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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
ศูนยทาพระจันทร คณะศิลปศาสตร ภาควิชาปรัชญา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Buddhist Studies
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสนศึกษา)
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
Master of Arts (Buddhist Studies)
M.A. (Buddhist Studies)

3. วิชาเอก (ถามี)
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ป
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
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5.3 การรับเขาศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา พ.ศ. 2539
กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ……………
เมื่อวันที่ …….. เดือน ........................ พ.ศ. ………………
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ ………… เมื่อวันที่ …….. เดือน ...................... พ.ศ. ………………
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ …………………….
เมื่อวันที่ …….. เดือน ........................ พ.ศ. ………………
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติใน
ปการศึกษา 2554
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. ครู อาจารย ในสถาบันการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษาและต่ํากวาอุดมศึกษา
2. นักวิชาการอิสระ
3. นักเขียนงานดานพุทธศาสนา
4. ขาราชการในสายวิชาการดานศาสนา เชน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ,
กระทรวงศึกษาธิการ
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9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
เลขประจําตัว
ตําแหนง
ชื่อ
คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
บัตรประชาชน
ทางวิชาการ
ปการศึกษาที่จบ
3100602814xxx
รองศาสตราจารย ดร. ภัทรพร สิริกาญจน Ph.D. (Religious Studies)
1.
University of Pennsylvania, U.S.A.,
2528
อ.ม. (ปรัชญา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2520
อ.บ. (ปรัชญา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2514
2.
3102101262 xxx
รองศาสตราจารย ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ อ.ด. (ปรัชญา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545
M.A. (Philosophy)
University of Delhi, India, 2531
พธ.บ. (ปรัชญาและศาสนา)
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2527
3.
3710900503 xxx ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี สืบดวง
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552
พธ.ม. (ธรรมนิเทศ)
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542
พธ.บ. (ศาสนา)
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2537
4.
3100904835xxx
ผูชวยศาสตราจารย สุมาลี มหณรงคชัย
อ.ม. (ปรัชญา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2535
5.
3101201037xxx
ผูชวยศาสตราจารย ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541
ลําดับที่ 1 – 3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ทิศทางของเศรษฐกิจในปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไป เพราะผลกระทบจากปจจัยตางๆ ทั้งภายใน
และตางประเทศ ขณะที่ประเทศไทยหันมาใหความสําคัญแกเศรษฐกิจแบบยั่งยืน เศรษฐกิจแบบพอเพียงมาก
ขึ้น สถานการณนี้สามารถนํามาพิจารณาในการวางแผนปรับหลักสูตรดานนี้ไดเปนอยางดี เพราะศาสนาพุทธ
มีทิศทางและคําสอนที่เขากันไดกับแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่ เปลี่ยนไป เพราะการสื่อสารขามวัฒนธรรมมีมากขึ้น ผูคนใน
สังคมมีทุกขมากขึ้น วัฒนธรรมทางความคิดและพฤติกรรมเปลี่ยนไปที่เนนความเปนอิสระทางความคิด
ความเสมอภาคมากขึ้ น สถานการณ นี้จําเปนที่จะนํ ามาวางแผนในการปรับ หลั กสู ตร และศาสนาพุ ทธมี
คําสอนที่สอดคลองและสามารถที่จะชวยแกปญหาทางสังคมได
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปดังกลาวนั้น
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2553 นี้ จึงไดมีการปรับปรุงรายวิชาที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมใหมีความทันสมัยและลุมลึกมากขึ้น
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนสถาบันที่มุงเนนความเปนเลิศทางดานวิ ชาการ มีความโดดเดนในการ
พัฒนาองคความรูที่ครบถวนในทุกศาสตรเพื่อการพัฒนาและการแกปญหาให แกสังคม อีกทั้งสงเสริมให
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีความเปนผูนําและเสียสละเพื่อสวนรวม เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจของ
สถาบัน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2553 จึงมุงเนนการบูรณาการองค
ความรูดานพุทธศาสนากับศาสตรตางๆ ปลูกฝงใหนักศึกษามีพื้นฐานทางปญญา ความคิด และทัศนคติใน
การทําประโยชนเพื่อสวนรวม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไมมี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักการและคําสอนในทางพุทธศาสนา เปนวิชาการที่สําคัญในอันที่จะเสริมสรางความรูเกี่ยวกับ
ชีวิตและความจริงสรรพสิ่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยูรวมกันอยางสันติสุข
1.2 ความสําคัญ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เปนหลักสูตรที่สงเสริมการเรียนรู การ
คนควาและการวิจัยเกี่ยวกับพุทธศาสนาในสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร อันจะกอใหเกิดการ
พัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในสายงานที่เกี่ยวของ
1.3 วัตถุประสงค
เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะ ดังนี้
1. มีความรูอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับพุทธศาสนา
2. สามารถวิเคราะห วิพากษ และคนควาวิชาการดานพุทธศาสนา โดยมีเปาหมายเพื่อผลิตผล
งานทางพุทธศาสนศึกษาที่มีคุณภาพและเปนประโยชนแกสวนรวมได
3. สามารถนําความรูทางพุทธศาสนศึกษา ไปประยุกตใชในการพัฒนาชีวิตและสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสน
ศึกษาใหมีมาตรฐานไมต่ํากวาที่
สกอ. กําหนด

กลยุทธ
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง - ติดตามความเปลี่ยนแปลงความ
กับความตองการของสังคมและ ตองการของผูประกอบการ
การเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- รายงานความพึงพอใจในการใช
บัณฑิตของผูประกอบการ
- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจดาน
ทักษะ ความรู ความสามารถใน
การทํางาน โดยเฉลี่ยระดับดี
- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ - สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน - ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
สอนและบริการวิชาการ ใหมี
การสอนใหทํางานบริการวิชาการ อาจารยในหลักสูตร
ประสบการณจากการนําความรู แกองคกรภายนอก
ไปปฏิบัติงานจริง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษา
ไมนอยกวา 8 แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่
ไมบังคับ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไมจํากัดสาขาวิชา ทั้งในหรือตางประเทศจาก
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
1. ผู เ ข า ศึ ก ษาต อ งผ า นการสอบข อ เขี ย นและการสอบสั ม ภาษณ ต ามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร
2. ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบตองไม
เกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร)
3. เงื่ อนไขอื่ น ๆ ให เป นไปตามประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเข า ศึ ก ษาในระดั บ บั ณฑิ ตศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะศิลปศาสตร
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
1. นักศึกษามีความรูภาษาอังกฤษนอย
2. นักศึกษาที่มีอายุมาก สวนหนึ่งมีปญหาดานเทคโนโลยีการสื่อสาร (IT) อยูบาง
3. นักศึกษามีพื้นความรูเกี่ยวกับพุทธศาสนาไมเทากัน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
1. เปดสอนรายวิชาที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพิ่มเติม, เปดสอนรายวิชาที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับ
ภาษาอังกฤษ โดยแนะนําใหนักศึกษาอานตําราภาษาอังกฤษใหมากขึ้น
2. กระตุนและชวยเหลือใหนักศึกษากลาใชเทคโนโลยีการสื่อสาร (IT) ใหมๆ ใหมากขึ้น
3. จัดสอนเสริมรายวิชา เพื่อปรับพื้นฐานความรูท างพุทธศาสนา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ในแตละปการศึกษาจะรับนักศึกษาปละ 15 คน
จํานวนปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2553 2554 2555 2556
ชั้นปที่ 1
15
15
15
15
ชั้นปที่ 2
15
15
15
รวม
15
30
30
30
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบการศึกษา
15
15
15

2557
15
15
30
15

2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณเงินอุดหนุนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะศิลปศาสตร ใน
ปงบประมาณ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
งบดําเนินการ
70,485 บาท
หมวดคาตอบแทน
32,750
บาท
หมวดคาใชสอย
9,635
บาท
หมวดคาวัสดุ
8,500
บาท
หมวดเงินอุดหนุน
19,600
บาท
รวมทั้งสิ้น
70,485 บาท
หมายเหตุ คาใชจายบางรายการ (เชน คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ) ใชจากงบพิเศษ
ของคณะฯ
คาใชจายตอหัวนักศึกษา 50,000 บาท ตอป
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
 ศึกษาวิจัยดวยตนเอง
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร ใหระบุรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต
ระยะเวลาศึ กษา เปนหลัก สูตรแบบศึก ษาเต็มเวลา นั กศึก ษาต องใชระยะเวลาการศึ กษา
ตลอดหลักสูตร อยางนอย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม)
6 หนวยกิต
วิชาบังคับ
15 หนวยกิต
วิชาเลือก
12 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
39 หนวยกิต
รวม
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบดวย อักษรยอ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อักษรยอ พธ. /BU หมายถึง อักษรยอของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
เลขหลักหนวย
เลข 0-2
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 3-9
หมายถึง วิชาเลือก
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เลขหลักสิบ
เลข 0
เลข 1-2
เลข 3-4
เลข 5-7
เลข 8
เลข 9
เลขหลักรอย
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิชาในหมวดวิชาความรูพื้นฐาน
วิชาในหมวดวิชาประวัติ
วิชาในหมวดวิชาหลักคําสอน
วิชาในหมวดวิชาประยุกต
วิชาในหมวดวิชาภาคปฏิบัติ
วิชาในหมวดวิชาวิจัย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิชาพื้นฐาน
วิชาระดับตน
วิชาระดับสูงและการศึกษาคนควาดวยตนเอง
วิทยานิพนธ

3.1.3.1 วิชาเสริมพื้นฐาน (สําหรับผูที่ยังไมมีพื้นฐาน)
รหัสวิชา ชื่อวิชา

พธ. 501
BU 501
พธ. 502
BU 502

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
(ไมนับหนวยกิตรวม)
ระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนศึกษา
3 (3-0-9)
Research Methodology in Buddhist Studies
การเขียนงานพุทธศาสนาเชิงวิชาการ
3 (3-0-9)
Academic Writing in Buddhism

3.1.3.2 วิชาบังคับ : นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับทั้ง 5 วิชา รวม 15 หนวยกิต ดังตอไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
พธ. 610 ประวัติพุทธศาสนา
3 (3-0-9)
BU 610 History of Buddhism
พธ. 630 พระไตรปฎกและอรรถกถา
3 (3-0-9)
BU 630 Tipitaka and Commentaries
พธ. 640 พุทธศาสนาเถรวาท
3 (3-0-9)
BU 640 Theravada Buddhism
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พธ. 641
BU 641
พธ. 680
BU 680

พุทธศาสนามหายาน
Mahayana Buddhism
กรรมฐานในพุทธศาสนา
Buddhist Meditation

3 (3-0-9)
3 (2-2-8)

3.1.3.3 วิชาเลือก นักศึกษาเลือกศึกษา 4 วิชา รวม 12 หนวยกิต ในจํานวนนี้จะตองเปนวิชาเลือกรหัส
700 ไมต่ํากวา 1 วิชา จากรายวิชา ดังตอไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
พธ. 603 คณะสงฆไทย
3 (3-0-9)
BU 603 Thai Buddhist Monasticism
พธ. 613 พุทธศาสนาในประเทศไทย
3 (3-0-9)
BU 613 Buddhism in Thailand
พธ. 614 พุทธศาสนาในประเทศจีนและญี่ปุน
3 (3-0-9)
BU 614 Buddhism in China and Japan
พธ. 615 พุทธศาสนาแบบทิเบต
3 (3-0-9)
BU 615 Tibetan Buddhism
พธ. 633 พระสูตรมหายาน
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 จริยศาสตรแนวพุทธ
3 (3-0-9)
BU 653 Buddhist Ethics
พธ. 654 จิตวิทยาแนวพุทธ
3 (3-0-9)
BU 654 Buddhist Psychology
พธ. 655 พุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม
3 (3-0-9)
BU 655 Buddhism and Environment
พธ. 656 สตรีในพุทธศาสนา
3 (3-0-9)
BU 656 Women in Buddhism
พธ. 657 ศิลปวัฒนธรรมในพุทธศาสนา
3 (3-0-9)
BU 657 Art and Culture in Buddhism
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พธ. 658
BU 658
พธ. 663
BU 663
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

แนวคิดและขบวนการใหมทางพุทธศาสนา
ในสังคมไทย
3 (3-0-9)
New Buddhist Concepts and Movements in Thai Society
พุทธศาสนากับการศึกษา
3 (3-0-9)
Buddhism and Education
พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร
3 (3-0-9)
Buddhism and Scientific
พุทธศาสนากับสังคมปจจุบัน
3 (3-0-9)
Buddhism and Contemporary Society
พุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก
3 (3-0-9)
Buddhism and Western Philosophy
พุทธศาสนากับปรัชญาตะวันออก
3 (3-0-9)
Buddhism and Eastern Philosophy
มาธยมิกวาท
3 (3-0-9)
Madhyamikavada
พุทธศาสนาเฉพาะเรื่อง
3 (3-0-9)
Special Topics in Buddhism
การศึกษาโดยเอกเทศ
3 (3-0-9)
Individual Study
พุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย
3 (3-0-9)
Buddhism in English for Research
ภาษาบาลีเพื่อการวิจัย
3 (3-0-9)
Pali for Research
สัมมนาพุทธศาสนา
3 (3-0-9)
Seminar in Buddhism

3.1.3.4 วิทยานิพนธ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
พธ. 800 วิทยานิพนธ
BU 800 Thesis

หนวยกิต
12
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
พธ. 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนศึกษา
พธ. 630 พระไตรปฎกและอรรถกถา
พธ. 641 พุทธศาสนามหายาน
พธ. 680 กรรมฐานในพุทธศาสนา
รวม

3
3
3
3
12

หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
พธ. 502 การเขียนงานพุทธศาสนาเชิงวิชาการ
พธ. 610 ประวัติพุทธศาสนา
พธ. 640 พุทธศาสนาเถรวาท
วิชาเลือก 1 วิชา
รวม

3
3
3
3
12

หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
วิชาเลือก 2 วิชา
พธ. 800 วิทยานิพนธ
รวม

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
12 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
วิชาเลือก 1 วิชา
พธ. 800 วิทยานิพนธ
รวม

