หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
หลักสูตรสําหรับคฤหัสถ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
************
๑. ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
: Master of Arts Program in Buddhist Studies

๒. ชื่อปริญญา
๒.๑ ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
๒.๒ ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
Master of Arts (Buddhist Studies)
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
M.A. (Buddhist Studies)

๓. หนวยงานที่รับผิดชอบ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔. หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค
๔.๑ หลักการและเหตุผล
บัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาวิชาการดานพระพุทธศาสนา เปนวิชาที่มีเนื้อหาลึกซึ้ง และขอบขาย
กวางขวาง การศึกษาระดับพุทธศาสตรบัณฑิตยังไมเพียงพอที่จะเอื้อโอกาสใหแกผูสนใจใฝรู ได
ศึกษาคนควาวิชาการดานนี้อยางเต็มที่ จึงควรที่จะขยายการศึกษาพระพุทธศาสนาใหสูงขึ้นซึ่งจะ
เปดโอกาสใหพระสงฆและผูสนใจทั่วไปไดศึกษาวิเคราะหวิจัยอยางเต็มที่เพื่อเปดพรมแดนแหง
ความรูวิชาการพระพุทธศาสนาใหกวางไกลออกไป จึงไดจัดทําหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ระดับมหาบัณฑิตขึ้น ดําเนินการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
๔.๒ วัตถุประสงค
เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ใหมีศีลาจารวัตรดีงาม เปน
แบบอยางที่ดีของสังคมและใหมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาสามารถ

๒

วิเคราะหและประยุกตพุทธธรรมเพื่อประโยชนในการสอนและการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางมี
ประสิทธิภาพ

๕. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๕.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการ
ศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๕.๒ ไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไมต่ํากวา ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แตม
ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับแตสําเร็จการศึกษา และผู
จบเปรียญธรรมเกาประโยค และ
๕.๓ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย

๖. วิธีคัดเลือกผูเขาศึกษา
๖.๑ บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการเกี่ยวกับการรับนิสิตใหม โดยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในแตละปการศึกษา
๖.๒ ผูสมัครตองสอบผานขอเขียนใน ๓ วิชา คือ (๑) ความรูความสามารถทั่วไป (๒)
ภาษาอังกฤษ (๓) วิชาเฉพาะสาขา
๖.๓ ผูส มัครตองผานการสอบสัมภาษณ

๗. ระบบการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาระบบหนวยกิตทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในแตละปการศึกษา
ออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ แตละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๖ สัปดาห
บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนไดอีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖
สัปดาห และจะกําหนดระเบียบวาดวยการศึกษาภาคฤดูรอนที่ไมขัดกับขอบังคับและกฎระเบียบของ
บัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
เงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑

๘. ระยะเวลาการศึกษา
ใหมีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐
ภาคการศึกษาปกติ

๓

๙. การลงทะเบียนเรียน
กําหนดใหนิสิตลงทะเบียนแตละภาคการศึกษาปกติ ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต และไมเกิน ๑๕
หนวยกิต

๑๐. การวัดผลและประเมินผล
ใหมีการวัดผลทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา
โดยวิธีการทดสอบ
เขียนรายงาน มอบหมายงานใหทํา หรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสมกับรายวิชา
นิสิตจะมีสิทธิเขาสอบไลหรือไดรับการวัดผลในรายวิชาใดก็ตอเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้น
มาแลวไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
สําหรับการประเมินผลรายวิชาและวิทยานิพนธใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๑ และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิทยานิพนธ พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๑๑

๑๑. การสําเร็จการศึกษา
คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา
๑๑.๑ มีเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๔ ภาคการศึกษาปกติ หรือไมเกินกวา ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ
๑๑.๒ ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนและถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักสูตร
๑๑.๓ ไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวาที่กําหนดไวในหลักสูตร
๑๑.๔ ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แตม
๑๑.๕ ไดระดับไมต่ํากวา B ในรายวิชาบังคับและวิชาเอกทุกวิชา และไดรับ S ในกรณีที่
หลักสูตรกําหนดใหวัดผลเปน S หรือ U
๑๑.๖ สอบผานการประเมินผลวิทยานิพนธ และสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๑.๗ ผลงานวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพ หรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม

