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รายละเอียดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาพทุธศาสนศึกษา 
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563) 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  ศูนยท์่าพระจนัทร ์คณะศลิปศาสตร ์ภาควชิาประวตัศิาสตร ์ปรชัญาและวรรณคดี
องักฤษ 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหสัและช่ือหลกัสูตร 
  รหสัหลกัสตูร : . 25390051100392 
  ชื่อหลกัสตูร 
  ภาษาไทย : หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษา   
  ภาษาองักฤษ : Master of Arts Program in Buddhist Studies 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ชื่อเตม็ ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (พุทธศาสนศกึษา) 
   ชื่อย่อ ศศ.ม. (พุทธศาสนศกึษา) 
 ภาษาองักฤษ ชื่อเตม็ Master of Arts (Buddhist Studies) 
   ชื่อย่อ M.A. (Buddhist Studies) 
3. วิชาเอก  
  - 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 
  จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูร   39  หน่วยกติ 
5. รปูแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รปูแบบ   
  หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท ศกึษา 2 ปี  
 5.2 ภาษาท่ีใช้   
  หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทย 

 5.3 การรบัเข้าศึกษา 
  รบัเฉพาะนกัศกึษาไทย 
 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 
  เป็นหลกัสตูรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
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 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา 
  ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 ปรบัปรุงจากหลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพุทธ
ศาสนศกึษา หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558 

ก าหนดเปิดสอนในภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2563 เดอืน สงิหาคม พ.ศ. 2563 
  ไดพ้จิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการนโยบายวชิาการ ในการประชุมครัง้ที ่…………… 
    เมื่อวนัที ่ ……..  เดอืน ........................  พ.ศ.  ……………… 
  ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยัในการประชุมครัง้ที ่
……………………. 
    เมื่อวนัที ่ ……..  เดอืน ........................  พ.ศ.  ……………… 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 ในปีการศกึษา 2564   
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 

8.1 คร ูอาจารย ์ในสถาบนัการศกึษาทัง้ในระดบัอุดมศกึษาและต ่ากว่าอุดมศกึษา 
  8.2 นกัวชิาการอสิระ 
  8.3 บรรณาธกิารและนกัเขยีนงานดา้นพุทธศาสนา 
  8.4 เจ้าหน้าที่สายวิชาการด้านพุทธศาสนา เช่น ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
กระทรวงศกึษาธกิาร 
9. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
  คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์
10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลกัสูตร 
 10.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
  ทศิทางของเศรษฐกจิประเทศไทยในปจัจุบนัตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
ฉบบัที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ซึ่งยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง การพฒันาที่ยัง่ยนื และเน้น
คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา สถานการณ์เช่นนี้มีผลต่อการปรบัปรุงหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา 
เนื่องจากค าสอนของพุทธศาสนามแีนวทางทีเ่ขา้กนัไดก้บัแนวคดิดงักล่าวไดเ้ป็นอย่างดี  
 10.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
  วกิฤตทางสงัคมและวฒันธรรมในอดตีท าให้ผู้คนในสงัคมไทยเริม่กลบัมาให้ความส าคญั
กบัคุณธรรมและจรยิธรรมมากยิง่ขึ้น สถานการณ์เช่นน้ีเป็นปจัจยัส าคญัต่อการปรบัหลกัสูตรวชิา
พุทธศาสนศึกษาเนื่องจากค าสอนของพุทธศาสนาเน้นคุณธรรมและจรยิธรรมที่สอดรบักบัความ
ตอ้งการของสงัคมและสามารถทีจ่ะช่วยแกป้ญัหาทางสงัคมไดเ้ป็นอย่างด ี 
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11. ผลกระทบจาก ข้อ 10.1  และ  10.2  ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกบัพนัธ
กิจของสถาบนั 
 11.1 การพฒันาหลกัสูตร 
  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวนั ้น 
หลกัสตูรศลิปศาสตร มหาบณัฑติ สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษา พ.ศ. 2563 นี้ ไดม้กีารปรบัปรุงรายวชิา
ให้มคีวามทนัสมยัสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมและรกัษาความลุ่มลกึของเนื้อหาวชิาด้าน
คุณธรรมและจรยิธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของสาขาวชิามากขึน้ 
 11.2 ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรเ์ป็นสถาบนัทีมุ่่งเน้นความเป็นเลศิทางดา้นวชิาการ มคีวามโดด
เด่นในการพฒันาองคค์วามรูท้ีค่รบถว้นในทุกศาสตรเ์พื่อการพฒันาและการแกป้ญัหาใหแ้ก่สงัคม อกี
ทัง้สง่เสรมิใหน้กัศกึษามคีุณธรรมจรยิธรรม มคีวามเป็นผูน้ าและเสยีสละเพือ่สว่นรวม เพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถาบนั หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษา พ.ศ. 
2563 จงึมุ่งเน้นการบูรณาการองคค์วามรูด้า้นพุทธศาสนากบัศาสตรต์่างๆ ปลูกฝงัใหน้กัศกึษามี
พืน้ฐานทางปญัญา ความคดิและทศันคตใินการท าวจิยัเพือ่ประโยชน์สว่นรวมในฐานะเป็นสว่นหน่ึง
ของมหาวทิยาลยัแห่งการวจิยัของประเทศไทย 
12. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอ่ืน (เช่น 

