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3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์
4.1 ปรัชญา
หลักการและคําสอนในทางพุทธศาสนา เป็ นวิชาการที่สาํ คัญในอันที่จะเสริ มสร้างความรู ้เกี่ยวกับ
ชีวิตและความจริ งสรรพสิ่ ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ และการอยูร่ วมกันอย่างสันติสุข
4.2 ความสํ าคัญ
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เป็ นหลักสูตรที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ การ
ค้นคว้าและการวิจยั เกี่ยวกับพุทธศาสนาในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อันจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาบุคลากรที่มีประสิ ทธิภาพในสายงานที่เกี่ยวข้อง
4.3 วัตถุประสงค์
เพื่อให้บณั ฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาในหลักสูตรมีลกั ษณะ ดังนี้
1. มีความรู ้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพุทธศาสนา
2. สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ และค้นคว้าวิชาการด้านพุทธศาสนา โดยมีเป้ าหมายเพื่อผลิตผล
งานทางพุทธศาสนศึกษาที่มีคุณภาพและเป็ นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้
3. สามารถนําความรู ้ทางพุทธศาสนศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชีวิตและสังคม
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5. กําหนดการเปิ ดสอน
ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2553 เป็ นต้ นไป
6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
เป็ นผูส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ าํ กว่า ระดับ ปริ ญ ญาตรี ไ ม่ จ าํ กัด สาขาวิ ชา ทั้ง ในหรื อต่ า งประเทศจาก
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1. ผูเ้ ข้า ศึ ก ษาต้อ งผ่า นการสอบข้อ เขี ย นและการสอบสั ม ภาษณ์ ต ามประกาศของมหาวิ ท ยาลัย
ธรรมศาสตร์
2. ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS (ผลสอบต้องไม่
เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
3. เงื่ อนไขอื่ นๆ ให้เป็ นไปตามประกาศรั บสมัครบุ คคลเข้าศึ กษาในระดับบัณฑิ ตศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์
8. ระบบการศึกษา
8.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า 8 แต่ให้เพิ่มชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาที่
ไม่บงั คับ
8.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
8.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
 แบบชั้นเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 ศึกษาวิจยั ด้วยตนเอง
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9. ระยะเวลาศึ กษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร
อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ข้อ 12.15 และ ข้อ 19
11. การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้
ระดับ
B+ B
BC+ C
D
F
A
Aค่าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนับหน่วยกิตที่ได้ให้นบั รวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับ S
หรื อระดับไม่ต่าํ กว่า C รายวิชาที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับตํ่ากว่า C ไม่ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก
ให้นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ระดับ U หรื อ ระดับตํ่ากว่า C ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาใดที่เป็ นวิชา
บังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้ จะต้องได้ระดับ S
หรื อระดับไม่ต่าํ กว่า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ ได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลื อก นักศึ กษาอาจจะ
ลงทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นอีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาที่ได้ค่าระดับไม่ต่าํ กว่า C ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิ จดทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชา
นั้นอีก เว้นแต่หลักสูตรจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
1.4 การวัดผลวิทยานิ พนธ์ แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้)
หน่วยกิตที่ได้จะไม่นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลี่ย
1.5 การวัดผลวิชาเสริ มพื้นฐาน และการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P
(ผ่าน) และ ระดับ N (ไม่ผา่ น) และไม่นบั หน่วยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.2 คัดเลือกรายวิชาที่ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิเป็ นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกที่
คณะกรรมการทดสอบกําหนด
2.3 คณะกรรมการตรวจผลสอบการให้คะแนนกับข้อสอบรายงาน โครงงาน และกิจกรรม
อื่นๆ ที่ผเู ้ รี ยนรับมอบหมาย
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสู ตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 39
หน่วยกิต
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00
3.3 ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หรื อศึกษาและสอบผ่านวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