๔

๑๒. ขอกําหนดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ
๑๒.๑ นิสิตจะเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ
ได เมื่อศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ และมีหนวยกิตสะสมในรายวิชาไม
นอยกวา ๑๖ หนวยกิต
๑๒.๒ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธตองมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ จํานวนไมนอยกวา
๒ ทาน แตไมเกิน ๓ ทาน ทั้งนี้จะตองมีอาจารยประจําหรือเจาหนาที่ประจํามหาวิทยาลัยอยางนอย
๑ ทาน
๑๒.๓ นิสิตมีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธไดเมื่อศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนด ไดคาระดับ
เฉลี่ยสะสมในรายวิชาไมนอยกวา ๓.๐๐ และทําวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณ โดยใชเวลาทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๓ เดือน นับจากวันลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ
เงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธใหเปนไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิทยานิพนธ พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๓. อาจารย
๑๓.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตําแหนง
ชื่อ – ฉายา – สกุล
ทางวิชาการ
อาจารย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
อาจารย
อาจารย

ดร.สุทธิพงษ ศรีวิชัย
ดร.สุรพล สุยะพรหม

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ป.ธ.๖, ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
Ph.D. (Buddhist Studies)
ป.ธ.๓ , พธ.บ., M.Ed.,
Ph.D.(Education)
ป.ธ.๔, พธ.บ., M.A.
Ph.D. (Political Science)

สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษาสูงสุด
ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนาคปูร

ประเทศอินเดีย
ม.มารัทวาดา
ประเทศอินเดีย

๑๓.๒ อาจารยประจําหลักสูตร
ตําแหนง
ทางวิชาการ

ชื่อ – ฉายา – สกุล

ศาสตราจารย พระเทพโสภณ

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ป.ธ.๙, M.A. (Philosophy)
Ph.D.(Philosophy)

สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษาสูงสุด
มหาวิทยาลัยเดลี
ประเทศอินเดีย

๕
อาจารย

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส

อาจารย

ดร.สุทธิพงษ ศรีวิชัย

อาจารย

ดร.สุรพล สุยะพรหม

อาจารย

ดร.พจนพันธ สุโพธิ์

ป.ธ.๖, ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
Ph.D. (Buddhist Studies)
ป.ธ.๓ , พธ.บ., M.Ed.,
Ph.D.(Education)
ป.ธ.๔, พธ.บ., M.A.
Ph.D. (Political Science)
ป.ธ.๖, พธ.บ., M.A.
Ph.D. (Public Administration)

ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนาคปูร

ประเทศอินเดีย
ม.มารัทวาดา
ประเทศอินเดีย
มหาวิทยาลัยนาคปูร

ประเทศอินเดีย

๑๓.๓ อาจารยผูสอน
๑๓.๓.๑ อาจารยประจํา
รายชื่อ
พระเทพโสภณ
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
พระสุธีวรญาณ
(ณรงค จิตฺตโสภโณ)

พระสุธีธรรมานุวัตร
(เทียบ สิริญาโณ)
พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล

พระศรีสิทธิมุนี
(พล อาภากโร)
พระเมธีรัตนดิลก
(จรรยา ชินวํโส)