รายวิชาท่ีเปิดสอนเพื่อให้บริการวิทยาลยั/คณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากวิทยาลยั/
คณะ/ภาควิชาอ่ืน) 

 12.1 รายวิชาในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนโดยวิทยาลยั/คณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอ่ืน 
   ไม่ม ี
 12.2 รายวิชาในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนให้วิทยาลยั/คณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
   ไม่ม ี
 12.3 การบริหารจดัการ 
   ไม่ม ี
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ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1. ปรชัญา  ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
 1.1 ปรชัญา 

หลกัการและค าสอนในพุทธศาสนาเป็นวชิาการส าคญัทีจ่ะเสรมิสรา้งความรูเ้กีย่วกบัชวีติ
และความจรงิของสรรพสิง่เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติและการอยู่รวมกนัอย่างสนัตสิุข  
ความส าคญั 
หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษาเป็นหลกัสตูรทีส่ง่เสรมิการ
เรยีนรู ้การคน้ควา้และการวจิยัเกีย่วกบัพุทธศาสนาในสาขาวชิาสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตรอ์นัจะก่อใหเ้กดิการพฒันาบุคลากรทีม่ปีระสทิธภิาพในสายงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 1.2 วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
  เพือ่ใหบ้ณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรมลีกัษณะดงันี้ 
  1) มคีวามรูอ้ย่างลกึซึง้เกีย่วกบัพุทธศาสนา. 
  2) สามารถคน้ควา้ วเิคราะห ์ และวพิากษ์ทางวชิาการดา้นพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ 

เพือ่ผลติผลงานทีม่คีุณภาพและเป็นประโยชน์แก่สว่นรวม.. 
  3) สามารถน าความรูท้างพุทธศาสนาไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาชวีติและสงัคมอย่าง
ยัง่ยนื 
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ระบบการจดัการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ใช้ระบบการศกึษาแบบทวภิาค โดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกต ิ1 

ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห ์  
 1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน 
  ไมม่ ี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่ม ี  

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

 2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
   วนั – เวลาราชการปกต ิ  
    เรยีนวนัจนัทร ์ถงึวนัศุกร ์  เวลา  8.00  น.  ถงึ  16.00  น.    
   ภาคการศกึษาที ่1    เดอืนสงิหาคม – ธนัวาคม 
   ภาคการศกึษาที ่2  เดอืนมกราคม – พฤษภาคม 

2.2 คณุสมบติัของผู้เข้าศึกษา  
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2561 ขอ้ 22-23 และมคีุณสมบตั ิดงันี้  

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ ากว่าระดับปริญญาตรีไม่จ ากัดสาขาวิชา ทัง้ในหรือ
ต่างประเทศจากสถาบนัการศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลยัรบัรองวทิยฐานะ 

การคดัเลือกผู้เข้าศึกษา 
1)  ผูเ้ขา้ศกึษาตอ้งผ่านการสอบขอ้เขยีนและการสอบสมัภาษณ์ 
2)  ผูเ้ขา้ศกึษาตอ้งสง่ผลทดสอบภาษาองักฤษ TU-GET หรอื TOEFL หรอื IELTS (ผล

สอบตอ้งไม่เกนิ 2 ปี นบัถงึวนัสมคัร)  
3)  เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรบัสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาในระดบับณัฑติศกึษา 

ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และคณะศลิปศาสตร ์

 2.3 ระบบการศึกษา 
   แบบชัน้เรยีน  
   แบบทางไกลผ่านสือ่สิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
   แบบทางไกลผ่านสือ่แพร่ภาพและเสยีงเป็นสือ่หลกั 
   แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสือ่หลกั (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์น็ต 
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   อื่นๆ (ระบุ) 
 

 2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั  
  เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 
2561 ขอ้ 42-45 และประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เรื่อง การลงทะเบยีนเรยีนขา้มหลกัสตูรและการ
ลงทะเบยีนเรยีนขา้มสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ.2560 
 