3.4 ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิ พนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดย
คณะกรรมการที่ คณะศิลปศาสตร์ แต่งตั้ง และนําวิทยานิ พนธ์ที่พิมพ์และเย็บเล่มเรี ยบร้อยแล้ว มามอบให้
มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.5 ผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนิ นการให้ผลงานหรื อ
ส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
3.6 ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาํ หนด
ข้ อกําหนดเกีย่ วกับการทําวิทยานิพนธ์
คําอธิบายโดยย่ อ
หลักสูตรมี 1 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 แผนศึกษารายวิชา และทําวิทยานิพนธ์
วิทยานิ พนธ์ : การสร้างโครงการวิจยั และดําเนิ นการวิจยั อันก่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ในสาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษา และนําเสนอวิทยานิ พนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพื่อเผยแพร่ จริ ยธรรมในการทําวิจยั และ
จริ ยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
ข้ อกําหนดการทําวิทยานิพนธ์
การทําวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
1) การจดทะเบียนวิทยานิ พนธ์ นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิ พนธ์ได้ต่อเมื่อศึกษา
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต โดยได้ค่าระดับเฉลี่ย
สะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00
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2) นักศึกษาทําวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาไทย
3) หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิ พนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิ พนธ์
ต่อคณะกรรมการโครงการปริ ญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เพื่อให้คณบดี คณะศิลปศาสตร์ แต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้คาํ แนะนํานักศึกษา
รวมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
4) อาจารย์ที่ ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้เ ป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ
บัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การเตรียมการ
5.6.1 นัก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นรายวิ ชา พธ. 501 ระเบี ย บวิธี วิ จ ัย ทางพุท ธศาสนศึ ก ษา และ
รายวิชาพธ. 502 การเขียนงานพุทธศาสนาเชิงวิชาการ เป็ นวิชาเสริ มพื้นฐานโดยไม่นบั หน่ วยกิต ให้ความรู ้
เกี่ ยวกับการสื บค้นข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้คาํ แนะนําในการทําวิทยานิพนธ์แก่นกั ศึกษา
5.6.2 เนื้อหาวิทยานิ พนธ์ ต้องเป็ นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนศึกษาโดยมีรายงานที่ตอ้ ง
นําส่ งตามรู ปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
5.6.3 นักศึกษาจะต้องทําวิทยานิ พนธ์ภายใต้การแนะนําและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์ โดยให้คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อนทําหน้าที่แนะนําการเขียนวิทยานิ พนธ์
สําหรับนักศึกษาปริ ญญามหาบัณฑิต
กระบวนการประเมินผล
วิทยานิพนธ์
1) การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
กระทําโดยวิธีการนําเสนอในที่ ประชุ มและสอบปากเปล่ า โดยอาจารย์ผูส้ อบเค้าโครง
วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ้อ งประกอบด้ว ยอาจารย์ป ระจํา และผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสถาบัน อาจารย์ป ระจํา และ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าว ต้องมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางวิชาการ
ไม่ต่าํ กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทํา
วิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็ นกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ได้ แต่ตอ้ งไม่เป็ นประธานกรรมการและต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ดว้ ยทุกครั้ง
2) การสอบวิทยานิพนธ์
กระทําโดยวิธีนาํ เสนอในที่ประชุมและสอบปากเปล่า โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
เป็ นกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ ซึ่ งการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรื อ
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะกระทําได้เฉพาะกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ น
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การดําเนิ นการสอบวิทยานิ พนธ์ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิ พนธ์ โดยคณะ
ศิ ล ปศาสตร์ จะตั้ง กรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ อย่ า งน้อ ย 3 คน โดยต้อ งมี ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอก
มหาวิ ท ยาลัย เป็ นกรรมการอย่า งน้อ ย 1 คน และประธานคณะกรรมการต้อ งไม่ ใ ช่ อ าจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยการสอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้รับผลระดับ S ต้องได้มติ
เป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
12. ประมาณการค่ าใช้ จ่ายตลอดหลักสู ตร

