกสัปดาห แตใหเพิ่มชัว่ โมงการศึกษาในแต
ละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ
การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนดังนี้
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงตอสัปดาหมคี าเทากับ 1 หนวยกิต
2. วิชาฝกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
3. การฝกงานหรือฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานอาชีพ) ใชเวลาฝก 3-6 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาค
การศึกษาปกติรวม 45-90 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
4. Special Project นักศึกษาใชเวลาฝกปฏิบัติ (ภายใตการควบคุมของอาจารย) 3 ชัว่ โมงตอสัปดาห ตลอด
ภาคการศึกษาปกติรวม 45 ชัว่ โมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
9. ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในภาคปกติเปนหลักสูตร 4 ป นักศึกษาจะตองใช
เวลาในการศึกษาอยางมากไมเกิน 7 ปการศึกษา และใชเวลาศึกษาอยางนอย 7 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 10

วาดวย

11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540 ขอ 11, 12, 13,
14, 15 และ 22
การวัดผลการศึกษาแบงเปน 8 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังนี้
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12. งบประมาณ
ใชงบประมาณตามที่ไดเสนอขอรอไวในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 และที่จะขอเปนรายป

F
0

13. หลักสูตร
13.1 โครงสรางและองคประกอบหลักสูตร
นักศึกษาผูประสงคจะศึกษาวิชาศาสนาเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาเฉพาะของสาขาวิชาโทศาสนาไม
นอยกวา 8 วิชา รวม 24 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชาตางๆ ตามโครงสรางองคประกอบ และขอกําหนดของ
หลักสูตร ดังนี้
1. วิชาบังคับ
15
หนวยกิต
2. วิชาเลือก
9
หนวยกิต
13.2 ขอกําหนดของหลักสูตร
นักศึกษาผูประสงคจะศึกษาวิชาศาสนาเปนวิชาโทตองศึกษารายวิชาเฉพาะของสาขาวิชาโทศาสนาไม
นอยกวา 8 รายวิชา รวม 24 หนวยกิต ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. นักศึกษาตองศึกษารายวิชาบังคับของวิชาเฉพาะดาน 5 รายวิชา รวม 15 หนวยกิต ดังตอไปนี้คือ
ศน.212 พุทธศาสนาเถรวาท
3 หนวยกิต
RE212 Theravada Buddhism
ศน.251 ประวัติศาสตรศาสนา
3 หนวยกิต
RE251 History of Religion
3 หนวยกิต
ศน.371 ศาสนากับสังคมปจจุบัน
RE371 Religions and Contemporary Society
ศน.491 สัมมนาศาสนา
3 หนวยกิต
RE491 Seminar in Religions
ปร.367 ปรัชญาศาสนา
3 หนวยกิต
PH367 Philosophy of Religion
2. นักศึกษาตองเลือกศึกษาอีก 3 รายวิชา รวม 9 หนวยกิต จากรายวิชาอื่นๆ ในสาขาวิชาโท
ศาสนา นอกจากนั้นยังสามารถเลือกศึกษาวิชาดังตอไปนีด้ วยก็ได
ปร.378 ปรัชญามหายาน
3 หนวยกิต
PH378 Mahayana Philosophy
สว.349 สังคมวิทยาศาสนา
3 หนวยกิต
SO 349 Sociology of Religion
หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาวิชา ปร.378 และ สว.349 เปนวิชาเลือกในหลักสูตรวิชาเอกอื่นแลว
ใหเลือกศึกษาวิชาอื่นของสาขาวิชาโทศาสนาใหมหี นวยกิตรวม 24 หนวยกิต ตามหลักสูตร
13.3 หลักเกณฑการใชรหัสวิชาในหลักสูตร
รายวิชาที่จะเปดสอนในหลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาศาสนา ประกอบดวยอักษรยอ 2 ตําแหนง และตัวเลข
3 ตําแหนง ดังรายละเอียดตอไปนี้