3 หนวยกิต
6 หนวยกิต
9 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
พธ. 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนศึกษา
3 (3-0-9)
BU 501 Research Methodology in Buddhist Studies
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย วิธีการวิจัยแบบตางๆ การกําหนดประเด็น
ปญหาที่จะศึกษา การเขียนโครงการวิจัย และการเขียนรายงานวิจัย โดยเนนการวิจัยทางพุทธศาสนศึกษาเปน
หลัก
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พธ. 502 การเขียนงานพุทธศาสนาเชิงวิชาการ
3 (3-0-9)
BU 502 Academic Writing in Buddhism
วิธีการเขียนงานพุทธศาสนาเชิงวิชาการ ไดแก วิธีการตั้งหัวขอ การวางโครงรางของเรื่อง การ
ดําเนินเรื่อง และการนําเสนอบทสรุปที่ชัดเจน รวมทั้งการพัฒนาความคิด และสรางสรรคมุมมองใหมในเชิง
วิชาการ
วิชาบังคับ
พธ. 610 ประวัติพุทธศาสนา
BU 610 History of Buddhism
ความเปนมาและพัฒนาการของพุทธศาสนา ตั้งแตสมัยพุทธกาลจนถึงปจจุบัน

3 (3-0-9)

พธ. 630 พระไตรปฎกและอรรถกถา
3 (3-0-9)
BU 630 Tipitaka and Commentaries
ความเปนมา ความสําคัญและเนื้อหาสาระที่เปนหลักการแหงพระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก
และพระอภิธรรมปฎก ตลอดจนคัมภีรอรรถกถา และคัมภีรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
พธ. 640 พุทธศาสนาเถรวาท
3 (3- 0-9)
BU 640 Theravada Buddhism
แนวคิดที่สําคัญในพุทธศาสนาเถรวาท ไดแก ไตรลักษณ ปฏิจจสมุปบาท กฎแหงกรรม และ
ไตรสิกขา ตลอดจนอิทธิพลที่มีตอแนวคิดและแนวปฏิบัติของบุคคลและสังคม
พธ. 641 พุทธศาสนามหายาน
3 (3-0-9)
BU 641 Mahayana Buddhism
แนวคิดที่สําคัญของพุทธศาสนามหายาน ไดแก อุดมการณโพธิสัตว ตรีกาย และศูนยตา
เปนตน ตลอดจนอิทธิพลที่มีตอแนวคิดและแนวปฏิบัติของบุคคลและสังคม
พธ. 680 กรรมฐานในพุทธศาสนา
3 (2-2-8)
BU 680 Buddhist Meditation
หลักการและวิธีการปฏิบัติกรรมฐานทั้งแบบสมถะและวิปสสนา ที่ปรากฏในพระไตรปฎก
อรรถกถา และแนวการสอนของสํานักตางๆ
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วิชาเลือก
พธ. 603 คณะสงฆไทย
3 (3-0-9)
BU 603 Thai Buddhist Monasticism
ความเปนมา การปกครอง และบทบาทของคณะสงฆที่มีผลตอสังคมไทย ในแงอุดมคติและใน
สภาวะปจจุบัน
พธ. 613 พุทธศาสนาในประเทศไทย
3 (3-0-9)
BU 613 Buddhism in Thailand
ความเปนมาและพัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศไทย ตลอดจนความสําคัญของพุทธ
ศาสนาที่มีตอสังคมไทยในแงมุมตางๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
พธ. 614 พุทธศาสนาในประเทศจีนและญี่ปุน
3 (3-0-9)
BU 614 Buddhism in China and Japan
ความเปนมาและพัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศจีนและญี่ปุน รวมทั้งความสําคัญของพุทธ
ศาสนาที่มีตอวัฒนธรรมจีนและญี่ปุน
พธ. 615 พุทธศาสนาแบบทิเบต
3 (3-0-9)
BU 615 Tibetan Buddhism
ความเปนมาและความสําคัญของพุทธศาสนาแบบทิเบต การผสมผสานแนวคิดและแนวปฏิบัติ
ของพุทธศาสนากับลัทธิดั้งเดิมของทิเบต ความเชื่อ และพิธีกรรมลี้ลับอันเปนลักษณะเฉพาะของพุทธศาสนา
ในทิเบต
พธ. 633 พระสูตรมหายาน
3 (3-0-9)
BU 633 Mahayana Sutras
หลักคําสอนที่สําคัญของพุทธศาสนามหายานจากพระสูตรซึ่งเปนที่รูจักกันแพรหลายและเปน
แนวความเชื่อและแนวปฏิบัติในพุทธศาสนามหายานนิกายตางๆ
พธ. 643 พุทธปรัชญา
BU 643 Buddhist Philosophy

3 (3-0-9)

ความหมายและความสําคัญของแนวคิด คําสอน และหลักปฏิบัติของพุทธศาสนาในเชิงปรัชญาที่
มีผลตอการปฏิบัติธรรมและความพนทุกขของชาวพุทธ
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พธ. 644 ตรรกวิทยาแนวพุทธ
3 (3-0-9)
BU 644 Buddhist Logic
ระบบการใชเหตุผลตามแนวคําสอนของพุทธศาสนาอันไดแก หลักการอางเหตุผล ความสมเหตุ
สมผล ขอผิดพลาด และการแกไขวิธีการใชเหตุผลตามการวิเคราะหในคัมภีรพุทธศาสนา
พธ. 653 จริยศาสตรแนวพุทธ
3 (3-0-9)
BU 653 Buddhist Ethics
ทฤษฎีของจริ ยศาสตร ในพุ ทธศาสนา ไดแก ความดี ความสุ ข เสรีภาพ และความสั มพันธ
ระหวางบุคคลกับสังคม ตลอดจนการประยุกตกับปญหาจริยศาสตรรวมสมัย
พธ. 654 จิตวิทยาแนวพุทธ
3 (3-0-9)
BU 654 Buddhist Psychology
ทฤษฎีจิตวิทยาในพุทธศาสนา โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับปรมัตถธรรม โดยเปรียบเทียบกับหลักการ
ของนักจิตวิทยาตะวันตก
พธ. 655 พุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม
3 (3-0-9)
BU 655 Buddhism and Environment
หลั ก คํ า สอนและแนวคิ ด ของพุ ท ธศาสนาที่ เ กี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ แ ละส ง เสริ ม สภาพแวดล อ ม
ตลอดจนความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ
พธ. 656 สตรีในพุทธศาสนา
3 (3-0-9)
BU 656 Women in Buddhism
ความเป น มาและพั ฒ นาการของสถานภาพและบทบาทของสตรี ใ นพุ ท ธศาสนา ตั้ ง แต ส มั ย
พุทธกาลจนถึงปจจุบัน
พธ. 657 ศิลปวัฒนธรรมในพุทธศาสนา
3 (3-0-9)
BU 657 Art and Culture in Buddhism
แนวคิดทางพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลตอศิลปะและวัฒนธรรมประเภทตางๆ ไดแก ศาสนวัตถุ
ศาสนสถาน ศาสนพิธี และศาสนบุคคล
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พธ. 658 แนวคิดและขบวนการใหมทางพุทธศาสนาในสังคมไทย
3 (3-0-9)
BU 658 New Buddhist Concepts and Movements in Thai Society
แนวคิดและขบวนการใหมๆ ทางพุทธศาสนาจากกลุมศาสนาและสํานักตางๆ ในสังคมไทยตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน
พธ. 663 พุทธศาสนากับการศึกษา
3 (3-0-9)
BU 663 Buddhism and Education
ความหมาย จุดมุงหมายและวิธีการของการศึกษาตามแนวคิดทางพุทธศาสนา ตลอดจนบทบาท
ของพุทธศาสนาที่มีตอการศึกษาในปจจุบัน
พธ. 664 พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร
3 (3-0-9)
BU 664 Buddhism and Scientific
ความสัมพันธระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร การเปรียบเทียบทฤษฎีทางวิทยาศาสตรกับ
คํ า สอนของพุ ท ธศาสนา การใช หลั ก การทางพุ ท ธศาสนาวิ เ คราะห ป ญหาที่ เกิ ดจากความก า วหน า ทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พธ. 665 พุทธศาสนากับสังคมปจจุบัน
3 (3-0-9)
BU 665 Buddhism and Contemporary Society
ความสั ม พั น ธ แ ละผลกระทบระหว า งพุ ท ธศาสนากั บ เศรษฐกิ จ การเมื อ งและสั ง คม ใน
สถานการณปจจุบัน
พธ. 666 พุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก
3 (3-0-9)
BU 666 Buddhism and Western Philosophy
เปรียบเทียบแนวคิดเและหลักคําสอนทางพุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก เพื่อใหเห็นความคลาย
และความตาง ตลอดจนประโยชนของทั้งสองแนวคิดตอปจเจกบุคคลและสังคม
พธ. 667 พุทธศาสนากับปรัชญาตะวันออก
3 (3-0-9)
BU 667 Buddhism and Eastern Philosophy
เปรียบเทียบแนวคิดเและหลักคําสอนทางพุทธศาสนากับปรัชญาตะวันออก เพื่อใหเห็นความ
คลายและความตาง ตลอดจนประโยชนของทั้งสองแนวคิดตอปจเจกบุคคลและสังคม
พธ.743 มาธยมิกวาท
3 (3-0-9)
BU 743 Madhyamikavada
แนวคิดและพัฒนาการของมาธยมิกวาทที่มีอิทธิพลตอพุทธศาสนาในประเทศตางๆ
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พธ.793 พุทธศาสนาเฉพาะเรื่อง
3 (3-0-9)
BU 793 Special Topics in Buddhism
หัวขอที่นาสนใจหรือประเด็นถกเถียงที่สําคัญทางพุทธศาสนาในสมัยปจจุบัน โดยอาจารยผูสอน
เปนผูกําหนดหัวขอ พรอมใหคําแนะนําและควบคุมการคนควาวิจัย
พธ.794 การศึกษาโดยเอกเทศ
3 (3-0-9)
BU 794 Individual Study
หัวขอทางพุทธศาสนาที่นักศึกษาแตละคนมีความสนใจเปนพิเศษ อาจารยผูสอนมอบหมายให
นักศึกษาแตละคนเลือกหัวขอที่ตนเองสนใจ โดยอาจารยเปนผูควบคุมการคนควาวิจัย
พธ. 795 พุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย
3 (3-0-9)
BU 795 Buddhism in English for Research
แนวคิดทางพุทธศาสนาในงานเขียนที่เปนภาษาอังกฤษ รวมทั้งการใช อักษรโรมันในการเขียน
คําศัพทพุทธศาสนาที่เปนภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตเพื่อการวิจัย
พธ. 796 ภาษาบาลีเพื่อการวิจัย
3 (3-0-9)
BU 796 Pali for Research
หลั ก ไวยากรณ การอ า นและการแปลภาษาบาลี แนวทางการค น คว า ตํ า ราภาษาบาลี ทั้ ง
พระไตรปฎก อรรถกถา และคัมภีรอื่นๆ เพื่อประกอบการวิจัย
พธ. 797 สัมมนาพุทธศาสนา
3 (3-0-9)
BU 797 Seminar in Buddhism
วิเคราะหหลั กธรรม แนวคิด และหลั กปฏิ บัติที่สํา คัญทางพุ ทธศาสนา โดยใชวิธีสัม มนาและ
อภิปราย
วิทยานิพนธ
พธ. 800 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
BU 800 Thesis
การสรางโครงการวิจัยและการดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาพุทธ
ศาสนศึ ก ษา เขี ย นวิ ทยานิ พ นธ เกี่ ย วกั บ พุ ทธศาสนาหรื อสาขาวิช าอื่ นๆ ที่ เกี่ ย วข องกั บ พุ ท ธศาสนา และ
นําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพร
ผลงานวิชาการ
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่
เลขที่
ตําแหนงทางวิชาการ
ชื่อ-สกุล
บัตรประชาชน

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

1.

3100602814xxx รองศาสตราจารย ดร.

ภัทรพร สิริกาญจน

Ph.D. (Religious Studies)
อ.ม. (ปรัชญา)
อ.บ. (ปรัชญา)

2.

3102101262xxx รองศาสตราจารย ดร.

วัชระ งามจิตรเจริญ

3.

3710900503xxx ผูชวยศาสตราจารย ดร.

มนตรี สืบดวง

4.

3100904835xxx ผูชวยศาสตราจารย

สุมาลี มหณรงคชัย

5.

3101201037xxx อาจารย

ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์

อ.ด. (ปรัชญา)
M.A. (Philosophy)
พธ.บ. (ปรัชญาและศาสนา)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
พธ.ม. (ธรรมนิเทศ)
พธ.บ. (ศาสนา)
อ.ม. (ปรัชญา)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)

University of Pennsylvania,
U.S.A.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Delhi, India
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ป
2528
2520
2514
2545
2531
2527
2552
2542
2537
2541
2535
2545
2541

ลําดับที่ 1 – 3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับที่
เลขที่
บัตรประชาชน
1.
3100602814xxx

ตําแหนง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย ดร.

ชื่อ-สกุล
ภัทรพร สิริกาญจน

2.

3102101262xxx

รองศาสตราจารย ดร.

วัชระ งามจิตรเจริญ

3.

3710900503xxx

ผูชวยศาสตราจารย ดร.

มนตรี สืบดวง

4.

3100904835xxx

ผูชวยศาสตราจารย

สุมาลี มหณรงคชัย

5.

3101201037xxx

อาจารย

ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์

6.

3112101361xxx

รองศาสตราจารย

จุฑาทิพย อุมะวิชนี

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Ph.D. (Religious Studies) University of Pennsylvania U.S.A.
อ.ม. (ปรัชญา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อ.บ. (ปรัชญา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อ.ด. (ปรัชญา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
M.A. (Philosophy)
University of Delhi, India
พธ.บ. (ปรัชญาและศาสนา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ม. (ธรรมนิเทศ)
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.บ. (ศาสนา)
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อ.ม. (ปรัชญา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
M.A. (International
Claremont Graduate University
Relations Studies)
California, U.S.A.
B.A. (Humanities and
Scripps College, U.S.A.
Philosophy)

ป
2528
2520
2514
2545
2531
2527
2552
2542
2537
2541
2535
2545
2541
2517
2514
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ลําดับที่
7.