ตําแหนงทางวิชาการ/
ตําแหนงทางบริหาร
ศาสตราจารย/
อธิการบดี

คุณวุฒิ/สาขา

ป.ธ.๙, พธ.บ. (พุทธศาสตร)
M.A. (Philosophy)
M.Phil., Ph.D. (Philosophy)
รองศาสตราจารย/
ป.ธ.๘, พธ.บ. (พุทธศาสตร)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ M.A. (Ancient History and Archaeology)
Ph.D. (Buddhist Studies)
อาจารย/
ป.ธ. ๙
คณบดีคณะพุทธศาสตร
M.A. (Pali & Sanskrit)
Ph.D. (Pali)
อาจารย
ป.ธ. ๔
B.A., M.A. (Pali)
Ph.D. (Pali)
อาจารย/
ป.ธ.๙ , M.A.( Linguistics)
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ Ph.D. (Linguistics)
อาจารย
ป.ธ. ๙, พธ.บ. (ครุศาสตร)
M.A. (Linguistics)
Ph.D. (Buddhist Studies)

๖

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส

อาจารย

พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร
พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี
ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร

อาจารย
อาจารย
อาจารย

นายรังษี สุทนต

อาจารย

ป.ธ.๖, ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
Ph.D. (Buddhist Studies)
ป.ธ.๗, ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา)
ป.ธ.๘, พธ.ม. (ธรรมนิเทศ)
ป.ธ.๙, พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
Ph.D.(Buddhist Studies)
ป.ธ.๙, พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)

๑๓.๓.๒ อาจารยพิเศษ
รายชื่อ

ตําแหนงทางวิชาการ/
ตําแหนงทางบริหาร

ศ. พิเศษ อดิศกั ดิ์ ทองบุญ ศาตราจารยพเิ ศษ/
ราชบัณฑิตประเภทปรัชญา
สาขาอภิปรัชญาและญาณวิทยา/
ผูเชี่ยวชาญดานคัมภีรพุทธ
ศาสตร
ศ.ดร. จํานงค
ศาสตราจารย/
อดิวัฒนสิทธิ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.ดร. สําเนียง เลื่อมใส ผูชวยศาสตราจารย/
ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะโบราณคดี
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๑๔.๓ รายวิชาในหลักสูตร
๑๔.๓.๑ วิชาบังคับ

จํานวน ๘ หนวยกิต ดังนี้

๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปฎกวิเคราะห
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Research Methodology in Buddhism
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Buddhist Meditation
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๑๔.๓.๒ วิชาเอก

จํานวน ๑๒ หนวยกิต

๖๐๒ ๑๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท
Theravada Buddhism
๖๐๒ ๓๐๗ พระพุทธศาสนามหายาน
Mahayana Buddhism
๖๐๒ ๒๐๘ ศึกษางานสําคัญทางพระพุทธศาสนา
Selected Buddhist Works
๖๐๒ ๓๐๙ สัมมนาพระพุทธศาสนา
Seminar on Buddhism

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๙

๑๔.๓.๓ วิชาเลือก ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๖๐๒ ๓๑๐ พระพุทธศาสนากับประชาสังคม
๒ (๒-๐-๔)
Buddhism and Civil Society
๖๐๒ ๓๑๑ พุทธจริยศาสตรกับปญหาสังคมรวมสมัย
๒ (๒-๐-๔)
Buddhist Ethics and Contemporary Social Problems
๖๐๒ ๓๑๒ ขบวนการพุทธใหมในโลกปจจุบัน
๒ (๒-๐-๔)
Neo-Buddhist Movements in Contemporary World
๖๐๒ ๓๑๓ พระพุทธศาสนานิกายเซ็น
๒ (๒-๐-๔)
Zen Buddhism
๖๐๒ ๓๑๔ ศึกษาอิสระในงานสังคมสงเคราะห
๒ (๒-๐-๔)
Independent Studies in Social Work
๖๐๒ ๓๑๕ ไทยคดีศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
Thai Studies
๖๐๒ ๓๑๖ พระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม
๒ (๒-๐-๔)
Buddhism and Modern Sciences
๖๐๒ ๓๑๗ ศาสนาเปรียบเทียบ
๒ (๒-๐-๔)
Comparative Religions
๖๐๒ ๓๑๘ พระพุทธศาสนากับการศึกษา
๒(๒-๐-๔)
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๑๔.๓.๔ วิทยานิพนธ
๖๐๒ ๔๐๐ วิทยานิพนธ
Thesis

