หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาพุทธศาสนศึกษา
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2539
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา
Master of Arts Program in Buddhist Studies
2. ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสนศึกษา)
Master of Arts (Buddhist Studies)
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
M.A. (Buddhist Studies)
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาปรัชญา
คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค
4.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตพุทธศาสนศึกษาใหมีความรูเกี่ยวกับพุทธศาสนาอันเปนศาสนาประจําชาติไ ทย ตลอดจน
องคความรูที่เปนแกนคําสอนของพระพุทธเจา
4.2 เพื่อผลิตนักวิชาการและอาจารยที่สามารถวิเคราะห วิพากษ และคนควาวิชาการดานพุทธศาสนา โดยมีเปาหมาย
เพื่อผลงานทางพุทธศาสนที่มีคุณภาพและเปนประโยชนแกสวนรวมได
4.3 เพื่อนําความรูและระเบียบวิธีทางพุทธศาสนไปประยุกตใชในการพัฒนาชีวิตและสังคม
5. กําหนดการเปดสอน
ตั้งแตปการศึกษา 2540
6. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
6.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี และไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00
6.2 เปนผูมีคุณสมบัติตามขอ 8 แหงขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2541

7. วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
ใชวิธีการสอบทั้งขอเขียนและสัมภาษณตามประกาศของมหาวิทยาลัย
8. ระบบการศึกษา
8.1 เปนการศึกษาภาคปกติในระบบทวิภาค
8.2 นักศึกษาที่ตองการสําเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสนศึกษา) จะตองสอบไดรายวิชาตางๆ ไม
ต่ํากวา 45 หนวยกิต ซึ่งประกอบดวยวิชาบังคับ 9 หนวยกิต วิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต วิชาเลือก 18 หนวยกิต และทําวิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
8.3 นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธได เมื่อศึกษาลักษณะวิชามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาและตองมี
หนวยกิตสะสมไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดยเปนวิชาบังคับ 9 หนวยกิต วิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต และวิชาเลือก 9 หนวยกิต โดย
ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
8.4 การดําเนินการในการทําและสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวิทยานิพนธ พ.ศ. 2535
8.5 นักศึกษาจะตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมจากวิชาบังคับทั้งหมดไมต่ํากวา 3.00 ในกรณีที่นักศึกษาสอบผานวิชาบังคับ
ทั้งหมดแลว แตไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 นักศึกษาอาจจดทะเบียนเรียนวิชาบังคับที่ไดคาระดับต่ํากวา B ซ้ําได ทั้งนี้อยูใน
ดุลยพินิจของผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาที่จะอนุมัติเปนกรณีไป
8.6 สําหรับผูที่ไมเคยศึกษาวิชาระเบียบวิธีวิจัยในระดับปริญญาตรีมากอนจะตองศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานในขอ 14.3.1
โดยจะตองสอบไดระดับ P (ผาน) และไมนับหนวยกิตรวมกับหลักสูตรสาขาวิชา
9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2 ป และไมเกิน 4 ป
10. การลงทะเบียนเรียน
รายละเอียดการจดทะเบียนศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2541
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษาแบงออกเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังตอไปนี้
ระดับ
คาระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
3.00

B2.67

C+
2.33

C
2.00

D
1.00

F
0

11.1.1 การวัดผลการศึกษาสําหรับวิชาเสริมพื้นฐานมีคาระดับ P (ผาน) หรือระดับ N (ไมผาน)
11.1.2 วิทยานิพนธมีคาระดับ S (ใชได) หรือ U (ใชไมได)