เลขที่
บัตรประชาชน
3010911503xxx

ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย

ชื่อ-สกุล
ธีรพจน ศิริจันทร

8.

3000904826xxx

อาจารย

ขนิษฐา ศรีไพบูลย

9.

3111201035xxx

อาจารย

ไพลิน ปนสําอาง

สาขาวิชา
อ.ม. (ปรัชญา)
น.บ.
อ.ม. (ปรัชญา )
วท.บ. (พยาบาลและผดุง
ครรภ)
อ.ม. (ปรัชญา)
ศศ.บ. (ปรัชญา)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

ป
2535
2529
2538
2530

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2550
2546
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรมี 1 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 แผนศึกษารายวิชา และทําวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ : การสรางโครงการวิจัยและดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาพุทธ
ศาสนศึกษา และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรม
ในการเผยแพรผลงานวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลตางๆ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
4) สามารถประยุกตความรู และทักษะกับการแกไขปญหาในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
5.3 ชวงเวลา
การทําวิทยานิพนธ แผน ก แบบ ก 2 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
5.5 ขอกําหนดการทําวิทยานิพนธ
5.5.1 การทําวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2)
1) การจดทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ นั ก ศึ ก ษาจะจดทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ ไ ด ตอเมื่ อศึ ก ษา
มาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยไดคาระดับเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 3.00
2) นักศึกษาทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทย
3) หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว นักศึกษาตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธตอ
คณะกรรมการโครงการปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เพื่อใหคณบดีคณะศิลปศาสตรแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ และกรรมการวิทยานิพนธ รวมไมนอยกวา 3 ทาน ซึ่งจะใหคําแนะนํานักศึกษา รวมทั้งสอบ
เคาโครงวิทยานิพนธ และสอบวิทยานิพนธ
4) อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ให เ ป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา หนา 21

มคอ. 2

5.6 การเตรียมการ
5.6.1 นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา พธ. 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนศึกษา และรายวิชา
พธ. 502 การเขียนงานพุทธศาสนาเชิงวิชาการ เปนวิชาเสริมพื้นฐานโดยไมนับหนวยกิต ใหความรูเกี่ยวกับการ
สืบคนขอมูลโดยใชฐานขอมูลของหองสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อใหคําแนะนําในการทําวิทยานิพนธแกนักศึกษา
5.6.2 เนื้อหาวิทยานิพนธ ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนศึกษาโดยมีรายงานที่ตอง
นําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
5.6.3 นั ก ศึ ก ษาจะต องทํ า วิ ทยานิ พ นธ ภายใต ก ารแนะนํ า และควบคุ ม ของอาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิ พนธ โดยใหค ณะแตง ตั้ง อาจารยที่ ปรึก ษาวิท ยานิ พนธ เพื่อนทํ าหน าที่ แนะนํา การเขี ยนวิทยานิ พนธ
สําหรับนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต
5.7 กระบวนการประเมินผล
5.7.1 วิทยานิพนธ
1) การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
กระทํ า โดยวิ ธี ก ารนํ า เสนอในที่ ป ระชุ ม และสอบปากเปล า โดยอาจารย ผู ส อบเค า โครง
วิทยานิพนธตองประกอบดวยอาจารยประจํา และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกดังกลาว ตองมีคุณวุฒิป ริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธรวม อาจเปนกรรมการ
สอบวิทยานิพนธได แตตองไมเปนประธานกรรมการและตองเขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกครั้ง
2) การสอบวิทยานิพนธ
กระทําโดยวิธีนําเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปลา โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปน
กรรมการชุ ด เดี ย วกั น กั บ คณะกรรมการสอบเค า โครงวิ ท ยานิ พ นธ ซึ่ ง การแต ง ตั้ ง กรรมการเพิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ จะกระทําไดเฉพาะกรณีที่มีเหตุจําเปน
การดํ า เนินการสอบวิ ท ยานิพ นธ ใ ห เป นไปตามข อบั ง คับ มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร ว า ด วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวิทยานิพนธ โดยคณะศิลป
ศาสตร จะตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ อยางนอย 3 คน โดยตองมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเปน
กรรมการอยางนอย 1 คน และประธานคณะกรรมการตองไมใชอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยที่
ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ร ว ม โดยการสอบวิ ท ยานิ พ นธ ที่ จ ะได รั บ ผลระดั บ S ต อ งได ม ติ เ ป น เอกฉั น ท จ าก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา หนา 22

มคอ. 2

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 แกไขปญหาอยางสรางสรรค
1.2 มุงมั่นในการใหบริการสาธารณะ
1.3 เปดใจยอมรับความคิด ความเชื่อที่
แตกตางกัน

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.1 จัดกิจกรรมเดียวและกลุม, ฝกใหนักศึกษาคิดเชิงวิเคราะห
1.2 เนนใหนักศึกษาเขาใจถึงการเสียสละ, จัดประชุมสัมมนา
เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาเขามาชวยจัดงานดังกลาว
1.3 จัดกิจกรรมรวมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองทางศาสนา
และความเชื่อที่แตกตางกัน

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ผลการเรียนรู ดานคุณธรรมและจริยธรรม
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคํานึงถึง
ความรูสึกของผูอื่น และเมื่อไมมีขอมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับ
ป ญหาที่ เกิ ด ขึ้ น ก็ ส ามารถวิ นิจฉั ย อย า งผู รู ดวยความยุ ติธ รรมและชั ดเจนมี หลั ก ฐาน และตอบสนองป ญหา
เหลานั้นตามหลักการ เหตุผล และคานิยมอันดีงาม ใหขอสรุปของปญหาดวยความไวตอความรูสึกของผูที่ไดรับ
ผลกระทบ ริเริ่มในการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อทบทวนและแกไข สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอื่นใช
การวินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดลอม
ของการทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น โดยมีมาตรฐานดานคุณธรรมจริยธรรม ไมนอยกวา 6 ขอดังนี้
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่ผูเรียนมีสวนรวม เนนการเรียนรูจากสถานการณ
จริง กรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน
3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
ใชวิธีการประเมินหลากหลายวิธี ทั้งการประเมินระหวางเรียน ภายหลังสิ้นสุดวิชาและภายหลัง
สําเร็จการศึกษา
3.1 ประเมินระหวางเรียน โดยผูเรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุมเพื่อน อาจารย ฯลฯ โดย
ใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย ทั้งการสัมภาษณ การสังเกต ใชแบบสอบถาม สนทนากลุม แบบบันทึก แบบ
ประเมินและแบบวัดที่เกี่ยวของ
3.2 ประเมินภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว โดยใหบัณฑิตประเมินผลตนเอง ประเมินจาก
ผูใชบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม สัมภาษณ
2.2 ดานความรู
1. ผลการเรียนรูดานความรู
มีความรูความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญและนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ มีความเขาใจทฤษฎี
การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึ กซึ้งในวิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะในระดับแนวหนา มีความเขาใจใน
วิธีการพัฒนาความรูใหมๆ และการประยุกต ตลอดถึงผลกระทบของงานวิจัยในปจจุบันที่มีตอองคความรูใน
สาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพ ตระหนักในระเบียบขอบังคับที่ใชอยูในสภาพแวดลอมของระดับชาติ
และนานาชาติที่อาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดย
มีมาตรฐานดานความรูไมนอยกวา 4 ขอ ดังนี้
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา
2) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาอยางตอเนื่อง
3) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ ตอวัฒนธรรม
4) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
จั ดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนในทุ ก รายวิ ช าที่ ผู เ รี ย นมี ส วนร วม โดยใช ก ลวิ ธี ก ารเรี ย นรู ที่
หลากหลาย ทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากสถานการณจริง
กรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหา
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3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ประกอบด ว ย การประเมิ น หลายวิ ธี / กิ จ กรรม เพื่ อ ให ค รอบคลุ ม การ
ประเมินผลดานความรู ทั้งการเรียนการสอนในหองเรียนและการเรียนดวยตนเอง เชนการสอบวัดความรูโดยใช
ขอสอบ การรายงานการศึกษาคนควา การวิเคราะหกรณี การทําโครงการ การทําวิทยานิพนธ
2.3 ดานทักษะทางปญญา
1. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทางวิชาการและ
วิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพื่ อตอบสนองประเด็นหรือปญหา สามารถใชดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ หรือ
รายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหมๆ โดยการบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอเปนความรู
ใหมที่ทาทายสามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะหประเด็นปญหาที่ซับซอนอยางสรางสรรค
รวมทั้งพัฒนาขอสรุปและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการ
สําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดยการใชความรูทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติตลอด
ถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณซึ่งขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู
เดิมไดอยางมีนัยสําคัญ โดยมีมาตรฐานดานทักษะทางปญญาไมนอยกวา 4 ขอ ดังนี้
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลตางๆ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
4) สามารถประยุกตความรู และทักษะกับการแกไขปญหาในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
จั ดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนในทุ ก รายวิ ช าที่ ผู เ รี ย นมี ส วนร วม โดยใช ก ลวิ ธี ก ารเรี ย นรู ที่
หลากหลาย ทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากสถานการณจริง
กรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหา
3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ประกอบด ว ย การประเมิ น หลายวิ ธี / กิ จ กรรม เพื่ อ ให ค รอบคลุ ม การ
ประเมินผลดานทักษะทางปญญา ทั้งการเรียนการสอนในหองเรียนและการเรียนดวยตนเอง เชนการสอบวัด
ความรูโดยใชขอสอบ การรายงานการศึกษาคนควา การวิเคราะหกรณี การทําวิทยานิพนธ
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2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถแกไขปญหาที่มีค วามซับซ อน หรือความยุงยากระดับ สูงทางวิช าชีพ ไดดวยตนเอง
สามารถตัดสินใจในการดําเนิ นงานดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุง
ตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และ
รวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่ในการจัดการขอโตแยงและปญหาตางๆ แสดงทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสม
ตามโอกาสและสถานการณ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานกลุ ม โดยมี ม าตรฐานด า นทั ก ษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบไมนอยกวา 6 ขอ ดังนี้
1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ในกลุม
ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
รับผิดชอบ

2. กลยุทธ การสอนที่ ใชพั ฒนาการเรี ยนรู ดานทั กษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

จั ดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนในทุ ก รายวิ ช าที่ ผู เ รี ย นมี ส วนร วม โดยใช ก ลวิ ธี ก ารเรี ย นรู ที่
หลากหลาย ทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากสถานการณจริง
กรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหา
รับผิดชอบ

3. กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ

มีการประเมินหลายดาน โดยใหความสําคัญที่กลยุทธ ดังนี้
3.1 มีการประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณการ
เรียนรูตามวัตถุประสงค
3.2 การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผูนําตามสถานการณการเรียนรูที่หลากหลาย
3.3 การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
3.4 การประเมิ น การแสดงออกของการตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นรู ต าม
ประสบการณการเรียนรู และความสนใจในการพัฒนาอาชีพอยางตอเนื่อง
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2.5 ดานทักษะการวิเคราะหและ การสื่อสาร
1. ผลการเรียนรู ดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร
สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา สรุป
ปญหาและเสนอแนะแกปญหาในดานตางๆ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมกับบุคคล
ตางๆ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและ
และไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญโดยมี
มาตรฐานดานทักษะการวิเคราะหและการสื่อสารไมนอยกวา 4 ขอดังนี้
1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตร และสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา สรุป
ปญหาและเสนอแนะปญหาในดานตางๆ
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขี ยน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร
จั ดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนในทุ ก รายวิ ช าที่ ผู เ รี ย นมี ส วนร วม โดยใช ก ลวิ ธี ก ารเรี ย นรู ที่
หลากหลาย ทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากสถานการณจริง
กรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหา
3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร
มีการประเมินหลายดาน โดยใหความสําคัญที่กลยุทธ ดังนี้
3.1 มีการประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบสังเกต แบบประเมินทักษะ
การพูด การเขียน ในสถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค
3.2 การประเมิ นทั ก ษะที่ แสดงออกถึ ง ทั ก ษะการพู ด การฟ ง ตามสถานการณ ก ารเรี ย นรู ที่
หลากหลาย
3.3 การประเมิ นการแสดงออกของการใชสื่ อเทคโนโลยี สารสนเทศตามประสบการณ การ
เรียนรู และความสนใจในการพัฒนาความรูใหมๆ อยางตอเนื่อง
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
5) เคารพสิทธิและรับ ฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 ความรู
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิ ชาพุทธศาสน
ศึกษา
2) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาอยางตอเนื่อง
3) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ ตอวัฒนธรรม
4) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 ทักษะทางปญญา
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลตางๆ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
4) สามารถประยุกตความรู และทักษะกับการแกไขปญหาในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ในกลุม
ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
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5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
3.5 ทักษะในการวิเคราะหและ การสื่อสาร
1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา สรุป
ปญหาและเสนอแนะปญหาในดานตางๆ
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

วิชาเสริมพื้นฐาน
พธ. 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนศึกษา
พธ. 502 การเขียนงานพุทธศาสนาเชิงวิชาการ
วิชาบังคับ
พธ. 610 ประวัติพุทธศาสนา
พธ. 630 พระไตรปฎกและอรรถกถา
พธ. 640 พุทธศาสนาเถรวาท
พธ. 641 พุทธศาสนามหายาน
พธ. 680 กรรมฐานในพุทธศาสนา
วิชาเลือก
พธ. 603 คณะสงฆไทย
พธ. 613 พุทธศาสนาในประเทศไทย
พธ. 614 พุทธศาสนาในประเทศจีนและญี่ปุน
พธ. 615 พุทธศาสนาแบบทิเบต
พธ. 633 พระสูตรมหายาน

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู



ความรับผิดชอบรอง

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการ
ระหวางบุคคลและความ วิเคราะหและ
รับผิดชอบ
การสื่อสาร
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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รายวิชา