๑๒ หนวยกิต

๑๐

๑๔.๔ แผนการศึกษา
ภาคเรียน
๑
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วิชาเอก
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วิชาเลือก
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จํานวน ๑ รายวิชา
รวม
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จํานวนหนวยกิต
แผน ก (๒)
๒
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๓
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๗

๑๑

ภาคเรียน

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาเอก
๖๐๒ ๓๐๗ พระพุทธศาสนามหายาน
๖๐๒ ๓๐๙ สัมมนาพระพุทธศาสนา
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ภาคเรียน
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วิชาบังคับ
๖๐๒ ๔๐๐ วิทยานิพนธ
รวม

จํานวนหนวยกิต
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๓
๔
๑๐

จํานวนหนวยกิต
แผน ก (๒)
๑๒
๑๒

๑๔.๕ แนวสังเขปรายวิชา
๑๔.๕.๑ วิชาบังคับ
๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปฎกวิเคราะห
๓ (๓-๐-๖)
Tipitฺaka Analysis
ศึกษาความเปนมาของการรวบรวมพระธรรมวินัยเปนพระไตรปฎก
ระบบการถายทอด
โครงสราง และสาระสังเขปของพระไตรปฎก วิเคราะหหลักธรรมสําคัญ เชน อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท
กรรม ไตรลักษณ ไตรสิกขา นรก สวรรค จิต วิญญาณ
๓ (๓-๐-๖)
๖๐๐ ๑๐๒ พุทธปรัชญาเถรวาท
Theravada Buddhist Philosophy
ศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทดวยกรอบแนวคิดทางปรัชญา ใหครอบคลุมถึงทฤษฎีความ
จริง (Metaphysics) ทฤษฎีความรู (Epistemology) และทฤษฎีทางจริยศาสตร (Ethics) ในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท โดยเนนศึกษาใหเห็น ความจริง ความรู และความดี/ความชั่ว ตามแนวคิดของพุทธ

๑๒

ปรัชญาเถรวาท
เปนตน

เนนวิเคราะหปฏิจจสมุปบาท ไตรลักษณ ขันธ ๕ นิยาม ๕ กรรม อริยสัจ ๔

๖๐๒ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวจิ ัยทางพระพุทธศาสนา
๒ (๒-๐-๔)
Research Methodology in Buddhism
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการแสวงหาความรูแบบวิจัย ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิง
ปริมาณ ความสําคัญของการวิจัยตอการพัฒนาสังคม กระบวนการและขั้นตอนของการวิจัย เชน
การเลือกปญหา การตั้งสมมติฐาน เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
การเขียนรายงานการวิจัย โดยเนนการประยุกตใชใหเหมาะสมกับการวิจัยทางพระพุทธศาสนา
๖๐๐ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ
(๓) (๓-๐-๖)
English
ศึกษาภาษาอังกฤษโดยการฝกจริง ใหเกิดความชํานาญทั้ง ๔ ดาน คือ ดานการเขียน การ
พูด การอาน การฟง โดยเฉพาะอยางยิ่ง เนนการอภิปรายในหัวขอคําสอนของพระพุทธศาสนา เชน
ศีล ๕, พระรัตนตรัย, ไตรลักษณ, อริยสัจ ๔, มรรคมีองค ๘, ปฏิจจสมุปบาท , กรรมและการเกิดใหม
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน
(๒) (๒-๐-๔)
Buddhist Meditation
ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎก อรรถกถา
ฎีกา อนุฎีกา และปกรณวิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสํานักตางๆ ในสังคมไทย โดย
เนนศึกษาอารมณของสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน ลําดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐาน
และผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน ไดแก สมาบัติ ๘ และวิปสสนาญาณ ๑๖ เปนตน