11.2 การสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อ
11.2.1 ศึกษาลักษณะวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตร มีหนวยกิตสะสมไมนอยกวาที่หลักสูตรกําหนดไว
และไดคาเฉลี่ยสะสมทั้งหมดไมต่ํากวา 3.00 โดยเฉพาะลักษณะวิชาบังคับนั้น นักศึกษาจะตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไม
ต่ํากวา
3.00
และไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ
ตามที่คณะและมหาวิทยาลัยกําหนด
11.2.2 ไดคาระดับ
P
ในการสอบวิชาเสริมพื้นฐาน
11.2.3 ไดคาระดับ
P
ในการสอบภาษาตางประเทศ
11.2.4 ไดคาระดับ
S
ในการสอบวิทยานิพนธ
12. ประมาณการคาใชจาย
ประมาณ 35,000 บาทตอป
13. โครงสรางหลักสูตร
13.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
45
13.2 โครงสรางของหลักสูตร ประกอบดวย
วิชาบังคับ
9
วิชาบังคับเลือก
6
วิชาเลือก
18
วิทยานิพนธ
12
รวม
45
13.3 รายวิชา
ความหมายของรหัสประจํารายวิชาในหลักสูตรมีดังนี้
เลขหลักหนวย
0-2
แสดงวิชาบังคับ
3-9
แสดงวิชาเลือก
เลขหลักสิบ

0-2
3-4
5-6
7
8

เลขหลักรอย

6
7
8

แสดงวิชาหมวดประวัติ
แสดงวิชาหมวดหลักคําสอน
แสดงวิชาหมวดประยุกต
แสดงวิชาภาคปฏิบัติ
แสดงวิชาหมวดสัมมนา
แสดงวิชาระดับตน
แสดงวิชาระดับสูง
หมวดวิทยานิพนธ

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

รหัส
พธ. 501

13.3.1 วิชาเสริมพื้นฐาน
รายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนศึกษา

รหัส

13.3.2 วิชาบังคับ (9 หนวยกิต)
รายวิชา

พธ. 610
พธ. 630
พธ. 670

ประวัติพุทธศาสนา
พระไตรปฎกและอรรถกถา
กรรมฐานในพุทธศาสนา

จํานวนหนวยกิต
3

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-6)

13.3.3 วิชาบังคับเลือก (6 หนวยกิต)
เลือกศึกษาวิชาบังคับเลือกจากขอ 14.3.2.1 และขอ 14.3.2.2 รวม 2 วิชา
13.3.3.1 เลือกศึกษาเพียง 1 วิชา
รหัส
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
พธ. 631
พระสูตรมหายาน
3 (3-0-6)
พธ. 640
พุทธศาสนาเถรวาท
3 (3-0-6)
13.3.3.2 เลือกศึกษาเพียง 1 วิชา
รหัส
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
พธ. 641
พุทธศาสนามหายาน
3 (3-0-6)
พธ. 650
ตรรกวิทยาแนวพุทธ
3 (3-0-6)
13.3.3.3 วิชาเลือก (18 หนวยกิต)
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาตางๆ ในหมวดนี้รวม 18 หนวยกิต ในจํานวนนี้จะตองเปน
วิชาเลือกรหัส 700 ไมต่ํากวา 1 วิชา จากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัส
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
พธ. 603
การคณะสงฆ
3 (3-0-6)
พธ. 613
พุทธศาสนาในประเทศไทย
3 (3-0-6)
พธ. 614
พุทธศาสนาในประเทศจีน
3 (3-0-6)
พธ. 615
พุทธศาสนาในประเทศญี่ปุน
3 (3-0-6)
พธ. 623
พุทธศาสนาแบบศรีลังกาและอิทธิพลตอ
3 (3-0-6)
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
พธ. 624
พุทธศาสนาแบบทิเบต
3 (3-0-6)
พธ. 643
พุทธปรัชญา
3 (3-0-6)
พธ. 653
จริยศาสตรแนวพุทธ
3 (3-0-6)
พธ. 654
จิตวิทยาแนวพุทธ
3 (3-0-6)

รหัส

รายวิชา

พธ. 655
พธ. 656
พธ. 657
พธ. 658
พธ. 663
พธ. 664
พธ. 665
พธ. 666
พธ. 667
พธ. 668
พธ. 669
พธ. 733
พธ. 734
พธ. 743
พธ. 753
พธ. 755
พธ. 774
พธ. 783