วิชาเลือก (ตอ)
พธ. 643 พุทธปรัชญา
พธ. 644 ตรรกวิทยาแนวพุทธ
พธ. 653 จริยศาสตรแนวพุทธ
พธ. 654 จิตวิทยาแนวพุทธ
พธ. 655 พุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม
พธ. 656 สตรีในพุทธศาสนา
พธ. 657 ศิลปวัฒนธรรมในพุทธศาสนา
พธ. 658 แนวคิดและขบวนการใหมทาง
พุทธศาสนาในประเทศไทย
พธ. 663 พุทธศาสนากับการศึกษา
พธ. 664 พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร
พธ. 665 พุทธศาสนากับสังคมปจจุบัน
พธ. 667 พุทธศาสนากับปรัชญาตะวันออก
พธ. 668 พุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก
พธ. 743 มาธยมิกวาท
พธ. 793 พุทธศาสนาเฉพาะเรื่อง
พธ. 794 การศึกษาโดยเอกเทศ

1. คุณธรรม จริยธรรม

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการ
ระหวางบุคคลและความ วิเคราะหและ
รับผิดชอบ
การสื่อสาร
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 










     
     
     
     
     
     
  
 
     

2. ความรู










 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

3. ทักษะทาง
ปญญา
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รายวิชา

วิชาเลือก (ตอ)
พธ. 795 พุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษเพื่อการ
วิจัย
พธ. 796 ภาษาบาลีเพื่อการวิจัย
พธ. 797 สัมมนาพุทธศาสนา
วิทยานิพนธ (สําหรับแผน ก แบบ ก2)
พธ. 800 วิทยานิพนธ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการ
ระหวางบุคคลและความ วิเคราะหและ
รับผิดชอบ
การสื่อสาร
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิตดังตอไปนี้
ระดับ
A
AB+ B
BC+ C
D
F
คาระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนับหนวยกิตที่ไดใหนับรวมเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ S หรือ
ระดับไมต่ํากวา C รายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ ต่ํากวา C ไมวาจะเปนรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือกใหนํามา
คํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ไดระดับ U หรือ ระดับต่ํากวา C ในรายวิชาใดที่เปนรายวิ ชาใดที่เปนวิชาบังคับ
ในหลักสูตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นไดอีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะตองไดระดับ S หรือระดับ
ไมต่ํากวา C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิ ช าที่ ไ ด ค า ระดั บ ตามความในวรรคแรกนั้ น หากเป น รายวิ ช าเลื อ ก นั ก ศึ ก ษาอาจจะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได
นักศึกษาที่ไดคาระดับไมต่ํากวา C ในรายวิชาใด ไมมีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้น
อีก เวนแตหลักสูตรจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
1.4 การวั ดผลวิ ทยานิ พนธ แบ งเป น 2 ระดั บ คื อ ระดั บ S (ใช ได ) และระดั บ U (ใช ไม ได )
หนวยกิตที่ไดจะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย
1.5 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน และการสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน 2 ระดับคือ ระดับ P
(ผาน) และ ระดับ N (ไมผาน) และไมนับหนวยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.2 คัดเลือกรายวิชาที่ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเปนไปตามเกณฑการคัดเลือกที่คณะกรรมการ
ทดสอบกําหนด
2.3 คณะกรรมการตรวจผลสอบการใหคะแนนกับขอสอบรายงาน โครงงาน และกิจกรรม
อื่นๆ ที่ผูเรียนรับมอบหมาย
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ไดศึกษารายวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตรและมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 39
หนวยกิต
3.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
3.3 ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
ศึกษาและสอบผานวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
3.4 ได ระดั บ S (ใช ไ ด ) ในการสอบวิ ท ยานิ พ นธ โดยการสอบปากเปล า ขั้ นสุ ด ท า ยโดย
คณะกรรมการที่ คณะศิ ล ปศาสตร แต ง ตั้ ง และนํ า วิ ท ยานิ พ นธ ที่ พิ ม พ และเย็ บ เล ม เรี ย บร อยแล ว มามอบให
มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.5 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่
มีรายงานการประชุม (Proceeding)
3.6 ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะศิลปศาสตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1. มีการปฐมนิเทศแนะแนวทางการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย สถาบัน คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
2. สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม สัมมนา นําเสนอ
บทความทั้งในและตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสง เสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม สัมมนา นําเสนอ
บทความทั้งในและตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1. การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
2. มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ
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3. สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
4. จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
5. จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆ ของคณะ
6. จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 คณะประกาศขอปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลและแนวทางการควบคุม
คุณภาพ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
1.3 มอบหมายความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ใหอาจารยในภาควิชา
1.4 ประธานโครงการควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหเ ปนไปตามรายละเอียด
ของหลักสูตร
1.5 ประธานโครงการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและดําเนินการประเมินผล
การสอนของอาจารย
1.6 แตงตั้งคณะกรรมการภายนอกทบทวน/ประเมินผลการดําเนินการโดยมีผูทรงคุณวุฒิติดตาม
รายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปการศึกษาและปรับปรุงตามความเหมาะสม
เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสู ตรใหทันสมัยโดย
อาจารย แ ละนั ก ศึ ก ษามี ค วามเป น
ผูนําในการสรางองคความรูใหมๆ
ทางดานสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

การดําเนินการ

การประเมินผล

1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
- หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ
องคความรูใหมทางดานพุทธศาสน มาตรฐานที่กําหนดและมีการ
ศึกษา
ปรับปรุงสม่ําเสมอ

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
2 . ก ร ะ ตุ น ใ ห นั ก ศึ ก ษ า มี โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
ความสามารถในการค นคว า วิ จั ย หลักสูตรทุกๆ 5 ป
- จัดรูปแบบการเรียนการสอนให
ทางดานพุทธศาสนศึกษา
3. จัดแนวทางการเรียนใหนักศึกษา นักศึกษา ไดคนควา วิจัย ทางดาน
ไดคนควา วิจัย ทางดานพุทธศาสน
ศึกษา
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เปาหมาย
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

การดําเนินการ
อยางตอเนื่องและเปนระบบ
4.จัดใหมีการตีพิมพและเผยแพร
วิทยานิพนธทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
5. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปน
ผูนําในทางวิชาการและ/หรือ เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ

การประเมินผล
พุทธศาสนศึกษา อยางตอเนื่องและ
เปนระบบ
- มีการตีพิมพและเผยแพร
วิทยานิพนธทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
- จํานวนและรายชื่อคณาจารย
ประจํา ประวัติอาจารยดานคุณวุฒิ
ประสบการณ ผลการงานวิชาการ

6.มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน - ประเมินหลักสูตรโดย
ทุกปและภายนอกอยางนอยทุก 4 ป คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกปและภายนอกอยางนอยทุก 4 ป
7. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

- ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีคณะกรรมการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ทําหนาที่วางแผนและบริหาร
งบประมาณในลักษณะของโครงการปกติ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ห อ งสมุ ด ที่ นั ก ศึ ก ษาสามารถใช ค นคว า ได โ ดยสะดวกทั้ ง หนั ง สื อ ตํ า รา และวารสารวิ ช าการทาง
พุทธศาสนา ไดแก หอสมุดปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร และหอสมุดปวย อึ้งภากรณ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ศู น ย รั ง สิ ต ตลอดจนห อ งสมุ ด อื่ น ๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ในความดู แ ลของ
สํานักหอสมุด
หนังสือทางดานปรัชญาและศาสนา
หนังสือทางดานพุทธศาสนา(ภาษาไทย)
วารสาร
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
หนังสือพิมพภาษาไทย

จํานวน

20,000 เลม
22,471 เลม
456 รายการ
167 รายการ
30 รายการ
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 มีคณะกรรมการภาควางแผนจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ
2.3.2 ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อสื่อที่ตองการใชตอภาควิชา
2.3.3 คณะจัดสรรงบประมาณประจําปและจัดซื้อตําราและสื่อตางๆ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 คณะกรรมการภาควางแผนการประเมินอยางมีสวนรวมกับผูสอน ผูใช และบุ คลากรที่
รับผิดชอบทุกฝายอยางเปนระบบ
2.4.2 ประเมินความเพียงพอจากความตองการการใชของอาจารย และผูเรียน และใหได มาตรฐาน
ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด
2.4.3 จัดทําระบบติดตามการใชทรัพยากรทั้งตําราหลัก สิ่งพิมพ และสื่อตางๆ ที่เหมาะสมกับ
สถานการณของภาควิชา ของคณะ และนําผลมาใชในการบริหารทรัพยากร
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 กําหนดคุณสมบัติอาจารยใหไดมาตรฐานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนั้นตองมี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และการใชสารสนเทศ การสื่อสาร เชน คอมพิวเตอรและโปรแกรมขั้น
พื้นฐาน
3.1.2 ประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธโดยทั่ว
3.1.3 สืบคนประวัติ และคุณสมบัติของผูสมัครจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดอยางเปนระบบ และ
มีการตรวจสอบขอมูลอยางเปนธรรม
3.1.4 ทดสอบความสามารถในสาขาวิชา
3.1.5 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใชสื่อการศึกษา
3.1.6 เสนอแตงตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 อาจารยรวมกับผูเรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา
3.2.2 อาจารยรวมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
3.2.3 อาจารยเสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวมและจัดทํารางการ
ปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
3.3.1การจัดจางอาจารยพิเศษใหทําไดเฉพาะหัวขอเรื่องที่ตองการความเชี่ยวชาญพิเศษเทานั้ น
3.3.2 การพิจารณาจะตองผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.3.3 กลุมวิชาโดยหัวหนาภาค/ประธานโครงการเปนผูเสนอความตองการในการจางและเสาะหาผู
มีคุณสมบัติตรงความตองการเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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3.3.4 การจัดจางอาจารยพิเศษ ตองวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษาเปนอยางนอย
3.3.5 จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกครั้งที่มีการสอน
3.3.6 คุณสมบัติของอาจารยพิเศษจะตองเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามความตองการของคณะและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 จัดใหมีการทัศนศึกษาปละ 1 ครั้ง
4.2.2 ใหบุคลากรวางแผนความตองการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเปนแผนประจําปเพื่อให
คณะสนับสนุนงบประมาณไดเหมาะสม
4.2.3 คณะมีหนวยวิจัยสถาบันและวิจัยเพื่อพัฒนา โดยสนับสนุนงบประมาณประจําป เชนเดียวกับ
หนวยวิจัยอื่นๆ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
5.1.1 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและ
ประสบการณจริง
5.1.2 มีการจัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน
5.1.3 มีระบบการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงนักศึกษาอยางทั่วถึง เชน การสื่อสารผาน Website หรือ Email เปนตน
5.1.4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการกับตางประเทศ
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น คํ า ร อ งขอดู
กระดาษคําตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยแตละรายวิชาได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
มีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใช
บัณฑิต และมุงใหบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพไดตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
    
มีอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
    
อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ     
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
    
มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
    
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
   
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู     
ที่กําหนดใน มคอ.3 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนใน
แตละปการศึกษา
   
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน     
การจัดการเรียนการสอน
    
อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
    
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
   
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
    
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน และ
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
15) จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดระยะเวลาของ
หลักสูตรไมนอยกวารอยละ 90 ของจํานวนนักศึกษาที่คงอยู
ในชั้นปที่ 2
16) รอยละของนักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา
ไมต่ํากวารอยละ 80