๑๔.๕.๒ วิชาเอก
๖๐๒ ๑๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท
๓(๓-๐-๖)
Theravada Buddhism
ศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทในดานประวัติศาสตร พัฒนาการ นิกายสําคัญ หลักคํา
สอนสําคัญ ภาษาที่ใชจารึกคัมภีร การจัดลําดับชั้นคัมภีร รูปแบบการถายทอดและการรักษาคํา
สอน อิทธิพลของพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีตอประเทศตาง ๆ ในดานสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง เปนตน

๑๓

๖๐๒ ๓๐๗ พระพุทธศาสนามหายาน
๓(๓-๐-๖)
Mahayana Buddhism
ศึกษาพระพุทธศาสนามหายานในดานประวัติศาสตร พัฒนาการ นิกายสําคัญ หลักคํา
สอนสําคัญ คัมภีรสําคัญ และภาษาที่ใชจารึกคัมภีร รวมทั้งอิทธิพลของพระพุทธศาสนามหายานที่มี
ตอประเทศตาง ๆ ในดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เปนตน
๖๐๒ ๒๐๘ ศึกษางานสําคัญทางพระพุทธศาสนา
๓ (๓-๐-๖)
Selected Buddhist Works
ศึกษาประวัติและผลงานของนักปราชญ
นักคิด
และนักวิชาการคนสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาในยุคปจจุบัน ทั้งในประเทศตะวันตกและตะวันออก เชน งานของ เชอรบาตสกี ริส
เดวิดส และภรรยา คริสตมาส อัมฟรียส ดี.ที. ซูซูกิ เปนตน
๖๐๒ ๓๐๙ สัมมนาพระพุทธศาสนา
๓(๓-๐-๖)
Seminar on Buddhism
ศึกษารูปแบบการเรียนรูโดยการสัมมนา
การจัดสัมมนาโดยนําหลักพุทธธรรมและ
ปญหาสังคมปจจุบันมาตั้งเปนประเด็นปญหาแลวใหนิสิตมีสวนรวมในการอภิปราย
เสนอความ
คิดเห็น และวิเคราะหหาทางออกรวมกัน
รวมทั้งวิเคราะหหาแนวทางประยุกตพุทธธรรมมา
แกปญหาสังคมปจจุบัน
๑๔.๕.๓ วิชาเลือก
๖๐๒ ๓๑๐ พระพุทธศาสนากับประชาสังคม
๒(๒-๐-๔)
Buddhism and Civil Society
ศึกษาแนวคิดคําสอนเกี่ยวกับประชาสังคมในพระพุทธศาสนา โดยเนนคําสอนที่สงเสริม
การแกปญหาในเชิงสังคม การแกปญหาเชิงโครงสราง การจัดระเบียบสังคม ความสัมพันธระหวาง
บุคคลในสังคม และสงเสริมความเขมแข็งและการพึ่งตนเองของภาคประชาชน โดยเปรียบเทียบ
แนวคิดประชาสังคมของประเทศตะวันตก
๖๐๒ ๓๑๑ พุทธจริยศาสตรกับปญหาสังคมรวมสมัย
๒(๒-๐-๔)
Buddhist Ethics and Contemporary Social Problems
ศึกษาแนวคิดทางจริยศาสตรของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับเกณฑตัดสินความดีความชั่ว
ความควรไมควร เพื่อเปนฐานในการอธิบายและตอบปญหาสังคมรวมสมัย โดยเฉพาะปญหาที่พวง
มากับความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก ปญหาการทําแทง ปญหาการตัด