71,400

บาท

13. โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ )
วิชาเสริ มพื้นฐาน (ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม

6
15
12
12
39

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่อ พธ. /BU หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
เลขหลักหน่ วย
เลข 0-2
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 3-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
เลข 0
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาความรู ้พ้นื ฐาน
เลข 1-2
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาประวัติ
เลข 3-4
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาหลักคําสอน
เลข 5-7
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาประยุกต์
เลข 8
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภาคปฏิบตั ิ
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เลข 9
เลขหลักร้ อย
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8

หมายถึง

วิชาในหมวดวิชาวิจยั

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิชาพื้นฐาน
วิชาระดับต้น
วิชาระดับสู งและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
วิทยานิพนธ์

วิชาเสริมพืน้ ฐาน (สํ าหรับผู้ทยี่ งั ไม่ มีพนื้ ฐาน)
รหัสวิชา ชื่อวิชา

พธ. 501
BU 501
พธ. 502
BU 502

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
ระเบียบวิธีวิจยั ทางพุทธศาสนศึกษา
3 (3-0-9)
Research Methodology in Buddhist Studies
การเขียนงานพุทธศาสนาเชิงวิชาการ
3 (3-0-9)
Academic Writing in Buddhism

วิชาบังคับ : นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับทั้ง 5 วิชา รวม 15 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
พธ. 610 ประวัติพทุ ธศาสนา
3 (3-0-9)
BU 610 History of Buddhism
พธ. 630 พระไตรปิ ฎกและอรรถกถา
3 (3-0-9)
BU 630 Tipitaka and Commentaries
พธ. 640 พุทธศาสนาเถรวาท
3 (3-0-9)
BU 640 Theravada Buddhism
พธ. 641 พุทธศาสนามหายาน
3 (3-0-9)
BU 641 Mahayana Buddhism
พธ. 680 กรรมฐานในพุทธศาสนา
3 (2-2-8)
BU 680 Buddhist Meditation
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วิชาเลือก นักศึกษาเลือกศึกษา 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต ในจํานวนนี้ จะต้องเป็ นวิชาเลือกรหัส 700 ไม่ต่าํ
กว่า 1 วิชา จากรายวิชา ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
พธ. 603 คณะสงฆ์ไทย
3 (3-0-9)
BU 603 Thai Buddhist Monasticism
พธ. 613 พุทธศาสนาในประเทศไทย
3 (3-0-9)
BU 613 Buddhism in Thailand
พธ. 614 พุทธศาสนาในประเทศจีนและญี่ปุ่น
3 (3-0-9)
BU 614 Buddhism in China and Japan
พธ. 615 พุทธศาสนาแบบทิเบต
3 (3-0-9)
BU 615 Tibetan Buddhism
พธ. 633 พระสู ตรมหายาน
3 (3-0-9)
BU 633 Mahayana Sutras
พธ. 643 พุทธปรัชญา
3 (3-0-9)
BU. 643 Buddhist Philosophy
พธ. 644 ตรรกวิทยาแนวพุทธ
3 (3-0-9)
BU 644 Buddhist Logic
พธ. 653 จริ ยศาสตร์แนวพุทธ
3 (3-0-9)
BU 653 Buddhist Ethics
พธ. 654 จิตวิทยาแนวพุทธ
3 (3-0-9)
BU 654 Buddhist Psychology
พธ. 655 พุทธศาสนากับสิ่ งแวดล้อม
3 (3-0-9)
BU 655 Buddhism and Environment
พธ. 656 สตรี ในพุทธศาสนา
3 (3-0-9)
BU 656 Women in Buddhism
พธ. 657 ศิลปวัฒนธรรมในพุทธศาสนา
3 (3-0-9)
BU 657 Art and Culture in Buddhism
พธ. 658 แนวคิดและขบวนการใหม่ทางพุทธศาสนา
ในสังคมไทย
3 (3-0-9)
BU 658 New Buddhist Concepts and Movements in Thai Society
พธ. 663 พุทธศาสนากับการศึกษา
3 (3-0-9)
BU 663 Buddhism and Education
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พธ. 664
BU 664
พธ. 665
BU 665
พธ. 666
BU 666
พธ. 667
BU 667
พธ. 743
BU 743
พธ. 793
BU 793
พธ. 794
BU 794
พธ. 795
BU 795
พธ. 796
BU 796
พธ. 797
BU 797
วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา
พธ. 800
BU 800

พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
Buddhism and Scientific
พุทธศาสนากับสังคมปัจจุบนั
Buddhism and Contemporary Society
พุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก
Buddhism and Western Philosophy
พุทธศาสนากับปรัชญาตะวันออก
Buddhism and Eastern Philosophy
มาธยมิกวาท
Madhyamikavada
พุทธศาสนาเฉพาะเรื่ อง
Special Topics in Buddhism
การศึกษาโดยเอกเทศ
Individual Study
พุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษเพื่อการวิจยั
Buddhism in English for Research
ภาษาบาลีเพื่อการวิจยั
Pali for Research
สัมมนาพุทธศาสนา
Seminar in Buddhism
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หน่ วยกิต
12
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แผนการศึกษา
พธ. 501
พธ. 630
พธ. 641
พธ. 680

ปี การศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางพุทธศาสนศึกษา
พระไตรปิ ฎกและอรรถกถา
พุทธศาสนามหายาน
กรรมฐานในพุทธศาสนา
รวม