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5







หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
นั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนทุกๆ หัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยประเมินจาก
แบบทดสอบย อย การสัง เกตพฤติกรรมของนักศึ กษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึ กษาการตอบคําถามของ
นักเรียนในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลวก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมี
ความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนการสอน
การทดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน จากรายงาน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมใน
เนื้อหาที่เรียนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การตรงตอ
เวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑก ารประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอนใน
รายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะดําเนินการทุกๆ ป เพื่อนําผลการประเมินไปพั ฒนาหลักสูตร และ
การเรียนการสอน โดยมีวิธีการประเมินดังนี้
1) การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหาหลักสูตรที่ใกลเคียง
ทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในดานสังคมอาจมีผลกระทบ
ตอหลักสูตร
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2) จัดสัมมนา/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพหลักสูตร
เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากคณาจารย นักศึกษา และผูทรงคุวุฒิภายนอก รวมทั้งสรางชองทางในการรับฟงความ
คิดเห็นจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
3) ประเมิ น ความพึ ง พอใจของหน ว ยงานต อ คุ ณ ภาพของมหาบั ณ ฑิ ต และประสิ ท ธิ ภ าพของ
มหาบัณฑิตในการปฏิบัติงานในหนวยงาน เพื่อนําผลการประเมินมาประกอบการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนา
เรียนการสอนตอไป
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ใหประเมินตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยาง
นอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
- คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จําเปนใน
การปรับปรุงหลักสูตร
- จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
- เชิญผูทรงคุณวุฒิอานหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
รองศาสตราจารย ดร.ภัทรพร สิริกาญจน
บทความภาษาไทย
1) ภัทรพร สิริกาญจน. “คุณคาของชีวิตมนุษยกับโทษประหารในสังคมไทยปจจุบัน ,”
วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปที่ 30 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2548) : 240 – 250.
2) ภัทรพร สิริกาญจน. “ ‘คนดี’ ตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว,”
วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปที่ 31 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2549) : 323 – 333
3) ภัทรพร สิริกาญจน. “การกระตุนอารมณเพื่อประโยชนทางจริยธรรม” วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปที่ 32 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2550) : 249 – 266
4) ภัทรพร สิริกาญจน. “จากไตรภูมิพระรวงถึงภิกษุสันดานกา : ความเชื่อ ความงาม ความจริง,”
วารสาร พ.ส.ล. ปที่ 41 ฉบับที่ 262 (มกราคม – มีนาคม 2551) : 23 - 37
5) ภัทรพร สิริกาญจน. “ปรากฎการณจตุคามรามเทพในมุมมองทางจริยศาสตร ,”
วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปที่ 33 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2551) : 48 – 63
6) ภัทรพร สิริกาญจน. “ปฏิสัมพันธระหวาง ‘ความยากจน’ กับการทําดีทําชั่ว” วารสาร พ.ส.ล.
ปที่ 41 ฉบับที่ 265 (ตุลาคม – ธันวาคม 2551) : 28 – 45
บทความภาษาอังกฤษ
1) Sirikanchana, Pataraporn. “Buddhism and the Middle Class’ Dharmic Practice in Thailand.”
In Journal of the World Buddhist University Vol.4 No 1 (B.E.2550/2007) : 39 – 52
2) Sirikanchana, Pataraporn. “Democracy in the Light of Buddhadasa.” In Journal of the World
Buddhist University Vol.4 No 2 (July - December B.E.2550/2007) : 43 – 51
3) Sirikanchana, Pataraporn. “Poverty Reduction in the Buddhist Pesspective.” In Journal of the
World Buddhist University Vol.5 No 2 (January - June B.E.2551/2008) : 53 – 69
4) Sirikanchana, Pataraporn. “Essential Facets of Thai Buddhism.” In Journal of the World Buddhist
University Vol.5 No 2 (July - December B.E.2551/2008) : 31 – 73
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รองศาสตราจารย ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
ตํารา
วัชระ งามจิตรเจริญ. พุทธศาสนาเถรวาท, ฉบับพิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
2552) 492 หนา
วิจัย
1) วัชระ งามจิตรเจริญ. “แนวความคิดเรื่องอันตรภพในพุทธศาสนาเถรวาท,” รายงานวิจัย,
คณะศิลปศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2550.
2) วัชระ งามจิตรเจริญ. “แนวคิดในการใชพุทธธรรมเพื่อดําเนินการทางเศรษฐกิจในสังคมทุนนิยม :
กรณีศึกษา,” รายงานวิจัย, ศูนยพุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2552
บทความ
1) วัชระ งามจิตรเจริญ. “ ความยุติธรรมกับความเกื้อกูลในจริยศาสตรสตรีนิยม ,” วารสารศิลปศาสตร.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2548)
2) วัชระ งามจิตรเจริญ. “ มายากับความเปนจริงของโลกในปรัชญาอุปนิษัท,”
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน, ปที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2549)
3) วัชระ งามจิตรเจริญ. “แนวคิดเรื่องอันตรภพในพุทธศาสนาเถรวาท,” บทความวิจัย,
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2550
4) วัชระ งามจิตรเจริญ. “แนวคิดเรื่องกายในคริสตศาสนาและพระพุทธศาสนาเถรวาท,”
มหาจุฬาวิชาการ, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2550
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี สืบดวง
วิจัย
มนตรี สืบดวง. “ศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจ ในทัศนะทางจิตวิทยากับพุทธศาสนา,” ทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากโครงการวิจัยเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป พ.ศ. 2550
บทความ
1) มนตรี สืบดวง. “กรรมนิยามกับปญหาจริยศาสตรสมัยใหม” วารสาร ศิลปศาสตร.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ปที่ 5 ฉบับที่ 1(มกราคม–มิถุนายน 2548)36-62(27 หนา)
2) มนตรี สืบดวง. “การตกแตงโรงแรมดวยพุทธศิลป” วารสาร พ.ส.ล. ปที่ 38 ฉบับที่ 251
(เมษายน – มิถุนายน 2548) 6-17 (23 หนา)
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3) มนตรี สืบดวง. “การบวชเปนภิกษุณี : คติหรืออคติทางเพศ” วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปที่ 1 ฉบับที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2548) 120-154 (35 หนา)
4) มนตรี สืบดวง. “พุทธจริยศาสตรกับการโคลนนิงเพื่อการรักษาโรค,” นิตยสาร ธรรมทรรศน.
ปที่ 6 ฉบับที่ 3 (พฤศจิกายน 2548 – กุมภาพันธ 2549) 25-54 (30 หนา)
5) มนตรี สืบดวง. “พุทธธรรมกับทัศนะที่แตกตางกันของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) และ
พระเมตฺตานนฺโท,” วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปที่ 7 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2550) 160-188 (29 หนา)
6) มนตรี สืบดวง. “ครุธรรม 8 : ปญหาสิทธิสตรีในพระพุทธศาสนา,” วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปที่ 3 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2550)
101-127 (27 หนา)
7) มนตรี สืบดวง. “ศิลปะการสอนพระภิกษุของพระพุทธเจา,” รวมบทความทางวิชาการ
20 ปบัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551) 122-133
(12 หนา)
8) มนตรี สืบดวง. “อุบาสิกาผูเปนเอตทัคคะในบรรดาอุบาสิกาผูยินดีในฌาน,” วารสารราชภัฏตะวันตก ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2551) 19-36 (18 หนา)
ผูชวยศาสตราจารย สุมาลี มหณรงคชัย
หนังสือ/ตํารา
1) ศีลปาโล (นามปากกา). ศีล 5 : ฉบับคูมือรักษาใจ, (กรุงเทพฯ : อมรินทร,2548) 78 หนา
2) สุมาลี มหณรงคชัย. พระนาคารชุนะกับคําสอนวาดวยทางสายกลาง, (กรุงเทพฯ : ศยาม,2548)
298 หนา
3) ศีลปาโล(นามปากกา). สวรรคคนเปนสวรรคคนตาย : ฉบับคูมือคนหาความจริง, (กรุงเทพฯ :
อมรินทร, 2549) 83 หนา
4) ศีลปาโล (นามปากกา). กามโลกีย : ฉบับคูมือเขาใจชีวิต, (กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2549) 80 หนา
5) สุมาลี มหณรงคชัย. มหายาน ภาษาคน-ภาษาธรรม, (กรุงเทพฯ : อมรินทร,2550)
6) สุมาลี มหณรงคชัย. พุทธศาสนามหายาน(ฉบับปรับปรุง),พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2550)
412 หนา
7) สุมาลี มหณรงคชัย. พระชินพุทธะหาพระองค, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2552) 164 หนา
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บทความ
1) สุมาลี มหณรงคชัย. “พุทธปรัชญาสํานักอวตังสกะ พุทธแบบเตาหรือเตาแบบพุทธ”, วารสารพุทธ
ศาสนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, (2545)
2) สุมาลี มหณรงคชัย. “ปรัชญาเตากับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณในเยาวชน,” เตาซิน แม็กกาซีน
, (2549)
อาจารยดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์
วิจัย
1) ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์. “หลักสูตรวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนไทย”. โครงการวิจัยพุทธศาสน
ศึกษา ศูนยพุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2547. (235 หนา)
2) ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์. “พระสงฆกับทรัพยสินสวนตัว”. โครงการวิจัยพุทธศาสนศึกษา
ศูนยพุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552. (227 หนา)
บทความ
1) ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์. “หลักสูตรวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนไทย”, วารสารพุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปที่ 12 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548. (58 หนา)
2) ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์.“การศึกษาพระธรรมวินัยในพุทธศาสนา: วิวัฒนหรือวิบัติ”,วารสาร
ศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม –
มิถุนายน พ.ศ.2549. (23 หนา)
3) ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์.“หลักสูตรการศึกษาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนไทย: รุงเรืองหรือ
รวงโรย”,วารสารศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปที่ 6
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2549. (32 หนา)
4) ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์. “น้ําคือชีวิต”, วารสารราชบัณฑิตยสถาน ฉบับเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550. (17 หนา)
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ภาคผนวก 2
ลําดับ

1.
2.
3.
4.
5.

ภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร
รายนามอาจารย

รศ. ดร.ภัทรพร สิริกาญจน
รศ. ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
ผศ.ดร.มนตรี สืบดวง
ผศ.สุมาลี มหณรงคชัย
อ.ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์

ภาระงานสอนกอนปรับปรุงหลักสูตร
(ชั่วโมง:สัปดาห)
ป. ตรี

ประกาศฯ
บัณฑิต

3
3
3

-

ภาระงานสอนภายหลังปรับปรุงหลักสูตร
(ชั่วโมง:สัปดาห)

ป.โท ป.เอก รวม

6
6
3
3
6

-

6
6
6
6
9

ป. ตรี

3
3
3

ประกาศฯ ป.โท
บัณฑิต

-

6
6
3
3
6

ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
/ การคนควาอิสระกอน
ปรับปรุงหลักสูตร
(จํานวนนักศึกษา)

ภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ / การคนควา
อิสระหลังปรับปรุงหลักสูตร
(จํานวนนักศึกษา)

ป.เอก

รวม

วิทยานิพนธ

การ
คนควา
อิสระ

วิทยานิพนธ

การ
คนควา
อิสระ

-

6
6.
6
6
9

5
5
5
5
5

-

5
5
5
5
5

-
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ภาคผนวก 3

แบบฟอรมรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2539 เพื่อใชในปการศึกษา 2553
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

1. หลั ก สู ตรฉบั บ ดั ง กล า วนี้ ไ ด รั บ ทราบ/รั บ รองการเป ดสอนจากสํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา
เมื่อวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2539
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุมครั้งที่............./..................
เมื่อวันที่...................................
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2553 ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553
เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2539 ใชมาตั้งแต พ.ศ.
2539 ถึง พ.ศ. 2552 เปนเวลา 13 ปแลว คณะศิลปศาสตรจึงมีความประสงคจะปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ดังกลาวใหทันสมัยและสอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการตลอดจนสถานการณในยุคปจจุบันมากขึ้น
4.2 องคประกอบของหลักสูตรดังกลาวควรไดรับการปรับปรุงเพื่อใหเกิดความเหมาะสมทางวิชาการ
และ การสรางองคความรูสําหรับนักศึกษาในการคนควาและวิจัยระดับสูงตอไป
5. สาระในการปรับปรุงแกไข
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรครั้งนี้ มีสาระสําคัญดังนี้
5.1 แกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของหลักสูตรใหเหมาะสมสอดคลองกับบริบทของสังคมไทยและสังคม
โลกที่เปลี่ยนแปลงไป
5.2 ปรับโครงสรางหลักสูตร โดย เพิ่มวิชาบังคับ จาก 9 หนวยกิต เปน 15 หนวยกิต ตัดวิชาบังคับเลือก
ออกจากโครงสรางหลักสูตร ลดวิชาเลือกจาก 18 หนวยกิต เปน 12 หนวยกิต ลดหนวยกิตรวมจากไมนอยกวา
45 หนวยกิต เปน หนวยกิตรวมไมนอยกวา 39 หนวยกิต
5.3 รายละเอียดการปรับปรุงแกไข และเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตรดังนี้
1) วิชาเสริมพื้นฐาน ไมนับหนวยกิตการศึกษา จากเดิม 1 วิชา เพิ่มเปน 2 วิชา คือ พธ.501 ระเบียบวิธีวิจัย
ทางพุทธศาสนศึกษา (เดิม) พธ. 502 การเขียนงานพุทธศาสนาเชิงวิชาการ (เพิ่ม)
2) วิชาบังคับ 15 หนวยกิต จากเดิม 9 หนวยกิต เพิ่มวิชา พธ.640 พุทธศาสนาเถรวาท และ พธ.641
พุทธศาสนามหายาน โดยนํามาจากรายวิชาบังคับเลือกตามหลักสูตรเดิม
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3) วิชาเลือก
1. ปรับลดจํานวนหนวยกิตวิชาเลือก จาก 18 หนวยกิต เปน 12 หนวยกิต
2. ปรับลดจํานวนรายวิชาเลือกจาก 27 รายวิชา เปน 24 รายวิชา โดยตัดรายวิชาตอไปนี้ พธ.615
พุทธศาสนาในประเทศญี่ปุน พธ.623 พุทธศาสนาแบบศรีลังกาและอิทธิพลตอเอเชียตะวันออกเฉียงใต พธ.665
พุทธศาสนากับเศรษฐกิจ พธ.666 พุทธศาสนากับการเมือง พธ.669 พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม พธ.734
พุทธศาสนศึกษาเชิงเปรียบเทียบ พธ.755 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห และเพิ่มเติมรายวิชาตอไปนี้ พธ 633
พระสูตรมหายาน(จากเดิมเปนวิชาบังคับเลือก) พธ. 644 ตรรกวิทยาแนวพุทธ (จากเดิมเปนวิชาบังคับเลือก)
พธ. 665 พุทธศาสนากับสังคมปจจุบัน พธ. 796 ภาษาบาลีเพื่อการวิจัย
5.4 สรุปการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
5.4.1 เพิ่มเติมคําอธิบายรายวิชา ดังนี้
พธ.800 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
BU 800 Thesis
การสรางโครงการวิจัยและการดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาพุทธศาสนศึ ก ษา เขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ เ กี่ ย วกั บ พุ ท ธศาสนาหรื อสาขาวิ ช าอื่ นๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ พุ ท ธศาสนา และนํ า เสนอ
วิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลงาน
วิชาการ
5.4.2 ปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา ดังนี้
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2539
พธ.501 ระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนศึกษา 3 หนวยกิต
BU 501 Research Methodology in Buddhist Studies
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
การวิจัย วิธีการวิจัยแบบตางๆ ขั้นตอนในการทําวิจัย
การกําหนดประเด็น ปญหาที่จะศึกษา การเขียน
โครงการวิจัย และการเขียนรายงานวิจัย โดยเนนการ
วิจัยทางพุทธศาสนศึกษาเปนหลัก
พธ.610 ประวัติพุทธศาสนา
3 หนวยกิต
BU 610 History of Buddhism
ศึกษาความเปนมาและวิวัฒนาการของพุทธ
ศาสนาในประเทศอินเดียตั้งแตสมัยพุทธกาล จนถึง
การเผยแพรพุทธศาสนาไปยังดินแดนใกลเคียงแถบ