๑๔

ตอพันธุกรรม ปญหาการุณยฆาต เปนตน รวมทั้งปญหาความผิดศีลธรรมที่สลับซับซอนในสังคมยุค
ใหม
๖๐๒ ๓๑๒ ขบวนการพุทธใหมในโลกปจจุบัน
๒(๒-๐-๔)
Neo-Buddhist Movements in Contemporary World
ศึกษาขบวนการพระพุทธศาสนาแนวใหมที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปจจุบัน ทั้งในสังคมไทย
และตางประเทศ
โดยเนนศึกษาใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางบริบททางสังคมกับการเกิดขึ้นของ
ขบวนการพระพุทธศาสนาแนวใหม รวมทั้งรูปแบบการจัดตั้งองคกร การตีความคําสอนแนวใหม
วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาแบบใหม และอิทธิพลตอสังคมโลก
๖๐๒ ๓๑๓ พระพุทธศาสนานิกายเซ็น
๒(๒-๐-๔)
Zen Buddhism
ศึกษาประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนานิกายเซนจากอินเดียสูจีน เกาหลี และ
ญี่ปุน รูปแบบและวิธีการสอนอันเปนเอกลักษณเฉพาะตนของเซน คําสอนที่สําคัญของเซน เชน จิต
หนึ่ง พุทธภาวะภายในตน เปนตน ปรัชญาเซนจากรูปภาพ เซนกับวัฒนธรรมญี่ปุน และเซนกับ
ตะวันตก
๖๐๒ ๓๑๔ ศึกษาอิสระในงานสังคมสงเคราะห
๒(๒-๐-๔)
Independent Study in Social Works
นิสิตไปปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหในหนวยงานที่เชื่อถือได เปนเวลาไมนอยกวา ๑
เดือน แลวเขียนรายงาน หรือเขียนงานวิจัย หรืองานวิชาการที่เกี่ยวของกับงานที่ไดปฏิบัติ จํานวน
หนาไมต่ํากวา ๕๐ หนา สงภายในภาคการศึกษาที่ไดศึกษาวิชานี้
๖๐๒ ๓๑๕ ไทยคดีศึกษา
๒(๒-๐-๔)
Thai Studies
ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นของไทยภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต ในดาน
ประวัติศาสตร ปรัชญา ความเชื่อ วิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม เปนตน โดยเนน
วิเคราะหใหเห็นภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับอิทธิพลมาจากหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา และการ
ปรับตัวของพระพุทธศาสนาเขากับวัฒนธรรมทองถิ่น

๑๕

๖๐๒ ๓๑๖ พระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม
๒(๒-๐-๔)
Buddhism and Modern Sciences
ศึกษาศาสตรสมัยใหมบนฐานแนวคิดของพระพุทธศาสนา
เชน วิทยาศาสตร
สังคมศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร นิเทศศาสตร นิเวศวิทยา รวมทั้งการประยุกตใชศาสตร
สมัยใหมเพื่ออธิบายคําสอนทางพระพุทธศาสนา
๖๐๒ ๓๑๗ ศาสนาเปรียบเทียบ
๒(๒-๐-๔)
Comparative Religions
ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดคําสอนของศาสนาสําคัญของโลกสมัยปจจุบันในหัวขอสําคัญ
เชน แนวคิดเรื่องความจริงสูงสุด พระเจา กําเนิดโลก จักรวาล ชีวิต จุดหมายสูงสุดของชีวิต การ
เขาถึงจุดหมายสูงสุด โดยการคนควาคัมภีรหลักของศาสนานั้น ๆ เชน พระไตรปฎก ไบเบิล อัลกุ
รอาน
๖๐๒ ๓๑๘ พระพุทธศาสนากับการศึกษา
๒(๒-๐-๔)
Buddhism and Education
ศึกษาปรัชญาการศึกษาทางพระพุทธศาสนาและระบบการศึกษา ในพระพุทธศาสนา
สมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาลโดยสังเขป พระพุทธศาสนากับการศึกษาในประเทศไทย
๑๔.๕.๔ วิทยานิพนธ
๖๐๑ ๔๐๐ วิทยานิพนธ
๑๒ หนวยกิต
เปนโครงการเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาตามลักษณะวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตร
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