1. อักษรยอนําหนาตัวเลขในหลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาศาสนา มีความหมาย ดังนี้
ศน. เปนรายวิชาทีจ่ ัดสอนโดย ภาควิชาปรัชญา
RE เปนรายวิชาที่จัดสอนโดย ภาควิชาปรัชญา
2. ตัวเลข 3 ตําแหนงในรายวิชาหลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาศาสนา มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหนวย
เลข 1 - 5
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 6 - 9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
เลข 1 - 2
หมายถึง วิชาเกีย่ วกับพุทธศาสนา
เลข 3
หมายถึง วิชาเกีย่ วกับศาสนาอื่นๆ
เลข 4
หมายถึง วิชาเกีย่ วกับศาสนาเปรียบเทียบ
เลข 5
หมายถึง วิชาเกีย่ วกับประวัติศาสตรศาสนา
เลข 6 - 7
หมายถึง วิชาเกีย่ วกับศาสนาเชิงประยุกต
เลข 8
หมายถึง วิชาเกีย่ วกับพุทธศาสนาภาคปฏิบัติ
เลข 9
หมายถึง วิชาเกีย่ วกับหัวขอเฉพาะทางศาสนาและสัมมนา
เลขหลักรอย
เลข 2
หมายถึง วิชาระดับตน
เลข 3
หมายถึง วิชาระดับกลาง
เลข 4
หมายถึง วิชาระดับสูง
13.4 รายวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศน.212 พุทธศาสนาเถรวาท
RE212 Theravada Buddhism
ศน.213 พุทธศาสนามหายาน
RE213 Mahayana Buddhism
ศน.233 ลัทธิและศาสนาตางๆ ของโลก
RE233 World Religious Doctrines
ศน.234 ศาสนาคริสต
RE234 Christianity
ศน.235 ศาสนาอิสลาม
RE235 Islam

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ศน.251 ประวัติศาสตรศาสนา
RE251 History of Religions
ศน.266 ศาสนาเชิงจิตวิทยา
RE266 Psychological Aspects of Religions
ศน.286 กรรมฐานแนวพุทธ
RE286 Buddhist Meditation
ศน.327 แนวคิดและขบวนการใหมๆ ทางพุทธศาสนาในประเทศไทย
RE327 New Buddhist Concepts and Movements in Thailand
ศน.333 สตรีในศาสนาตางๆ
RE333 Women in Religions
ศน.334 ศาสนากับสิ่งแวดลอม
RE334 Religions and Environment
ศน.335 ศาสนากับการศึกษา
RE335 Religions and Education
ศน.336 ศาสนากับวัฒนธรรม
RE336 Religions and Culture
ศน.367 ศาสนากับศาสตรตางๆ
RE367 Religions and Sciences
ศน.371 ศาสนากับสังคมปจจุบัน
RE371 Religions and Contemporary Society
ศน.399 หัวขอเฉพาะเกี่ยวกับศาสนา
RE399 Special Topics in Religions
ศน.433 ศาสนากับจริยศาสตร
RE433 Religions and Ethics
ศน.491 สัมมนาศาสนา
RE491 Seminar in Religions

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

13.5 แผนการศึกษา
ปการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษาหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย
ศึกษาหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย
รวม
0 หนวยกิต รวม
0 หนวยกิต
ปการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ศน.251 ประวัติศาสตรศาสนา
3 หนวยกิต
วิชาบังคับเลือก
3 หนวยกิต
รวม
6 หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ศน.212 พุทธศาสนาเถรวาท
3 หนวยกิต
วิชาบังคับเลือก
3 หนวยกิต
รวม
6 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
วิชาบังคับเลือก

3 หนวยกิต

รวม

3 หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ปร.367 ปรัชญาศาสนา
3 หนวยกิต
ศน.371 ศาสนากับสังคมปจจุบัน 3 หนวยกิต
รวม
6 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ศน.491 สัมมนาศาสนา
3 หนวยกิต
รวม
3 หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
รวม