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
พุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
สตรีในพุทธศาสนา
3 (3-0-6)
ประเพณีและวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา
3 (3-0-6)
แนวคิดและขบวนการใหมในพุทธศาสนา
3 (3-0-6)
พุทธศาสนากับการศึกษา
3 (3-0-6)
พุทธศาสนากับโลกวิทยาศาสตร
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
พุทธศาสนากับเศรษฐกิจ
พุทธศาสนากับการเมือง
3 (3-0-6)
พุทธศาสนากับปรัชญาตะวันออก
3 (3-0-6)
พุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก
3 (3-0-6)
พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
การศึกษางานเขียนทางพุทธศาสนาที่เปนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-9)
พุทธศาสนาศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
มาธยมิกวาท
3 (3-0-9)
พุทธศาสนาเฉพาะเรื่อง
3 (3-0-9)
พุทธประวัติเชิงวิเคราะห
3 (3-0-9)
การศึกษาโดยเอกเทศ
3 (0-3-9)
สัมมนาพุทธศาสนา
3 (0-3-9)

รหัส
พธ. 800

13.3.4 วิทยานิพนธ
รายวิชา
วิทยานิพนธ

จํานวนหนวยกิต
12

แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
พธ. 610
พธ. 670
พธ. 631
พธ. 640

รายวิชา
ประวัติพุทธศาสนา
กรรมฐานในพุทธศาสนา
พระสูตรมหายาน
หรือ
พุทธศาสนาเถรวาท
วิชาเลือก
รวม

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
3
12
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส
พธ. 630
พธ. 641
พธ. 650

รายวิชา
พระไตรปฎกและอรรถกถา
พุทธศาสนามหายาน
หรือ
ตรรกวิทยาแนวพุทธ
วิชาเลือก
รวม

จํานวนหนวยกิต
3
3
3-6
9-12
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส

รายวิชา

จํานวนหนวยกิต
9-12

วิชาเลือก
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
พธ. 800

รายวิชา
วิทยานิพนธ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนหนวยกิต
12
45

คําอธิบายรายวิชา
1. วิชาเสริมพื้นฐาน
พธ501
ระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนศึกษา
3 หนวยกิต
BU501
Research Methodology in Buddhist Studies
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วิธีการวิจัยแบบตางๆ ขั้นตอนในการทําวิจัย การกําหนดประเด็น
ปญหาที่จะศึกษา การเขียนโครงการวิจัย และการเขียนรายงานวิจยั โดยเนนการวิจัยทางพุทธศาสนศึกษาเปนหลัก
2. วิชาบังคับ
พธ610
ประวัติพุทธศาสนา
3 หนวยกิต
BU610
History of Buddhism
ศึกษาความเปนมาและวิวัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศอินเดียตั้งแตสมัยพุทธกาล จนถึงการเผยแพรพุทธศาสนา
ไปยังดินแดนใกลเคียงแถบเอเชีย โดยพิจารณาถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมเหลานั้น
พระไตรปฎกและอรรถกถา
3 หนวยกิต
Tipitaka and Commentaries
ศึกษาความเปนมา ความสําคัญ และเนื้อหาสาระที่เปนหลักการแหงพระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก
ตลอดจนคัมภีรอรรถกถา และคัมภีรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

พธ630
BU630

พธ670
BU670

กรรมฐานในพุทธศาสนา
3 หนวยกิต
Buddhist Meditation
ศึกษาหลักคําสอนพื้นฐานทางพุทธศาสนาที่นําไปสูหลักการปฏิบัติกรรมฐานทั้งแบบสมถะและวิปสสนาวิธีการปฏิบัติ
ทั้งที่มีปรากฏในพระไตรปฎก อรรถกถา และสํานักตาง ๆ อันเปนที่ยอมรับของชาวพุทธอยางกวางขวางในปจจุบัน โดยศึกษาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2.1 วิชาบังคับเลือก
พธ631
พระสูตรมหายาน
3 หนวยกิต
BU631
Mahayana Sutras
ศึกษาหลักคําสอนที่สําคัญของพุทธศาสนามหายานจากพระสูตรหลักซึ่งเปนที่รูจักกันแพรหลายและใชเปนแนวเชื่อ
และแนวปฏิบัติในพุทธศาสนามหายานนิกายตางๆ
พธ640
BU640