3
3
3
3
12

หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ปี การศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
พธ. 502 การเขียนงานพุทธศาสนาเชิงวิชาการ
พธ. 610 ประวัติพทุ ธศาสนา
พธ. 640 พุทธศาสนาเถรวาท
วิชาเลือก 1 วิชา
รวม

3
3
3
3
12

หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
วิชาเลือก 2 วิชา
พธ. 800 วิทยานิพนธ์
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
วิชาเลือก 1 วิชา
พธ. 800 วิทยานิพนธ์
รวม

3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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คําอธิบายรายวิชา
วิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่ นับหน่ วยกิต)
พธ. 501 ระเบียบวิธีวิจยั ทางพุทธศาสนศึกษา
3 (3-0-9)
BU 501 Research Methodology in Buddhist Studies
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ ยวกับการวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั วิธีการวิจยั แบบต่างๆ การกําหนดประเด็น
ปัญหาที่จะศึกษา การเขียนโครงการวิจยั และการเขียนรายงานวิจยั โดยเน้นการวิจยั ทางพุทธศาสนศึกษาเป็ น
หลัก
พธ. 502 การเขียนงานพุทธศาสนาเชิงวิชาการ
3 (3-0-9)
BU 502 Academic Writing in Buddhism
วิธีการเขียนงานพุทธศาสนาเชิงวิชาการ ได้แก่ วิธีการตั้งหัวข้อ การวางโครงร่ างของเรื่ อง การ
ดําเนินเรื่ อง และการนําเสนอบทสรุ ปที่ชดั เจน รวมทั้งการพัฒนาความคิด และสร้างสรรค์มุมมองใหม่ในเชิง
วิชาการ
วิชาบังคับ
พธ. 610 ประวัติพทุ ธศาสนา
3 (3-0-9)
BU 610 History of Buddhism
ความเป็ นมาและพัฒนาการของพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบนั
พธ. 630 พระไตรปิ ฎกและอรรถกถา
3 (3-0-9)
BU 630 Tipitaka and Commentaries
ความเป็ นมา ความสําคัญและเนื้ อหาสาระที่เป็ นหลักการแห่ งพระวินยั ปิ ฎก พระสุ ตตันตปิ ฎก
และพระอภิธรรมปิ ฎก ตลอดจนคัมภีร์อรรถกถา และคัมภีร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พธ. 640 พุทธศาสนาเถรวาท
3 (3- 0-9)
BU 640 Theravada Buddhism
แนวคิดที่สาํ คัญในพุทธศาสนาเถรวาท ได้แก่ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท กฎแห่ งกรรม และ
ไตรสิ กขา ตลอดจนอิทธิพลที่มีต่อแนวคิดและแนวปฏิบตั ิของบุคคลและสังคม
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พธ. 641 พุทธศาสนามหายาน
3 (3-0-9)
BU 641 Mahayana Buddhism
แนวคิดที่สําคัญของพุทธศาสนามหายาน ได้แก่ อุดมการณ์โพธิ สัตว์ ตรี กาย และศูนยตา
เป็ นต้น ตลอดจนอิทธิพลที่มีต่อแนวคิดและแนวปฏิบตั ิของบุคคลและสังคม
พธ. 680 กรรมฐานในพุทธศาสนา
3 (2-2-8)
BU 680 Buddhist Meditation
หลักการและวิธีการปฏิบตั ิกรรมฐานทั้งแบบสมถะและวิปัสสนา ที่ปรากฏในพระไตรปิ ฎก
อรรถกถา และแนวการสอนของสํานักต่างๆ