3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 

 3.1 หลักสูตร   
  3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   
   จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  39  หน่วยกิต 
    ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา

ตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ 

  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   
   แผน ก  แบบ ก  2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)  
     1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)     3        หน่วยกิต 
    2) หมวดวิชาบังคับ   15 หน่วยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก   12 หน่วยกิต 
    4) วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 

  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร     
   รหัสวิชา 

รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้  
อักษรย่อ พธ./BU หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

 เลขหลักหน่วย  
  เลข  0-2  หมายถึง   วิชาบังคับ  
  เลข  3-9  หมายถึง วิชาเลือก  
 เลขหลักสิบ  
  เลข  0      หมายถึง วิชาในหมวดวิชาความรู้พื้นฐาน  
  เลข  1-2   หมายถึง วิชาในหมวดวิชาประวัติ 
  เลข  3-4   หมายถึง   วิชาในหมวดวิชาหลักคำสอน  
  เลข  5-7  หมายถึง วิชาในหมวดวิชาประยุกต์ 
  เลข  8      หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภาคปฏิบัติ 
  เลข  9 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวิจัย  
 เลขหลักร้อย  
  เลข  5 หมายถึง วิชาพื้นฐาน 
  เลข  6  หมายถึง วิชาระดับต้น  
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  เลข  7  หมายถึง วิชาระดับสูง  
  เลข  8  หมายถึง วิทยานิพนธ์ 
 

1)  วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) : สำหรับนักศึกษาที่ไมม่ีพื้นฐาน ต้องศึกษาวิชาเสริม
พื้นฐาน 1 วิชา 3 หน่วยกิต ดังต่อไปนี ้

 รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต  
        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 พธ.501 การเขียนงานพุทธศาสนาเชิงวิชาการ     3  (3-0-9) 
   BU501    Academic Writing in Buddhism  
 

2)  วิชาบังคับ : นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคบั ทั้ง 5 วิชา รวม 15 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต  
        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 พธ.610 ประวัติพุทธศาสนา 3 (3-0-9)  
 BU610   History of Buddhism 
 พธ.630  พระไตรปิฎกและอรรถกถา 3 (3-0-9) 
 BU630   Tipitaka and Commentaries 
 พธ.640 พุทธศาสนาเถรวาท 3 (3-0-9) 
 BU640  Theravada Buddhism 
 พธ.641  พุทธศาสนามหายาน 3 (3-0-9) 

   BU641    Mahayana Buddhism  
 พธ.691 ระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนศึกษา     3  (3-0-9) 
 BU691  Research Methodology in Buddhist Studies 
 

3)  วิชาเลือก : นักศึกษาเลือกศึกษา 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต ในจำนวนนีจ้ะต้องเป็น 
วิชาเลือกรหัส 700 ไม่ต่ำกว่า 1 วิชา จากรายวิชา ดังต่อไปนี้ (หรือเลือกรายวิชาจากหลักสูตรปริญญาโท
ภาคปกติสาขาวิชาอ่ืนในคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรที่ตนเองสังกัด) 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต  
        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 พธ.613 พุทธศาสนาในประเทศไทย 3 (3-0-9) 
 BU613  Buddhism in Thailand 
 พธ.614 พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออก  3 (3-0-9) 
   BU614     Buddhism in East Asia  
 พธ.643  พุทธปรัชญา 3 (3-0-9)  
 BU.643    Buddhist Philosophy  
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 พธ.644  ตรรกวิทยาแนวพุทธ 3 (3-0-9)  
   BU644       Buddhist Logic  
 พธ.653  จริยศาสตร์แนวพุทธ 3 (3-0-9)  
 BU653  Buddhist Ethics 
 พธ.654  จิตวิทยาแนวพุทธ 3 (3-0-9)  
 BU654   Buddhist Psychology 
 พธ.655 พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-9)  
 BU655  Buddhism and Environment 
 พธ.656 สตรีในพุทธศาสนา 3 (3-0-9)  
 BU656  Women in Buddhism 
    พธ.658 แนวคิดและขบวนการใหม่ทางพทุธศาสนาในสังคมไทย 3 (3-0-9)  
    BU658     New Buddhist Concepts and Movements in Thai Society   
 พธ.664 พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-9)  
 BU664  Buddhism and Science 
 พธ.665 พุทธศาสนากับสังคมปัจจุบัน 3 (3-0-9)  
   BU665      Buddhism and Contemporary Society 
 พธ.684  กรรมฐานในพุทธศาสนา 3 (2-2-8) 
   BU684   Buddhist Meditation  
 พธ.793 พุทธศาสนาเฉพาะเร่ือง  3 (3-0-9)  
 BU793  Special Topics in Buddhism 
 พธ.794 การศึกษาโดยเอกเทศ 3 (3-0-9)  
 BU794  Individual Study 
 พธ.795 พุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย 3 (3-0-9)  
 BU795   Buddhism in English for Research 
 พธ.796 ภาษาบาลีเพื่อการวิจัย  3 (3-0-9)  
 BU796  Pali for Research 
 พธ.797 สัมมนาพุทธศาสนา  3 (3-0-9)  
   BU797     Seminar in Buddhism  