0 หนวยกิต

13.6 คําอธิบายรายวิชา
13.6.1 วิชาบังคับ
ศน212 พุทธศาสนาเถรวาท
3 (3-0-6)
RE212 Theravada Buddhism
ความเปนมา ลักษณะสําคัญ และหลักคําสอนของพุทธศาสนานิกายเถรวาท ตลอดจนการแผขยายของพุทธ
ศาสนาเถรวาทจากประเทศอินเดียไปสูดนิ แดนตางๆ
The history of Theravada Buddhism, its characteristics, doctrines and its expansion from India to other
regions.
ศน251 ประวัติศาสตรศาสนา
3 (3-0-6)
RE251 History of Religions
ความเปนมาและรูปแบบของศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งเอกลักษณของศาสนาสากล แตละศาสนาที่สําคัญ
ในปจจุบนั คือ ศาสนาฮินดู พุทธ คริสต อิสลาม
The history and forms of world religions, especially the different traditions and characteristics of
Hinduism, Buddhism, Christianity and Islam.
ศน371 ศาสนากับสังคมปจจุบัน
3 (3-0-6)
RE371 Religions and Contemporary Society
ความสัมพันธระหวางศาสนากับสังคม พิจารณาสถานะ บทบาทและปญหาทางศาสนา
ที่เกี่ยวของกับสังคมปจจุบัน
The relation between religion and society, with particular emphasis on religious roles, status and
problems in contemporary society.
ศน491 สัมมนาศาสนา
3 (3-0-6)
RE491 Seminar in Religions
วิชาบังคับกอน : สอบได ศน.371 หรือ ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
สัมมนาประเด็นปญหา และขออภิปรายทางสังคมที่เกี่ยวกับศาสนา ซึ่งอยูในความสนใจของสังคมโดย
ประยุกตและเชื่อมโยงใหเห็นความเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตมนุษย และความเปลี่ยนแปลงของสังคม
Prerequisite: RE371 or with permission of the instructor
A seminar on religious issues with the aim of examining the application of religious concepts to
controversial issues in everyday life.

13.6.2 วิชาเลือก
ศน213 พุทธศาสนามหายาน
3 (3-0-6)
RE213 Mahayana Buddhism
ความเปนมา ลักษณะสําคัญ และหลักคําสอนของพุทธศาสนานิกายมหายาน ตลอดจนการแผขยายของพุทธ
ศาสนาเถรวาทจากประเทศอินเดียไปสูดนิ แดนตางๆ
The history of Mahayana Buddhism, its characteristics, doctrines and its expansion from India to other
regions.
ศน233 ลัทธิและศาสนาตางๆ ของโลก
3 (3-0-6)
RE233 World Religious Doctrines
แนวความคิด หลักคําสอน และขอปฏิบัติของลัทธิศาสนาตางๆ ไดแก ฮินดู โซโรอัสเตอร ขงจื๊อ และเตา
ตลอดจนอิทธิพลของลัทธิศาสนาตางๆ ตอสภาพสังคมในปจจุบนั
Concepts, doctrines and practices of various religions such as Hinduism, Zoroastrianism, Confucianism
and Taoism, together with influences of these religions upon contemporary society.
ศน234 ศาสนาคริสต
3 (3-0-6)
RE234 Christianity
แนวความคิดที่สําคัญของศาสนาคริสต วิวัฒนาการของศาสนาคริสตนิกายตางๆ อิทธิพลของศาสนาคริสต
ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Prominent concepts, evolution and influence of Christianity in all aspects.
ศน235 ศาสนาอิสลาม
3 (3-0-6)
RE235 Islam
หลักคําสอน พิธีกรรม คัมภีร และวิวัฒนาการของนิกายตางๆ ตลอดจนพิจารณาอิทธิพลของศาสนา
อิสลามที่มีตอประเทศที่นับถือศาสนานี้
An examination of Islamic doctrines, rites, scriptures, sects and their influences on Islamic countries.
ศน266 ศาสนาเชิงจิตวิทยา
3 (3-0-6)
RE266 Psychological Aspects of Religions
ปรากฏการณทางศาสนาที่มีความสัมพันธกับจิตวิทยา และศึกษาทฤษฎีทางศาสนาของนักจิตวิทยาที่
สําคัญ อันไดแก ฟรอยด ยุง ฟรอมม และเจมส
Religious phenomena relating to psychology and religious theories of prominent psychologists such as
Freud, Jung, Fromm and James.