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
พธ.501 ระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนศึกษา 3 (3-0-9)
BU 501 Research Methodology in Buddhist Studies
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย
วิธีการวิจัยแบบตางๆ การกําหนดประเด็นปญหาที่จะ
ศึกษา การเขียนโครงการวิจัย และการเขียนรายงาน
วิจัย โดยเนนการวิจัยทางพุทธศาสนศึกษาเปนหลัก
พธ.610 ประวัติพุทธศาสนา
3 (3-0-9)
BU 610 History of Buddhism
ความเปนมาและพัฒนาการของพุทธศาสนา
ตั้งแตสมัยพุทธกาลจนถึงปจจุบัน
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2539
เอเชียและไปยังโลกตะวันตก โดยพิจารณาถึงอิทธิพล
ของพุทธศาสนาที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
เหลานั้น
พธ.613 พุทธศาสนาในประเทศไทย
3 หนวยกิต
BU 613 Buddhism in Thailand
ศึกษาความเปนมาและพัฒนาการของพุทธ
ศาสนาในประเทศไทย ตลอดจนความหมายและ
ความสําคัญของพุทธศาสนาที่มีตอสังคมไทยในแงมุม
ตางๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
พธ.640 พุทธศาสนาเถรวาท
3 หนวยกิต
BU 640 Theravada Buddhism
ศึกษาแนวคิดและแนวปฏิบัติที่สําคัญในพุทธ
ศาสนาฝายเถรวาท เชน เรื่องไตรลักษณ ปฏิจจสมุป
บาท กฎแหงกรรมและไตรสิกขา ตลอดจนอิทธิพล
ของแนวคิดและแนวปฏิบัติเหลานี้ที่มีตอแนวคิดและ
แนวปฏิบัติอื่นๆ ของชาวพุทธ
พธ.641 พุทธศาสนามหายาน
3 หนวยกิต
BU 641 Mahayana Buddhism
ศึกษาแนวคิดและแนวปฏิบัติที่สําคัญของพุทธ
ศาสนาฝายมหายาน ทั้งในแงศาสนาและปรัชญาดัง
ปรากฏอยูในประเทศอินเดียและตะวันออกไกล
รวมทั้งอิทธิพลของแนวคิดแนวปฏิบัติดังกลาวที่มีตอ
แนวคิดและแนวปฏิบัติอื่นๆ ของชาวพุทธ
พธ.653 จริยศาสตรแนวพุทธ
3 หนวยกิต
BU 653 Buddhist Ethics
ศึกษาปญหาพื้นฐานของจริยศาสตร เชน ปญหา
เกี่ยวกับความดี ความสุข เสรีภาพ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลกับสังคมมาตรฐานแหงความประพฤติ
ที่ทําใหบุคคลและสังคมมีความสงบสุขตามแนวพุทธ
ศาสนา

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553

พธ.613 พุทธศาสนาในประเทศไทย
3 (3-0-9)
BU 613 Buddhism in Thailand
ความเปนมาและพัฒนาการของพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย ตลอดจนความสําคัญของพุทธศาสนาที่มี
ตอสังคมไทยในแงมุมตางๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
พธ.640 พุทธศาสนาเถรวาท
3 (3-0-9)
BU 640 Theravada Buddhism
แนวคิดที่สําคัญในพุทธศาสนาเถรวาทไดแก
ไตรลักษณ ปฏิจจสมุปบาท กฎแหงกรรม และ
ไตรสิกขา ตลอดจนอิทธิพลที่มีตอแนวคิดและแนว
ปฏิบัติของบุคคลและสังคม
พธ.641 พุทธศาสนามหายาน
3 (3-0-9)
BU 641 Mahayana Buddhism
แนวคิดที่สําคัญของพุทธศาสนามหายาน ไดแก
อุดมการณโพธิสัตว ตรีกาย และศูนยตา เปนตน
ตลอดจนอิทธิพลที่มีตอแนวคิดและแนวปฏิบัติของ
บุคคลและสังคม
พธ.653 จริยศาสตรแนวพุทธ
3 (3-0-9)
BU 653 Buddhist Ethics
ทฤษฎีของจริยศาสตรในพุทธศาสนาไดแก ความ
ดี ความสุข เสรีภาพ และความสัมพันธระหวางบุคคล
กับสังคม ตลอดจนการประยุกตกับปญหาจริยศาสตร
รวมสมัย
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2539
พธ.655 พุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม
3 หนวยกิต
BU 655 Buddhism and Environment
ศึกษาหลักคําสอนและแนวคิดทางพุทธศาสนาที่
เกี่ยวกับการอนุรักษและสงเสริมสภาพแวดลอม
ตลอดจนความสัมพันธที่ถูกตองเหมาะสมของมนุษย
กับธรรมชาติ เพื่อความอยูรอดและความกาวหนาของ
โลกในอนาคต
พธ.656 สตรีในพุทธศาสนา
3 หนวยกิต
BU 656 Women in Buddhism
ศึกษาสภาพและสถานะของสตรีในอินเดียกอน
พุทธกาล การสถาปนาภิกษุณีสงฆ การยกระดับ
สถานะของสตรีในพุทธศาสนา หนาที่และบทบาท
ของสตรี การแผขยายภิกษุณีสงฆในตางประเทศ และ
สถานภาพของสตรีในพุทธศาสนาในประเทศไทย
พธ.663 พุทธศาสนากับการศึกษา
3 หนวยกิต
BU 663 Buddhism and Education
ศึกษาวิเคราะหความหมาย จุดมุงหมายและวิธีการ
ในการศึกษาตามแนวคิดทางพุทธศาสนาตลอดจน
บทบาทของพุทธศาสนาที่มีตอการศึกษาของโลก
ปจจุบัน
พธ.667 พุทธศาสนากับปรัชญาตะวันออก 3 หนวยกิต
BU 667 Buddhism and Eastern Philosophy
ศึกษาแนวคิดเและหลักคําสอนทางพุทธศาสนา
โดยวิเคราะหเปรียบเทียบกับปรัชญาตะวันออก เพื่อให
เห็นความคลายและความตางตลอดจนประโยชนของ
แนวคิดทั้งสองตอตนเองและสังคม
พธ.743 มาธยมิกวาท
3 หนวยกิต
BU 743 Madhyamikavada
ศึกษาและวิเคราะหแนวคิดปรัชญาของมาธยมิก
วาท และอิทธิพลของแนวคิดดังกลาวตอพุทธศาสนา
แบบทิเบต รวมทั้งวิวัฒนาการของแนวคิดนี้ในอินเดีย
และในประเทศตางๆ

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
พธ.655 พุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม
3 (3-0-9)
BU 655 Buddhism and Environment
หลักคําสอนและแนวคิดของพุทธศาสนาที่
เกี่ยวกับการอนุรักษและสงเสริมสภาพแวดลอม
ตลอดจน ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ
พธ.656 สตรีในพุทธศาสนา
3 (3-0-9)
BU 656 Women in Buddhism
ความเปนมาและพัฒนาการของสถานภาพและ
บทบาทของสตรีในพุทธศาสนาตั้งแตสมัยพุทธกาล
จนถึงปจจุบัน
พธ.663 พุทธศาสนากับการศึกษา
3 (3-0-9)
BU 663 Buddhism and Education
ความหมาย จุดมุงหมายและวิธีการของการศึกษา
ตามแนวคิดทางพุทธศาสนา ตลอดจนบทบาทของ
พุทธศาสนาที่มีตอการศึกษาในปจจุบัน
พธ.667 พุทธศาสนากับปรัชญาตะวันออก 3 (3-0-9)
BU 667 Buddhism and Eastern Philosophy
เปรียบเทียบแนวคิดและหลักคําสอนทางพุทธ
ศาสนากับปรัชญาตะวันออก เพื่อใหเห็นความคลาย
และความตาง ตลอดจนประโยชนของทั้งสองแนวคิด
ตอปจเจกบุคคลและสังคม
พธ.743 มาธยมิกวาท
3 (3-0-9)
BU 743 Madhyamikavada
แนวคิดและพัฒนาการของมาธยมิกวาทที่มี
อิทธิพลตอพุทธศาสนาในประเทศตางๆ
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5.4.3 เปลี่ยนชื่อวิชา และเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา ดังนี้
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2539
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
พธ.603 การคณะสงฆ
3 หนวยกิต พธ.603 คณะสงฆไทย
3 (3-0-9)
BU 603 Buddhist Monasticism
BU 603 Thai Buddhist Monasticism
ศึกษาความหมายและความสําคัญของสถาบันสงฆ
ความเปนมา การปกครอง และบทบาทของคณะ
ในสังคมไทยตามพัฒนาการของประวัติศาสตรทั้งใน สงฆที่มีผลตอสังคมไทยในแงอุดมคติและในสภาวะ
แงอุดมคติและ ในสภาวะสังคมปจจุบัน
ปจจุบัน
พธ.614 พุทธศาสนาในประเทศจีน
3 หนวยกิต พธ.614 พุทธศาสนาในประเทศจีนและญี่ปุน 3 (3-0-9)
BU 614 Buddhism in China
BU 614 Buddhism in China and Japan
ศึกษาความเปนมาและพัฒนาการของพุทธศาสนา
ความเปนมาและพัฒนาการของพุทธศาสนาใน
ในประเทศจีน ผลกระทบของพุทธศาสนาตอ
ประเทศจีนและญี่ปุน รวมทั้งความสําคัญของพุทธ
วัฒนธรรมจีน รวมทั้งบทบาทของพุทธศาสนาในวิถี ศาสนาที่มีตอวัฒนธรรมจีนและญี่ปุน
ชีวิตแบบสังคมนิยมของจีนในปจจุบัน
พธ.657 ประเพณีและวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา
พธ.657 ศิลปวัฒนธรรมในพุทธศาสนา
3 (3-0-9)
3 หนวยกิต
BU 657 Buddhist Tradition and Culture
BU 657 Art and Culture in Buddhism
ศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมในประเทศตางๆ ที่
แนวคิดทางพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลตอศิลปะ
ไดรับอิทธิพลจากพุทธศาสนา เชน การทําบุญใหทาน และวัฒนธรรมประเภทตางๆ ไดแก ศาสนวัตถุ ศาสนการอุปสมบทซึ่งมีผลตอทัศนคติของบุคคลและ
สถาน ศาสนพิธี และศาสนบุคคล
เอกลักษณของสังคม
พธ.658 แนวคิดและขบวนการใหมในพุทธศาสนา
พธ.658 แนวคิดและขบวนการใหมทางพุทธศาสนาใน
3 หนวยกิต สังคมไทย
3 (3-0-9)
BU 658 New Buddhist Concepts and Movements
BU 658 New Buddhist Concepts and Movements in
Thai Society
ศึกษาและวิเคราะหแนวคิดและขบวนการใหมๆ
แนวคิดและขบวนการใหมๆ ทางพุทธศาสนาจาก
ทางพุทธศาสนาอันเห็นไดจากกลุมศาสนาและสํานัก กลุมศาสนาและสํานักตางๆ ในสังคมไทยตั้งแตอดีต
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
จนถึงปจจุบัน
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2539
พธ.664 พุทธศาสนากับโลกวิทยาศาสตร 3 หนวยกิต
BU 664 Buddhism and Scientific World
ศึกษาความสัมพันธระหวางพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร โดยใชหลักการทางพุทธศาสนาวิเคราะห
ความหมายของความรูทางวิทยาศาสตร ขอบเขตและ
ปญหาที่เกิดจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในโลกปจจุบัน
พธ.665 พุทธศาสนากับเศรษฐกิจ
3 หนวยกิต
BU 665 Buddhism and Economics
ศึกษาความสําคัญของพุทธศาสนาตอมนุษยในแง
เศรษฐกิจและความสัมพันธระหวางพุทธศาสนากับ
ระบบเศรษฐกิจอันเปนไปเพื่อความถูกตองเหมาะสม
ในการใชทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตและการบริโภค

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
พธ.664 พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร
3 (3-0-9)
BU 664 Buddhism and Scientific
ความสัมพันธระหวางพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร การเปรียบเทียบทฤษฎีทางวิทยาศาสตร
กับคําสอนของพุทธศาสนา การใชหลักการทางพุทธ
ศาสนาวิเคราะหปญหาที่เกิดจากความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พธ.665 พุทธศาสนากับสังคมปจจุบัน
3 (3-0-9)
BU 665 Buddhism and Contemporary Society
ความสัมพันธและผลกระทบระหวางพุทธศาสนา
กับเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ในสถานการณ
ปจจุบัน

5.4.4 เปลี่ยนรหัสวิชา และเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา ดังนี้
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2539
พธ. 624 พุทธศาสนาแบบทิเบต
3 หนวยกิต
BU 624 Tibetan Buddhism
ศึกษาความเปนมาและความสําคัญของพุทธ
ศาสนาแบบทิเบต การผสมผสานแนวคิดและแนว
ปฏิบัติทางพุทธศาสนากับลัทธิดั้งเดิมของทิเบต
สถานภาพขององคทะไลลามะ ความเชื่อ และพิธีกรรม
ลี้ลับอันเปนลักษณะเฉพาะของพุทธศาสนาในทิเบต
พธ.631 พระสูตรมหายาน
3 หนวยกิต
BU 631 Mahayana Sutras
ศึกษาหลักคําสอนที่สําคัญของพุทธศาสนา
มหายานจากพระสูตรหลักซึ่งเปนที่รูจักกันแพรหลาย
และใชเปนแนวเชื่อ และแนวปฏิบัติในพุทธศาสนา
มหายานนิกายตางๆ

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
พธ.615 พุทธศาสนาแบบทิเบต
3 (3-0-9)
BU 615 Tibetan Buddhism
ความเปนมาและความสําคัญของพุทธศาสนา
แบบทิเบต การผสมผสานแนวคิดและแนวปฏิบัติของ
พุทธศาสนากับลัทธิดั้งเดิมของทิเบต ความเชื่อ และ
พิธีกรรมลี้ลับอันเปนลักษณะเฉพาะของพุทธศาสนา
ในทิเบต
พธ.633 พระสูตรมหายาน
3 (3-0-9)
BU 633 Mahayana Sutras
หลักคําสอนที่สําคัญของพุทธศาสนามหายานจาก
พระสูตรซึ่งเปนที่รูจักกันแพรหลายและเปนแนวความ
เชื่อและแนวปฏิบัติในพุทธศาสนามหายานนิกายตางๆ
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2539
พธ.650 ตรรกวิทยาแนวพุทธ
3 หนวยกิต
BU 650 Buddhist Logic
ศึกษาระบบการใชเหตุผลตามแนวคําสอนทาง
พุทธศาสนาอันไดแก หลักการอางเหตุผล ความ
สมเหตุสมผลขอผิดพลาดและการแกไขวิธีการใช
เหตุผลตามการวิเคราะหในคัมภีรตางๆ ทางพุทธ
ศาสนา
พธ.668 พุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก 3 หนวยกิต
BU 668 Buddhism and Western Philosophy
ศึกษาแนวคิดและหลักคําสอนทางพุทธศาสนาโดย
วิเคราะหเปรียบเทียบกับปรัชญาตะวันตก เพื่อใหเห็น
ความคลายและความตาง ตลอดจนประโยชนของ
แนวคิดทั้งสองตอตนเองและสังคม
พธ.670 กรรมฐานในพุทธศาสนา
3 หนวยกิต
BU 670 Buddhist Meditation
ศึกษาหลักคําสอนพื้นฐานทางพุทธศาสนาที่
นําไปสูหลักการปฏิบัติกรรมฐานทั้งแบบสมถะและ
วิปสสนาวิธีการปฏิบัติทั้งที่มีปรากฏในพระไตรปฎก
อรรถกถา และสํานักตางๆ อันเปนที่ยอมรับของชาว
พุทธอยางกวางขวางในปจจุบัน โดยศึกษาทั้งภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
พธ.753 พุทธศาสนาเฉพาะเรื่อง
3 หนวยกิต
BU 753 Special Topics in Buddhism
ศึกษาและวิเคราะหหัวขอที่นาสนใจหรือประเด็น
ถกเถียงที่สําคัญทางพุทธศาสนา