วิชาเลือก
พธ. 603 คณะสงฆ์ไทย
3 (3-0-9)
BU 603 Thai Buddhist Monasticism
ความเป็ นมา การปกครอง และบทบาทของคณะสงฆ์ที่มีผลต่อสังคมไทย ในแง่อุดมคติและใน
สภาวะปัจจุบนั
พธ. 613 พุทธศาสนาในประเทศไทย
3 (3-0-9)
BU 613 Buddhism in Thailand
ความเป็ นมาและพัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศไทย ตลอดจนความสําคัญของพุทธ
ศาสนาที่มีต่อสังคมไทยในแง่มุมต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
พธ. 614 พุทธศาสนาในประเทศจีนและญี่ปุ่น
3 (3-0-9)
BU 614 Buddhism in China and Japan
ความเป็ นมาและพัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศจีนและญี่ปุ่น รวมทั้งความสําคัญของพุทธ
ศาสนาที่มีต่อวัฒนธรรมจีนและญี่ปุ่น
พธ. 615 พุทธศาสนาแบบทิเบต
3 (3-0-9)
BU 615 Tibetan Buddhism
ความเป็ นมาและความสําคัญของพุทธศาสนาแบบทิเบต การผสมผสานแนวคิดและแนวปฏิบตั ิ
ของพุทธศาสนากับลัทธิ ด้ งั เดิมของทิเบต ความเชื่อ และพิธีกรรมลี้ลบั อันเป็ นลักษณะเฉพาะของพุทธศาสนา
ในทิเบต
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พธ. 633 พระสู ตรมหายาน
3 (3-0-9)
BU 633 Mahayana Sutras
หลักคําสอนที่สําคัญของพุทธศาสนามหายานจากพระสู ตรซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันแพร่ หลายและเป็ น
แนวความเชื่อและแนวปฏิบตั ิในพุทธศาสนามหายานนิกายต่างๆ
พธ. 643 พุทธปรัชญา
BU 643 Buddhist Philosophy

3 (3-0-9)