พุทธศาสนาเถรวาท
3 หนวยกิต
Theravada Buddhism
ศึกษาแนวคิดและแนวปฏิบัติที่สําคัญในพุทธศาสนาฝายเถรวาท เชน เรื่องไตรลักษณ ปฏิจจสมุปบาท กฎแหงกรรม
และไตรสิกขา ตลอดจนอิทธิพลของแนวคิดและแนวปฏิบัติเหลานี้ที่มีตอแนวคิดและแนวปฏิบัติอื่นๆ ของชาวพุทธ

พธ641
BU641

พุทธศาสนามหายาน
3 หนวยกิต
Mahayana Buddhism
ศึกษาแนวคิดและแนวปฏิบัติที่สําคัญของพุทธศาสนาฝายมหายาน ทั้งในแงศาสนาและปรัชญาดังปรากฏอยูในประเทศ
อินเดียและตะวันออกไกล รวมทั้งอิทธิพลของแนวคิดแนวปฏิบัติดังกลาวที่มีตอแนวคิดและแนวปฏิบัติอื่นๆ ของชาวพุทธ

พธ650
BU650

ตรรกวิทยาแนวพุทธ
3 หนวยกิต
Buddhist Logic
ศึกษาระบบการใชเหตุผลตามแนวคําสอนทางพุทธศาสนาอันไดแก หลักการอางเหตุผล ความสมเหตุสมผลขอผิดพลาด
และการแกไขวิธีการใชเหตุผลตามการวิเคราะหในคัมภีรตางๆ ทางพุทธศาสนา

2.2 วิชาเลือก
พธ603
การคณะสงฆ
3 หนวยกิต
BU603
Buddhist Monasticism
ศึกษาความหมายและความสําคัญของสถาบันสงฆในสังคมไทยตามพัฒนาการของประวัติศาสตรทั้งในแงอุดมคติ
และ ในสภาวะสังคมปจจุบัน
พุทธศาสนาในประเทศไทย
3 หนวยกิต
Buddhism in Thailand
ศึกษาความเปนมาและพัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศไทย ตลอดจนความหมายและความสําคัญของพุทธศาสนา
ที่มีตอสังคมไทยในแงมุมตางๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

พธ613
BU613

พธ614
BU614

พุทธศาสนาในประเทศจีน
3 หนวยกิต
Buddhism in China
ศึกษาความเปนมาและพัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศจีน ผลกระทบของพุทธศาสนาตอวัฒนธรรมจีน รวมทั้ง
บทบาทของพุทธศาสนาในวิถีชีวิตแบบสังคมนิยมของจีนในปจจุบนั

พธ615
BU615

พุทธศาสนาในประเทศญี่ปุน
3 หนวยกิต
Buddhism in Japan
ศึกษาความเปนมาและพัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุน ผลกระทบของพุทธศาสนาตอวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของญี่ปุน ตลอดจนบทบาทของพุทธศาสนาตอวิถีชีวิตของชาวญี่ปุนในยุคปจจุบัน

พธ623
BU623

พุทธศาสนาแบบศรีลังกาและอิทธิพลตอเชียตะวันออกเฉียงใต
3 หนวยกิต
Sri Lankan Buddhism and Its Influence on Southeast Asia
ศึกษาความเปนมาและพัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา รวมทั้งบทบาทของพุทธศาสนาในกระแสความคิด
แบบชาติ นิ ย มในป จ จุ บั น พุ ท ธศิ ล ป วรรณกรรมที่ สํ า คั ญ และอิ ท ธิ พ ลของพุ ท ธศาสนาแบบศรี ลั ง กาต อ ประเทศต า ง ๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต

พธ624
BU624

พุทธศาสนาแบบทิเบต
3 หนวยกิต
Tibetan Buddhism
ศึกษาความเปนมาและความสําคัญของพุทธศาสนาแบบทิเบต การผสมผสานแนวคิดและแนวปฏิบัติทางพุทธศาสนากับ
ลัทธิดั้งเดิมของทิเบต สถานภาพขององคทะไลลามะ ความเชื่อ และพิธีกรรมลี้ลับอันเปนลักษณะเฉพาะของพุทธศาสนาในทิเบต