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
พธ.644 ตรรกวิทยาแนวพุทธ
3 (3-0-9)
BU 644 Buddhist Logic
ระบบการใชเหตุผลตามแนวคําสอนของพุทธ
ศาสนาอันไดแก หลักการอางเหตุผลความ
สมเหตุสมผล ขอผิดพลาด และการแกไขวิธีการใช
เหตุผลตามการวิเคราะหในคัมภีรพุทธศาสนา
พธ.666 พุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก 3 (3-0-9)
BU 666 Buddhism and Western Philosophy
เปรียบเทียบแนวคิดและหลักคําสอนทางพุทธ
ศาสนากับปรัชญาตะวันตก เพื่อใหเห็นความคลายและ
ความตาง ตลอดจนประโยชนของทั้งสองแนวคิดตอ
ปจเจกบุคคลและสังคม
พธ.680 กรรมฐานในพุทธศาสนา
3 (3-0-9)
BU 680 Buddhist Meditation
หลักการและวิธีการปฏิบัติกรรมฐานทั้งแบบ
สมถะและวิปสสนา ที่ปรากฏในพระไตรปฎก อรรถ
กถา และแนวการสอนของสํานักตางๆ

พธ.793 พุทธศาสนาเฉพาะเรื่อง
3 (3-0-9)
BU 793 Special Topics in Buddhism
หัวขอที่นาสนใจหรือประเด็นถกเถียงที่สําคัญทาง
พุทธศาสนา โดยอาจารยผูสอนเปนผูแนะนําและ
ควบคุมการคนควาวิจัย
พธ.774 การศึกษาโดยเอกเทศ
3 หนวยกิต พธ.794 การศึกษาโดยเอกเทศ
3 (3-0-9)
BU 774 Individual Study
BU 794 Individual Study
ศึกษาคนควาหัวขอทางพุทธศาสนาที่นักศึกษาแต
หัวขอทางพุทธศาสนาที่นักศึกษาแตละคนมีความ
ละคนมีความสนใจเปนพิเศษโดยอาจารยผูสอน
สนใจเปนพิเศษโดยอาจารยผูสอนเปนผูแนะนําและ
แนะนําและควบคุมการคนควาวิจัย
ควบคุมการคนควาวิจัย
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2539
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
พธ.783 สัมมนาพุทธศาสนา
3 หนวยกิต พธ.797 สัมมนาพุทธศาสนา
3 (3-0-9)
BU 783 Seminar in Buddhism
BU 797 Seminar in Buddhism
ศึกษาหลักธรรม แนวคิด และหลักปฏิบัติที่สําคัญ
วิเคราะหหลักธรรม แนวคิด และหลักปฏิบัติที่
ทางพุทธศาสนา โดยวิธีสัมมนา อภิปราย และวิเคราะห สําคัญทางพุทธศาสนา โดยใชวิธีสัมมนาและอภิปราย
เรื่องดังกลาวในชั้นเรียน อาจารยและนักศึกษารวมกัน
กําหนดหัวขอในการสัมมนาตามความสนใจ
5.4.5 เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนชื่อวิชา และเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา ดังนี้
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2539
พธ.733 การศึกษางานเขียนทางพุทธศาสนาที่เปน
ภาษาอังกฤษ
3 หนวยกิต
BU 733 Reading Buddhist Texts in English
ศึกษาและวิเคราะหหลักคําสอนและแนวคิดทาง
พุทธศาสนาของนักปราชญชาติตางๆ ที่เปน
ภาษาอังกฤษ (บรรยายเปนภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
พธ.795 พุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย
3 (3-0-9)
BU 795 Buddhism in English for Research
แนวคิดทางพุทธศาสนาในงานเขียนที่เปน
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการใชอักษรโรมันในการเขียน
คําศัพทพุทธศาสนาที่เปนภาษาบาลีและภาษา
สันสกฤตเพื่อการวิจัย

5.4.6 เปดรายวิชาเพิ่ม ในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน และวิชาเลือก ดังนี้
พธ.502 การเขียนงานพุทธศาสนาเชิงวิชาการ
3 (3-0-9)
BU 502 Academic Writing in Buddhism
วิธีการเขียนงานพุทธศาสนาเชิงวิชาการ ไดแก วิธีการตั้งหัวขอ การวางโครงรางของเรื่อง การดําเนิน
เรื่อง และการนําเสนอบทสรุปที่ชัดเจน รวมทั้งการพัฒนาความคิด และสรางสรรคมุมมองใหมในเชิงวิชาการ
พธ.665 พุทธศาสนากับสังคมปจจุบัน
3 (3-0-9)
BU 665 Buddhism and Contemporary Society
ความสัมพันธและผลกระทบระหวา งพุทธศาสนากับเศรษฐกิจ การเมื องและสังคม ในสถานการณ
ปจจุบัน
พธ.796 ภาษาบาลีเพื่อการวิจัย
3 (3-0-9)
BU 796 Pali for Research
หลักไวยากรณ การอานและการแปลภาษาบาลี แนวทางการคนควาตําราภาษาบาลีทั้งพระไตรปฎก
อรรถกถา และคัมภีรอื่นๆ เพื่อประกอบการวิจัย
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5.4.7 ปด/ตัดวิชาเลือกออก จํานวน 7 วิชา ดังนี้
พธ.615 พุทธศาสนาในประเทศญี่ปุน
พธ.623 พุทธศาสนาแบบศรีลังกาและอิทธิพลตอเอเชียตะวันออกเฉียงใต
พธ.665 พุทธศาสนากับเศรษฐกิจ
พธ.666 พุทธศาสนากับการเมือง
พธ.669 พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
พธ.734 พุทธศาสนศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
พธ.755 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห
6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก 2
วิชาเสริมพื้นฐาน
วิชาบังคับ
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
หนวยกิตรวมไมนอยกวา

เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษางานรายวิชา
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

12 หนวยกิต
36 หนวยกิต

โครงสรางเดิม

โครงสรางใหม

3 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิตรวม)
9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
18 หนวยกิต
12 หนวยกิต
45 หนวยกิต

6 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิตรวม)
15 หนวยกิต
- หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
39 หนวยกิต
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ภาคผนวก 4 ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ฉบับ พ.ศ.
2539 กับ ฉบับ พ.ศ. 2553
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2539
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
ปรัชญา
หลักการและคําสอนในทางพุทธศาสนา เปนวิชาการที่
สํ า คั ญ ในอั น ที่ จ ะเสริ ม สร า งความรู เ กี่ ย วกั บ ชี วิ ต และ
ความจริง สรรพสิ่ ง เพื่ อพั ฒนาคุณภาพชี วิตและการอยู
รวมกันอยางสันติสุข
ความสําคัญ
หลัก สูตรศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิ ชาพุ ทธศาสนศึ ก ษา เป น หลั ก สู ต รที่ ส ง เสริ ม การเรี ย นรู การ
ค นคว า และการวิ จัย เกี่ ย วกั บ พุ ท ธศาสนาในสาขาวิ ช า
สั ง คมศาสตร แ ละมนุ ษ ยศาสตร อั น จะก อ ให เ กิ ด การ
พัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในสายงานที่เกี่ยวของ
ปรัชญาและวัตถุประสงค
วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมี
ลักษณะ ดังนี้
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตพุทธศาสนศึกษาใหมีความรู
1. มีความรูอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับพุทธศาสนา
เกี่ ย วกั บ พุ ท ธศาสนาอั น เป น ศาสนาประจํ า ชาติ ไ ทย
ตลอดจนองคความรูที่เปนแกนคําสอนของพระพุทธเจา
2. เพื่ อ ผลิ ต นั ก วิ ช าการและอาจารย ที่ ส ามารถ
2. สามารถวิเคราะห วิพากษ และคนควาวิชาการดาน
วิเคราะห วิพากษ และคนควาวิ ชาการด านพุ ทธศาสนา พุ ท ธศาสนา โดยมี เ ป า หมายเพื่ อ ผลิ ตผลงานทางพุ ท ธ
โดยมี เ ป า หมายเพื่ อ ผลงานทางพุ ท ธศาสน ที่ มี คุ ณภาพ ศาสนศึกษาที่มีคุณภาพและเปนประโยชนแก สวนรวม
และเปน ประโยชนแกสวนรวมได
ได
3. เพื่อนําความรูและระเบียบวิธีทางพุทธศาสนไป
3. สามารถนํ า ความรู ท างพุ ท ธศาสนศึ ก ษา ไป
ประยุกตใชในการพัฒนาชีวิตและสังคม
ประยุกตใชในการพัฒนาชีวิตและสังคม
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี และ
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับ
ไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
2. เป นผู มี คุ ณ สมบั ติ ตามข อ 8 แห ง ข อ บั ง คั บ ของ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
มหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไม
2541
จํ า กั ด สาขาวิ ช า ทั้ ง ในหรื อ ต า งประเทศจากสถาบั น
การศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2539
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
ใช วิ ธี ก ารสอบทั้ ง ข อ เขี ย นและสั ม ภาษณ ต าม
1. ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียนและการสอบ
ประกาศของมหาวิทยาลัย
สัมภาษณตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. ผู เ ข า ศึ ก ษาต อ งส ง ผลทดสอบภาษาอั ง กฤษ
TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบตองไมเกิน
2 ป นับถึงวันสมัคร)
3. เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัค ร
บุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร และของคณะศิลปศาสตร
โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
แผน ก.
แผน ก. แบบ ก. 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)
1. วิชาบังคับ
9 หนวยกิต
1. วิชาบังคับ
15 หนวยกิต
2. วิชาบังคับเลือก
6 หนวยกิต
3. วิชาเลือก
18 หนวยกิต
2. วิชาเลือก
12 หนวยกิต
4. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
3. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
รวม
45 หนวยกิต
รวม
39 หนวยกิต
ระบบการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษา
1. เปนการศึกษาภาคปกติ ในระบบทวิภาค
1.ระบบ
2. ผู ที่ ต อ งการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาศิ ล ปศาสตรมหา
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา
บัณฑิต (พุทธศาสนศึกษา) จะตองสอบไดรายวิชาตางๆ แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ไมนอยกวา 45 หนวยกิต ซึ่งประกอบดวยวิชาบังคับ 9 ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจ
หน ว ยกิ ต วิ ช าบั ง คั บ เลื อ ก 6 หน ว ยกิ ต วิ ช าเลื อ ก 18 เปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษา ไมนอยกวา
หนวยกิต และทําวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
8 สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชา
ใหเทากับภาคปกติ ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษา
ที่ไมบังคับ
2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
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3. นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธ เมื่อศึกษา
ลักษณะวิชามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาและตอง
มีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดยเปนวิชา
บังคับ 9 หนวยกิต วิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต และวิชา
เลือก 9 หนวยกิต โดยไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา
3 .00
4. การดําเนินการในการทําและสอบวิทยานิพนธให
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2541 และระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร วาดวยวิทยานิพนธ พ.ศ. 2535
5. นักศึกษาจะตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมจากวิชา
บังคับทั้งหมดไมต่ํากวา 3.00 ในกรณีที่นักศึกษาสอบ
ผ า นวิ ช าบั ง คั บ ทั้ ง หมดแล ว แต ไ ด ค ะแนนเฉลี่ ย สะสม
ต่ํากวา 3.00 นักศึกษาอาจจดทะเบียนเรียนวิชาบังคับที่ได
ค า ระดั บ ต่ํ า กว า B ซ้ํ า ได ทั้ ง นี้ อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาที่จะอนุมัติเปนกรณีไป
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ
การทําวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2)
1. การจดทะเบียนวิทยานิพนธ นักศึกษาจะจด
ทะเบียนวิทยานิพนธไดตอเมื่อศึกษามาแลวไมนอยกวา
2 ภาคการศึกษาปกติ และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา
12 หนวยกิต โดยไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
2. นักศึกษาทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทย
3. หลั ง จากจดทะเบี ย นทํ า วิ ท ยานิ พ นธ แ ล ว
นั ก ศึ ก ษาต อ งเสนอเค า โครงวิ ท ยานิ พ นธ ต อ คณะ
กรรมการโครงการปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าพุ ท ธศาสน
ศึกษา เพื่อใหคณบดีค ณะศิ ลปศาสตรแต งตั้ง อาจารย ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ และกรรมการวิทยานิพนธ รวมไม
นอยกวา 3 ทาน ซึ่งจะใหคําแนะนํานักศึกษา รวมทั้ง
สอบเคาโครงวิทยานิพนธ และสอบวิทยานิพนธ
4. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การเตรียมการ
6. สํ า หรั บ ผู ที่ ไ ม เ คยศึ ก ษาวิ ช าระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ใน
1. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา พธ. 501 ระเบียบวิธี
ระดับปริญญาตรีมากอนจะตองศึกษาวิชาเสริมพื้นฐาน วิจัยทางพุทธศาสนศึกษา และรายวิชา พธ. 502 การเขียน
ใน ขอ 14.3.1 โดยจะตองสอบไดระดับ P (ผาน) และไม งานพุทธศาสนาเชิงวิชาการ เปนวิชาเสริมพื้นฐานโดยไม
นับหนวยกิตรวมกับหลักสูตรสาขาวิชา
นับหนวยกิต ใหความรูเกี่ยวกับการสืบคนขอมูลโดยใช
ฐานขอมูลของหองสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีการ
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อใหคําแนะนํา
ในการทําวิทยานิพนธแกนักศึกษา
2. เนื้อหาวิทยานิพนธ ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของ
กับพุทธศาสนศึกษาโดยมีรายงานที่ตองนําสงตาม
รูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
3. นักศึกษาจะตองทําวิทยานิพนธภายใตการ
แนะนําและควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
โดยใหคณะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อทํา
หนาที่แนะนําการเขียนวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษา
ปริญญามหาบัณฑิต
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การสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อ
1. ศึกษาลักษณะวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตร
มีหนวยกิตสะสมไมนอยกวาที่หลักสูตรกําหนดไว
และไดคาเฉลี่ยสะสมทั้งหมดไมต่ํากวา 3.00 โดยเฉพาะ
ลักษณะวิชาบังคับนั้น นักศึกษาจะตองไดคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 3.00 และไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ
ตามที่คณะและมหาวิทยาลัยกําหนด
2. ไดคาระดับ P ในการสอบวิชาเสริมพื้นฐาน
3. ไดคาระดับ P ในการสอบภาษาตางประเทศ
4. ไดคาระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ
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เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