 4) วิทยานิพนธ์ 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา    หน่วยกิต 
พธ.800  วิทยานิพนธ์    12 
BU800   Thesis 
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 3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
  พธ. 691   ระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนศึกษา    3    หน่วยกิต 
  พธ. 610   ประวัติพุทธศาสนา   3   หน่วยกิต 
  พธ. 630   พระไตรปิฎกและอรรถกถา                    3    หน่วยกิต 
  พธ. 640   พุทธศาสนาเถรวาท   3   หน่วยกิต 
    รวม    12    หน่วยกิต 

ปีการศึกษาที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
  พธ. 501  การเขียนงานพุทธศาสนาเชิงวิชาการ  3   หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
  พธ. 641   พุทธศาสนามหายาน    3    หน่วยกิต 
  พธ. XXX   วิชาเลือก   2  วิชา    6    หน่วยกิต 
    รวม    12  หน่วยกิต 

ปีการศึกษาที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 
  พธ. XXX   วิชาเลือก   2  วิชา    6    หน่วยกิต 
  พธ. 800 วิทยานิพนธ์      6    หน่วยกิต 
    รวม    12 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 
  พธ. 800 วิทยานิพนธ์      6    หน่วยกิต 
    รวม    6 หน่วยกิต 
 
  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   

  1) วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 

พธ. 501 การเขียนงานพุทธศาสนาเชิงวิชาการ  3 (3-0-9) 
BU 501 Academic Writing in Buddhism  

วิธีการเขียนงานพุทธศาสนาเชิงวิชาการ  วิธีการตั้งหัวข้อ การวางโครงร่างของเรื่อง การดำเนินเรื่อง 
และการนำเสนอบทสรุปที่ชัดเจน  รวมทั้งการพัฒนาความคิด และสร้างสรรค์มุมมองใหม่ในเชิงวิชาการ โดยให้
นักศึกษาฝึกเขียนและนำเสนอโครงการวิจัย 

Methods of academic writing in Buddhism, topic setting, structurization, progressing 
ideas and clear conclusion, including the development of ideas and academic innovation, 
through the practice of writing and proposing a research project. 
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 2) วิชาบังคับ 

พธ. 610 ประวัติพุทธศาสนา      3 (3-0-9) 
BU 610 History of Buddhism  

ความเป็นมาและพัฒนาการของพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน  
History and development of Buddhism in India from the time of the Buddha to the 

expansion of Buddhism to nearby places in Asia with particular consideration of the Buddhist 
influence on social change. 
 

พธ. 630 พระไตรปิฎกและอรรถกถา      3 (3-0-9) 
BU 630  Tipitaka and Commentaries  

ความเป็นมา ความสำคัญและเนื้อหาสาระที่เป็นหลักการแห่งพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎกและพระ
อภิธรรมปิฎก ตลอดจนคัมภีร์อรรถกถา และคัมภีร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

History, significance, and content of the Buddhist principle in the Vinaya, the Sutta, and 
the Abhidhamma as well as in all related Buddhist texts. 

 

พธ. 640 พุทธศาสนาเถรวาท      3 (3- 0-9) 
BU  640 Theravada Buddhism  

แนวคิดที่สำคัญในพุทธศาสนาเถรวาท  ไตรลักษณ์  ปฏิจจสมุปบาท  กฎแห่งกรรม และไตรสิกขา 
ตลอดจนอิทธิพลที่มีต่อแนวคิดและแนวปฏิบัติของบุคคลและสังคม   

Important thoughts and practices in Theravāda Buddhism, e.g., the Three 
Characteristics (ti-lakkaṇa), the Dependent Origination (pacṭicca-samuppāda), the Law of 
Kamma, and the Threefold Training (ti-sikkhā), including their influences on other thoughts and 
practices of Buddhists. 
 