พธ653
BU653

จริยศาสตรแนวพุทธ
3 หนวยกิต
Buddhist Ethics
ศึกษาปญหาพื้นฐานของจริยศาสตร เชน ปญหาเกี่ยวกับความดี ความสุข เสรีภาพ ความสัมพันธระหวางบุคคลกับสังคม
มาตรฐานแหงความประพฤติ ที่ทําใหบุคคลและสังคมมีความสงบสุขตามแนวพุทธศาสนา
พธ654
BU654

จิตวิทยาแนวพุทธ
3 หนวยกิต
Buddhist Psychology
ศึ ก ษาจิ ต วิ ท ยาในพุ ท ธศาสนา โดยเฉพาะส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ปรมั ต ถธรรม โดยศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั บ หลั ก การของ
นักจิตวิทยาตะวันตก
พธ655
BU655

พุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม
3 หนวยกิต
Buddhism and Environment
ศึกษาหลักคําสอนและแนวคิทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการอนุรักษและสงเสริมสภาพแวดลอมตลอดจนความสัมพันธที่
ถูกตองเหมาะสมของมนุษยกับธรรมชาติ เพื่อความอยูรอดและความกาวหนาของโลกในอนาคต

พธ656
BU656

สตรีในพุทธศาสนา
3 หนวยกิต
Women in Buddhism
ศึกษาสภาพและสถานะของสตรีในอินเดียกอนพุทธกาล การสถาปนาภิกษุณีส งฆ การยกระดับสถานะของสตรีใน
พุทธศาสนา หนาที่และบทบาทของสตรี การแผ ขยายภิกษุณีสงฆในตางประเทศ และสถานภาพของสตรีในพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย

พธ657
BU657

ประเพณีและวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา
3 หนวยกิต
Buddhist Tradition and Culture
ศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมในประเทศตางๆ ที่ไดรับอิทธิพลจากพุทธศาสนา เชน การทําบุญใหทาน การอุปสมบท
ซึ่งมีผลตอทัศนคติของบุคคลและเอกลักษณของสังคม
พธ658
BU658

แนวคิดและขบวนการใหมในพุทธศาสนา
3 หนวยกิต
New Buddhist Concepts and Movements
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดและขบวนการใหมๆ ทางพุทธศาสนาอันเห็นไดจากกลุมศาสนาและสํานักตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ใน
สังคมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

พธ663
BU663

พุทธศาสนากับการศึกษา
3 หนวยกิต
Buddhism and Education
ศึกษาวิเคราะหความหมาย จุดมุงหมายและวิธีการในการศึกษาตามแนวคิดทางพุทธศาสนาตลอดจนบทบาทของพุทธ
ศาสนาที่มีตอการศึกษาของโลกปจจุบัน

พธ664
BU664

พุทธศาสนากับโลกวิทยาศาสตร
3 หนวยกิต
Buddhism and Scientific World
ศึกษาความสัมพันธระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร โดยใชหลักการทางพุทธศาสนาวิเคราะหความหมายของ
ความรูทางวิทยาศาสตร ขอบเขตและปญหาที่เกิดจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในโลกปจจุบัน
พธ665
BU665

พุทธศาสนากับเศรษฐกิจ
3 หนวยกิต
Buddhism and Economics
ศึกษาความสําคัญของพุทธศาสนาตอมนุษยในแงเศรษฐกิจและความสัมพันธระหวางพุทธศาสนากับระบบเศรษฐกิจ
อันเปนไปเพื่อความถูกตองเหมาะสมในการใชทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตและการบริโภค
พธ666
BU666

พุทธศาสนากับการเมือง
3 หนวยกิต
Buddhism and Politics
ศึกษาแนวคิดทางพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลตอระบบการปกครอง วิวัฒนาการของรัฐ ลักษณะของผูปกครองที่ดี และ
แนวคิดแบบประชาธิปไตยในพระสูตรและพระวินัย โดยเปรียบเทียบกับการเมืองการปกครองในปจจุบัน
พธ667
BU667