ความหมายและความสําคัญของแนวคิด คําสอน และหลักปฏิบตั ิของพุทธศาสนาในเชิงปรัชญาที่
มีผลต่อการปฏิบตั ิธรรมและความพ้นทุกข์ของชาวพุทธ
พธ. 644 ตรรกวิทยาแนวพุทธ
3 (3-0-9)
BU 644 Buddhist Logic
ระบบการใช้เหตุผลตามแนวคําสอนของพุทธศาสนาอันได้แก่ หลักการอ้างเหตุผล ความสมเหตุ
สมผล ข้อผิดพลาด และการแก้ไขวิธีการใช้เหตุผลตามการวิเคราะห์ในคัมภีร์พทุ ธศาสนา
พธ. 653 จริ ยศาสตร์แนวพุทธ
3 (3-0-9)
BU 653 Buddhist Ethics
ทฤษฎี ของจริ ยศาสตร์ ในพุทธศาสนา ได้แก่ ความดี ความสุ ข เสรี ภาพ และความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกับสังคม ตลอดจนการประยุกต์กบั ปั ญหาจริ ยศาสตร์ร่วมสมัย
พธ. 654 จิตวิทยาแนวพุทธ
3 (3-0-9)
BU 654 Buddhist Psychology
ทฤษฎีจิตวิทยาในพุทธศาสนา โดยเฉพาะส่ วนที่เกี่ยวกับปรมัตถธรรม โดยเปรี ยบเทียบกับหลักการ
ของนักจิตวิทยาตะวันตก
พธ. 655 พุทธศาสนากับสิ่ งแวดล้อม
3 (3-0-9)
BU 655 Buddhism and Environment
หลัก คํา สอนและแนวคิ ด ของพุ ท ธศาสนาที่ เ กี่ ย วกับ การอนุ รั ก ษ์แ ละส่ ง เสริ ม สภาพแวดล้อ ม
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ
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พธ. 656 สตรี ในพุทธศาสนา
3 (3-0-9)
BU 656 Women in Buddhism
ความเป็ นมาและพัฒ นาการของสถานภาพและบทบาทของสตรี ใ นพุท ธศาสนา ตั้ง แต่ ส มัย
พุทธกาลจนถึงปั จจุบนั
พธ. 657 ศิลปวัฒนธรรมในพุทธศาสนา
3 (3-0-9)
BU 657 Art and Culture in Buddhism
แนวคิดทางพุทธศาสนาที่มีอิทธิ พลต่อศิลปะและวัฒนธรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ ศาสนวัตถุ
ศาสนสถาน ศาสนพิธี และศาสนบุคคล
พธ. 658 แนวคิดและขบวนการใหม่ทางพุทธศาสนาในสังคมไทย
3 (3-0-9)
BU 658 New Buddhist Concepts and Movements in Thai Society
แนวคิดและขบวนการใหม่ๆ ทางพุทธศาสนาจากกลุ่มศาสนาและสํานักต่างๆ ในสังคมไทยตั้งแต่
อดีตจนถึงปั จจุบนั
พธ. 663 พุทธศาสนากับการศึกษา
3 (3-0-9)
BU 663 Buddhism and Education
ความหมาย จุดมุ่งหมายและวิธีการของการศึกษาตามแนวคิดทางพุทธศาสนา ตลอดจนบทบาท
ของพุทธศาสนาที่มีต่อการศึกษาในปัจจุบนั
พธ. 664 พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-9)
BU 664 Buddhism and Scientific
ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ การเปรี ยบเทียบทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ กบั
คํา สอนของพุท ธศาสนา การใช้ห ลัก การทางพุท ธศาสนาวิเ คราะห์ ปั ญหาที่ เ กิ ด จากความก้า วหน้า ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พธ. 665 พุทธศาสนากับสังคมปัจจุบนั
3 (3-0-9)
BU 665 Buddhism and Contemporary Society
ความสั ม พัน ธ์ แ ละผลกระทบระหว่ า งพุ ท ธศาสนากับ เศรษฐกิ จ การเมื อ งและสั ง คม ใน
สถานการณ์ปัจจุบนั
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พธ. 666 พุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก
3 (3-0-9)
BU 666 Buddhism and Western Philosophy
เปรี ยบเทียบแนวคิดเและหลักคําสอนทางพุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก เพื่อให้เห็นความคล้าย
และความต่าง ตลอดจนประโยชน์ของทั้งสองแนวคิดต่อปัจเจกบุคคลและสังคม
พธ. 667 พุทธศาสนากับปรัชญาตะวันออก
3 (3-0-9)
BU 667 Buddhism and Eastern Philosophy
เปรี ยบเทียบแนวคิดเและหลักคําสอนทางพุทธศาสนากับปรัชญาตะวันออก เพื่อให้เห็ นความ
คล้ายและความต่าง ตลอดจนประโยชน์ของทั้งสองแนวคิดต่อปั จเจกบุคคลและสังคม
พธ.743 มาธยมิกวาท
3 (3-0-9)
BU 743 Madhyamikavada
แนวคิดและพัฒนาการของมาธยมิกวาทที่มีอิทธิพลต่อพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ
พธ.793 พุทธศาสนาเฉพาะเรื่ อง
3 (3-0-9)
BU 793 Special Topics in Buddhism
หัวข้อที่น่าสนใจหรื อประเด็นถกเถียงที่สาํ คัญทางพุทธศาสนาในสมัยปั จจุบนั โดยอาจารย์ผสู ้ อน
เป็ นผูก้ าํ หนดหัวข้อ พร้อมให้คาํ แนะนําและควบคุมการค้นคว้าวิจยั
พธ.794 การศึกษาโดยเอกเทศ
3 (3-0-9)
BU 794 Individual Study
หัวข้อทางพุทธศาสนาที่นกั ศึกษาแต่ละคนมีความสนใจเป็ นพิเศษ อาจารย์ผสู ้ อนมอบหมายให้
นักศึกษาแต่ละคนเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจ โดยอาจารย์เป็ นผูค้ วบคุมการค้นคว้าวิจยั
พธ. 795 พุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษเพื่อการวิจยั
3 (3-0-9)
BU 795 Buddhism in English for Research
แนวคิดทางพุทธศาสนาในงานเขียนที่เป็ นภาษาอังกฤษ รวมทั้งการใช้อกั ษรโรมันในการเขียน
คําศัพท์พทุ ธศาสนาที่เป็ นภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตเพื่อการวิจยั
พธ. 796 ภาษาบาลีเพื่อการวิจยั
3 (3-0-9)
BU 796 Pali for Research
หลัก ไวยากรณ์ การอ่ า นและการแปลภาษาบาลี แนวทางการค้น คว้า ตํา ราภาษาบาลี ท้ ัง
พระไตรปิ ฎก อรรถกถา และคัมภีร์อื่นๆ เพื่อประกอบการวิจยั
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พธ. 797 สัมมนาพุทธศาสนา
3 (3-0-9)
BU 797 Seminar in Buddhism
วิเคราะห์ หลักธรรม แนวคิ ด และหลักปฏิบตั ิ ที่สําคัญทางพุทธศาสนา โดยใช้วิธีสัมมนาและ
อภิปราย
วิทยานิพนธ์
พธ. 800 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
BU 800 Thesis
การสร้ างโครงการวิจยั และการดําเนิ นการวิจยั อันก่อให้เกิ ดองค์ความรู ้ ใหม่ในสาขาวิชาพุทธ
ศาสนศึ กษา เขี ยนวิ ทยานิ พนธ์เ กี่ ย วกับพุทธศาสนาหรื อสาขาวิชาอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับพุทธศาสนา และ
นําเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพื่อเผยแพร่ จริ ยธรรมในการทําวิจยั และจริ ยธรรมในการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ
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