1. ไดศึกษารายวิชาตางๆ ครบตามโครงสราง
หลักสูตรและมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 39 หนวยกิต
2. ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
3. ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษา
ตางประเทศ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือศึกษา
และสอบผานวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006
ภาษาอังกฤษ 2
4. ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ โดยการ
สอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการ ที่คณะศิลป
ศาสตรแต ง ตั้ ง และนํ า วิท ยานิพ นธ ที่พิ ม พ และเย็บ เล ม
เรียบรอยแลว มามอบใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
5. ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือ
อยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ สิ่งพิมพทาง
วิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิ ชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding)
6. ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะศิลปศาสตร
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร
1. วิชาเสริมพื้นฐาน
1. วิชาเสริมพื้นฐาน (สําหรับผูยังไมมีพื้นฐาน)
นักศึกษาตองศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานจํานวน 3 หนวย
นักศึกษาตองศึกษาวิชาเสริมพื้นฐาน จํานวน 6
กิต (ไมนับรวมหนวยกิต)
หนวยกิต (ไมนับรวมหนวยกิต)
พธ. 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนศึกษา
พธ. 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนศึกษา
พธ. 502 การเขียนงานพุทธศาสนาเชิงวิชาการ
2. วิชาบังคับ
9 หนวยกิต
2. วิชาบังคับ
15 หนวยกิต
นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับ 9 หนวยกิต
นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับทั้ง 5 วิชา รวม 15
หนวยกิต
พธ.610 ประวัติพุทธศาสนา
3 (3-0-6) พธ.610 ประวัติพุทธศาสนา
3 (3-0-9)
พธ.630 พระไตรปฎกอรรถกถา
3 (3-0-6) พธ.630 พระไตรปฎกอรรถกถา
3 (3-0-9)
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พธ.670 กรรมฐานในพุทธศาสนา
3 (2-2-6)
พธ.640 พุทธศาสนาเถรวาท
3 (3-0-6)
(วิชาบังคับเลือก)
พธ.641 พุทธศาสนามหายาน
3 (3-0-6)
(วิชาบังคับเลือก)
3. วิชาบังคับเลือก
นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต
พธ.631 พระสูตรมหายาน
3 (3-0-6)
พธ.640 พุทธศาสนาเถรวาท
3 (3-0-6)
พธ.641 พุทธศาสนามหายาน
3 (3-0-6)
พธ.650 ตรรกวิทยาแนวพุทธ
3 (3-0-6)
4. วิชาเลือก
18 หนวยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาตางๆ ในหมวดนี้รวม 18
หนวยกิต ในจํานวนนี้จะตองเปนวิชาเลือกรหัส 700 ไม
ต่ํากวา 1 วิชา จากรายวิชา ดังตอไปนี้
พธ.603 การคณะสงฆ
3 (3-0-6)
พธ.613 พุทธศาสนาในประเทศ
3 (3-0-6)
พธ.614 พุทธศาสนาในประเทศจีน
3 (3-0-6)
พธ.614 พุทธศาสนาในประเทศญี่ปุน
3 (3-0-6)
พธ.623 พุทธศาสนาแบบศรีลังกาและอิทธิพลตอเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
3 (3-0-6)
พธ.624 พุทธศาสนาแบบทิเบต
3 (3-0-6)
พธ.631 พระสูตรมหายาน
3 (3-0-6)
(วิชาบังคับเลือก)
พธ.643 พุทธปรัชญา
3 (3-0-6)
พธ.650 ตรรกวิทยาแนวพุทธ
3 (3-0-6)
(วิชาบังคับเลือก)
พธ.653 จริยศาสตรแนวพุทธ
3 (3-0-6)
พธ.654 จิตวิทยาแนวพุทธ
3 (3-0-6)
พธ.655 พุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
พธ.656 สตรีในพุทธศาสนา
3 (3-0-6)
พธ.657 ประเพณีและวัฒนธรรมในพุทธศาสนา 3(3-0-6)
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พธ.680 กรรมฐานในพุทธศาสนา
พธ.640 พุทธศาสนาเถรวาท

3 (2-2-8)
3 (3-0-9)

พธ.641 พุทธศาสนามหายาน

3 (3-0-9)

3. วิชาเลือก
12 หนวยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษา 4 วิชา รวม 12 หนวยกิต ใน
จํานวนนี้จะตองเปนวิชาเลือกรหัส 700 ไมต่ํากวา 1 วิชา
จากรายวิชา ดังตอไปนี้
พธ.603 คณะสงฆไทย
3 (3-0-9)
พธ.613 พุทธศาสนาในประเทศไทย
3 (3-0-9)
พธ.614 พุทธศาสนาในประเทศจีนและญี่ปุน 3 (3-0-9)

พธ.615 พุทธศาสนาแบบทิเบต
พธ.633 พระสูตรมหายาน

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

พธ.643 พุทธปรัชญา
พธ.644 ตรรกวิทยาแนวพุทธ

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

พธ.653 จริยศาสตรแนวพุทธ
พธ.654 จิตวิทยาแนวพุทธ
พธ.655 พุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม
พธ.656 สตรีในพุทธศาสนา
พธ.657 ศิลปวัฒนธรรมในพุทธศาสนา

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2539
พธ.658 แนวคิดและขบวนการใหมในพุทธศาสนา
3 (3-0-6)
พธ.663 พุทธศาสนากับการศึกษา
3 (3-0-6)
พธ.664 พุทธศาสนากับโลกวิทยาศาสตร
3 (3-0-6)
พธ.665 พุทธศาสนากับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
พธ.666 พุทธศาสนากับการเมือง
3 (3-0-6)

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
พธ.658 แนวคิดและขบวนการใหมทางพุทธศาสนาใน
สังคมไทย
3 (3-0-9)
พธ.663 พุทธศาสนากับการศึกษา
3 (3-0-9)
พธ.664 พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร
3 (3-0-9)

พธ.665 พุทธศาสนากับสังคมปจจุบัน
3 (3-0-9)
พธ.667 พุทธศาสนากับปรัชญาตะวันออก
3 (3-0-6) พธ.667 พุทธศาสนากับปรัชญาตะวันออก
3 (3-0-9)
พธ.668 พุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก
3 (3-0-6) พธ.666 พุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก
3 (3-0-9)
พธ.669 พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
พธ.733 การศึกษางานเขียนทางพุทธศาสนาที่เปน
พธ.795 พุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย
ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
พธ.734 พุทธศาสนาศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
พธ.743 มาธยมิกวาท
3 (3-0-9) พธ.743 มาธยมิกวาท
3 (3-0-9)
พธ.753 พุทธศาสนาเฉพาะเรื่อง
3 (3-0-9) พธ.793 พุทธศาสนาเฉพาะเรื่อง
3 (3-0-9)
พธ.755 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห
3 (3-0-9)
พธ.774 การศึกษาโดยเอกเทศ
3 (0-3-9) พธ.794 การศึกษาโดยเอกเทศ
3 (3-0-9)
พธ.796 ภาษาบาลีเพื่อการวิจัย
3 (3-0-9)
พธ.783 สัมมนาพุทธศาสนา
3 (0-3-9) พธ.797 สัมมนาพุทธศาสนา
3 (3-0-9)
5. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
4. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
พธ.800 วิทยานิพนธ
(12) พธ.800 วิทยานิพนธ
(12)
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ภาคผนวก 5 ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ฉบับ พ.ศ.
2539 กับ ฉบับ พ.ศ. 2553
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2539
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
สรุปการเปลี่ยนแปลง
1. รายวิชาที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง
พธ.630 พระไตรปฎกและอรรถกถา พธ.630 พระไตรปฎกและอรรถกถา ไมมีการเปลี่ยนแปลง
พธ.643 พุทธปรัชญา
พธ.643 พุทธปรัชญา
ไมมีการเปลี่ยนแปลง
พธ.654 จิตวิทยาแนวพุทธ
พธ.654 จิตวิทยาแนวพุทธ
ไมมีการเปลี่ยนแปลง
2. รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
พธ.501 ระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธ
พธ.501 ระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธ
เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา
ศาสนศึกษา
ศาสนศึกษา
พธ.603 การคณะสงฆ
พธ.603 คณะสงฆไทย
ปรับเปลี่ยนชื่อวิชาและ
เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา
พธ.610 ประวัติพุทธศาสนา
พธ.610 ประวัติพุทธศาสนา
เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา
พธ.613 พุทธศาสนาในประเทศไทย พธ.613 พุทธศาสนาในประเทศไทย เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา
พธ.614 พุทธศาสนาในประเทศจีน พธ.614 พุทธศาสนาในประเทศจีน ปรับเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนแปลง
และญี่ปุน
คําอธิบายรายวิชา
พธ.624 พุทธศาสนาแบบทิเบต
พธ.615 พุทธศาสนาแบบทิเบต
เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนแปลง
คําอธิบายรายวิชา
พธ.631 พระสูตรมหายาน
พธ.633 พระสูตรมหายาน
เปลี่ยนรหัสวิชา และ
เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา
พธ.640 พุทธศาสนาเถรวาท
พธ.640 พุทธศาสนาเถรวาท
เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา
พธ.641 พุทธศาสนามหายาน
พธ.641 พุทธศาสนามหายาน
เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา
พธ.650 ตรรกวิทยาแนวพุทธ
พธ.644 ตรรกวิทยาแนวพุทธ
เปลี่ยนรหัสวิชาและคําอธิบาย
รายวิชา
พธ.653 จริยศาสตรแนวพุทธ
พธ.653 จริยศาสตรแนวพุทธ
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
พธ.655 พุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม พธ.655 พุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา
พธ.656 สตรีในพุทธศาสนา
พธ.656 สตรีในพุทธศาสนา
เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา
พธ.657 ประเพณีและวัฒนธรรมทาง พธ.657 ศิลปวัฒนธรรมในพุทธ
ปรับเปลี่ยนชื่อวิชาและ
พุทธศาสนา
ศาสนา
เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา
พธ. 658 แนวคิดและขบวนการใหม พธ. 658 แนวคิ ดและขบวนการใหม ปรับเปลี่ยนชื่อวิชาและ
ในพุทธศาสนา
ทางพุทธศาสนาในสังคมไทย
เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา
พธ.663 พุทธศาสนากับการศึกษา
พธ.663 พุทธศาสนากับการศึกษา
เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา
พธ.664 พุทธศาสนากับโลก
พธ.664 พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร เปลี่ยนชื่อวิชา และเปลี่ยนแปลง
วิทยาศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2539
พธ.667 พุทธศาสนากับปรัชญา
ตะวันออก
พธ.668 พุทธศาสนากับปรัชญา
ตะวันตก
พธ.670 กรรมฐานในพุทธศาสนา
พธ.733 การศึกษางานเขียนทางพุทธ
ศาสนาที่เปนภาษาอังกฤษ
พธ.743 มาธยมิกวาท
พธ.753 พุทธศาสนาเฉพาะเรื่อง
พธ.774 การศึกษาโดยเอกเทศ
พธ.783 สัมมนาพุทธศาสนา
พธ.800 วิทยานิพนธ
3. รายวิชาที่เปดเพิ่ม

4. รายวิชาที่ปด/ตัดออก
พธ.615 พุทธศาสนาในประเทศญี่ปุน
พธ.623 พุทธศาสนาแบบศรีลังกาและ
อิทธิพลตอเอเชียตะวันออกเฉียงใต
พธ.665 พุทธศาสนากับเศรษฐกิจ
พธ.666 พุทธศาสนากับการเมือง
พธ.669 พุทธศาสนากับการพัฒนา
สังคม
พธ.734 พุทธศาสนศึกษาเชิง
เปรียบเทียบ
พธ.755 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
พธ.667 พุทธศาสนากับปรัชญา
ตะวันออก
พธ.666 พุทธศาสนากับปรัชญา
ตะวันตก
พธ.680 กรรมฐานในพุทธศาสนา

สรุปการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนแปลง
คําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนแปลง
คําอธิบายรายวิชา
พธ.795 พุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชาและ
เพื่อการวิจัย
เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา
พธ.743 มาธยมิกวาท
เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา
พธ.793 พุทธศาสนาเฉพาะเรื่อง
เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนแปลง
คําอธิบายรายวิชา
พธ.794 การศึกษาโดยเอกเทศ
เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนแปลง
คําอธิบายรายวิชา
พธ.797 สัมมนาพุทธศาสนา
เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนแปลง
คําอธิบายรายวิชา
พธ.800 วิทยานิพนธ
เพิ่มคําอธิบายรายวิชา
พธ.502 การเขียนงานพุทธศาสนา
เชิงวิชาการ
พธ.665 พุทธศาสนากับสังคมปจจุบัน
พธ.796 ภาษาบาลีเพื่อการวิจัย

เปดวิชาเพิ่ม
เปดวิชาเพิ่ม
เปดวิชาเพิ่ม
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
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