พุทธศาสนากับปรัชญาตะวันออก
3 หนวยกิต
Buddhism and Eastern Philosophy
ศึกษาแนวคิดเและหลักคําสอนทางพุทธศาสนาโดยวิเคราะหเปรียบเทียบกับปรัชญาตะวันออก เพื่อใหเห็นความคลาย
และความตาง ตลอดจนประโยชนของแนวคิดทั้งสองตอตนเองและสังคม
พธ668
BU668

พุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก
3 หนวยกิต
Buddhism and Western Philosophy
ศึกษาแนวคิดและหลักคําสอนทางพุทธศาสนาโดยวิเคราะหเปรียบเทียบกับปรัชญาตะวันตก เพื่อใหเห็นความคลาย
และความตาง ตลอดจนประโยชนของแนวคิดทั้งสองตอตนเองและสังคม

พธ669
BU669

พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
3 หนวยกิต
Buddhism and Social Development
ศึกษาวิเคราะหบทบาทของพุทธศาสนาในสังคมไทย โดยเฉพาะในแงที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการพัฒนาสังคม

ปจจุบัน
พธ733
BU733

การศึกษางานเขียนทางพุทธศาสนาที่เปนภาษาอังกฤษ
3 หนวยกิต
Reading Buddhist Texts in English
ศึกษาวิเคราะหหลักคําสอนและแนวคิดทางพุทธศาสนาของนักปราชญชาติตางๆ ที่เปนภาษาอังกฤษ (บรรยายเปนภาษาอังกฤษ)

พธ734
BU734

พุทธศาสนศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
3 หนวยกิต
Comparative Buddhist Studies
ศึกษาวิเคราะหหลักคําสอน ความเชื่อ และแนวคิดของพุทธศาสนานิกายตางๆ เพื่อเปรียบเทียบความคลายและ ความ
ตางอันมีผลตอทัศนคติ แนวคิด แนวปฏิบัติ และวัฒนธรรมของชุมชนชาวพุทธ

พธ743
BU743

มาธยมิกวาท
3 หนวยกิต
Madhyamikavada
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดกับปรัชญาของสํานักมาธยมิกะ และอิทธิพลของแนวคิดดังกลาวตอพุทธศาสนาในอินเดียและ
ทิเบต รวมทั้งวิวัฒนาการของแนวคิดนี้ในอินเดียและในประเทศตางๆ
พธ753
BU753

พุทธศาสนาเฉพาะเรื่อง
Special Topics in Buddhism
ศึกษาและวิเคราะหหัวขอที่นาสนใจหรือประเด็นถกเถียงที่สําคัญทางพุทธศาสนา

3 หนวยกิต

พธ755
BU755

พุทธประวัติเชิงวิเคราะห
3 หนวยกิต
Analytical Studies of the Buddha
ศึกษาพุทธประวัติตั้งแตพระพุทธเจาประสูติจนปรินิพพานโดยวิเคราะหความหมายของหลักคําสอน เหตุการณอัน
เปนที่มาของคําสอน จริยวัตรของพระพุทธเจา และพระพุทธลักษณะ ที่ปรากฏเปนสัญลักษณในขอมูลตามคัมภีร แบบศิลปะ และ
สถาปตยกรรมตางๆ ทางพุทธศาสนา
3 หนวยกิต
การศึกษาโดยเอกเทศ
Individual Study
ศึกษาคนควาหัวขอทางพุทธศาสนาที่นักศึกษาแตละคนมีความสนใจเปนเพิเศษโดยอาจารยผูสอนแนะนําและควบคุม
การคนควาวิจัย

พธ774
BU774

พธ783
BU783

สัมมนาพุทธศาสนา
3 หนวยกิต
Seminar in Buddhism
ศึกษาหลักธรรม แนวคิด และหลักปฏิบัติที่สําคัญทางพุทธศาสนา โดยวิธีสัมมนา อภิปราย และวิเคราะหเรื่องดังกลาว
ในชั้นเรียน อาจารยและนักศึกษารวมกันกําหนดหัวขอในการสัมมนาตามความสนใจ
2.3 วิทยานิพนธ
พธ800
วิทยานิพนธ
BU800
Thesis

12 หนวยกิต