ศน286 กรรมฐานแนวพุทธ
3(2-3-4)
RE286 Buddhist Meditation
หลักการแหงกรรมฐานทั้งแบบสมถะและวิปสสนา ศึกษาแนวปฏิบัติของสํานักตางๆ ในปจจุบนั
และการฝกสมาธิที่สามารถประยุกตในชีวิตประจําวันโดยเนนตามแนวอานาปานสติ สติปฏฐาน
Contemporary methods of meditation: Samatha and Vipassana, and their application to daily life with
an emphasis on Anapanasati Satipatthana.
ศน327 แนวคิดและขบวนการใหมๆ ทางพุทธศาสนาในประเทศไทย
3 (3-0-6)
RE327 New Buddhist Concepts and Movements in Thailand
แนวคิด ขบวนการใหมๆ และนโยบายเผยแผพุทธศาสนาในประเทศไทย การกอตัง้ และบทบาทของ
มหาวิทยาลัยสงฆ การแยกออกเปนกลุมตางๆ ตลอดจนแนวโนมในการปฏิรูปศาสนา
New Thai Buddhist concepts and movements, their dissemination, the establishment and roles of
Buddhist universities, sectarianism and motives for religious reformation.
ศน333 สตรีในศาสนาตางๆ
3 (3-0-6)
RE333 Women in Religions
แนวคิดเกีย่ วกับเพศหญิงและผูหญิงในลัทธิและศาสนาตางๆ บทบาทของสตรี รวมทั้งสิทธิ หนาที่ และ
ความรับผิดชอบของสตรีในทางศาสนาตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบัน
Concepts and doctrines of femininity, women in various faiths and religions, women’s religious roles,
rights and duty from the past to the present.
ศน334 ศาสนากับสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
RE334 Religions and Environment
หลักคําสอนและแนวความคิดทางศาสนาทีเ่ กี่ยวกับการอนุรักษและสงเสริมสภาพแวดลอม ตลอดจน
ความสัมพันธที่ถูกตองเหมาะสมระหวางมนุษยกับธรรมชาติ
Religious concepts and doctrines of environmental conservation and promotion including suitable
relations between man and nature.
ศน335 ศาสนากับการศึกษา
3 (3-0-6)
RE335 Religions and Education
วิเคราะห ความหมาย จุดหมาย และวิธกี ารในการจัดการศึกษาในบริบทของศาสนา บทบาทหนาทีต่ ลอดจน
อิทธิพลของศาสนาที่มีตอการศึกษาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
A critical study of the meaning, purpose and methodology of education in the context of religion,and
the role, duty and influence of religion on education from the past to the present.

ศน336 ศาสนากับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
RE336 Religions and Culture
ความสําคัญของศาสนาที่มีตอวัฒนธรรม จารีต และประเพณีตางๆ เพื่อการเรียนรูเชิงวัฒนธรรม และมี
การศึกษานอกสถานที่
The significance of religion to culture, tradition and custom for cultural education. Includes a field
trip.
ศน367 ศาสนากับศาสตรตางๆ
3 (3-0-6)
RE367 Religions and Sciences
ความสัมพันธระหวางศาสนากับศาสตรตางๆ วิเคราะหทัศนะของศาสนาตางๆ ที่มีผลกระทบตอ
วิทยาศาสตร จิตวิทยา การเมืองการปกครองและเศรษฐศาสตร
The relation between religion and science through an analysis of religious concepts which have
influenced the thoughts of scientists, psychologists, politicians and economists.
ศน399 หัวขอเฉพาะเกี่ยวกับศาสนา
3 (3-0-6)
RE399 Special Topics in Religions
หัวขอเฉพาะเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา เนื้อหาครอบคลุมเรื่องราวเกีย่ วกับพิธีกรรม ทางศาสนา หลัก
คําสอนทางศาสนา และผูนําทางศาสนา
An intensive study of special topics, varying each semester depending on students’ interests. Possible
topics include: religious rites, doctrines, leaders, etc.
ศน433 ศาสนากับจริยศาสตร
3 (3-0-6)
RE433 Religions and Ethics
ปญหาพื้นฐานของจริยศาสตร ไดแก ปญหาเกี่ยวกับความดี ความสุข เสรีภาพ ความสัมพันธระหวาง
บุคคลกับสังคม มาตรฐานแหงความประพฤติที่สําคัญ อันจะยังใหเกิดความสงบสุข ทั้งแกบุคคลและสังคมตาม
แนวทางของศาสนา
The aim is to discuss some moral issues from religions perspectives. The topics includes some notions
such as the good, happiness, freedom, the relationship between individuals and their society as well as criteria
for moral judgment of human behavior. All of these notions are to be considered both at the level of individuals
and the societal level.