พธ. 641 พุทธศาสนามหายาน      3 (3-0-9) 
BU  641 Mahayana Buddhism  

แนวคิดที่สำคัญของพุทธศาสนามหายาน อุดมการณ์โพธิสัตว์ ตรีกาย และศูนยตา ตลอดจนอิทธิพลที่มี
ต่อแนวคิดและแนวปฏิบัติของบุคคลและสังคม 

Important thoughts and practices in Mahāyāna Buddhism from both religious and 
philosophical perspectives as they appeared in India and the Far East, including their 
influences on other thoughts and practices of Buddhists.   
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พธ. 691 ระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนศึกษา       3 (3-0-9) 
 BU 691 Research Methodology in Buddhist Studies  

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย วิธีการวิจัยแบบต่างๆ การกำหนดประเด็นปัญหาที่จะ
ศึกษา การเขียนโครงการวิจัย และการเขียนรายงานวิจัย โดยเน้นการวิจัยทางพุทธศาสนศึกษาเป็นหลัก รวมทั้ง
การเขียนทางวิชาการ 

The methodology of basic knowledge of research, various methods of research, the 
research process, specifying a research problem, writing of research projects and reports 
especially in Buddhist Studies including academic writing. 
 
 3) วิชาเลือก 

พธ. 613 พุทธศาสนาในประเทศไทย      3 (3-0-9) 
BU  613 Buddhism in Thailand  
 ความเป็นมาและพัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศไทย ตลอดจนความสำคัญของพุทธศาสนาที่มีต่อ
สังคมไทยในแง่มุมต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 The history and development of Buddhism in Thailand as well as the importance of 
Buddhism to Thai society in various aspects from the past to the present. 
 

พธ. 614 พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออก     3 (3-0-9) 
BU 614 Buddhism in East Asia  
 ความเป็นมาและพัฒนาการของพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออก โดยเน้น ประเทศจีน ญี่ปุ่น  และทิเบต
รวมทั้งความสำคัญของพุทธศาสนาที่มีต่อประเทศเหล่านั้น 
 The history and development of Buddhism in East Asia with emphasis on China, Japan 
and Tibet including its significance to  those countries.   
 

พธ. 643 พุทธปรัชญา           3 (3-0-9) 
BU 643 Buddhist Philosophy  
 ความหมายและความสำคัญของแนวคิด คำสอน และหลักปฏิบัติของพุทธศาสนาในเชิงปรัชญาที่มีผลต่อ
การปฏิบัติธรรมและความพ้นทกุข์ 
 The meanings and significance of concepts, doctrines and practices of Buddhist 
philosophy that influence religious observances and liberation. 
 

พธ. 644 ตรรกวิทยาแนวพุทธ          3 (3-0-9) 
BU 644  Buddhist Logic  
 ระบบการใช้เหตุผลตามแนวคำสอนของพุทธศาสนา หลักการอ้างเหตุผล ความสมเหตุ สมผล 
ข้อผิดพลาด และการแก้ไขวิธีการใช้เหตุผลตามการวิเคราะห์ในคัมภีร์พุทธศาสนา 
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 The system of reasoning according to the teachings of Buddhism, principles of 
reasoning, validity, fallacies and resolution of the method of reasoning according to the 
analysis of the Buddhist scriptures. 
 

พธ. 653 จริยศาสตร์แนวพุทธ      3 (3-0-9) 
BU 653 Buddhist Ethics  
 ทฤษฎีของจริยศาสตร์ในพุทธศาสนา ความดี ความสุข เสรีภาพ  และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
สังคม ตลอดจนการประยุกต์กับปัญหาจริยศาสตร์ร่วมสมัย 
 The theory of Buddhist ethics, goodness, happiness, freedom and the relationship 
between an individual and society as well as its application to contemporary ethical issues. 

พธ. 654 จิตวิทยาแนวพุทธ      3 ( 3 -0 -9 ) 
BU 654  Buddhist Psychology  
 ทฤษฎีจิตวิทยาในพุทธศาสนา โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับปรมัตถธรรม โดยเปรียบเทียบกับหลักการของ
นักจิตวิทยาตะวันตก  
 Psychological theory in Buddhism, particularly  its doctrines of the Ultimate Reality,  by 
comparison with the principles of Western psychologists. 
 

พธ. 655 พุทธศาสนากบัสิ่งแวดล้อม      3 (3-0-9) 
BU 655 Buddhism and Environment  
 หลักคำสอนและแนวคิดของพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และส่งเสริมสภาพแวดล้อม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ   
 Doctrines and concepts of Buddhism relating to the conservation and promotion of the 
environment including the relationship between humans and nature. 
 

พธ. 656 สตรีในพุทธศาสนา      3 (3-0-9) 
BU 656 Women in Buddhism  
 ความเป็นมาและพัฒนาการของสถานภาพและบทบาทของสตรีในพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึง
ปัจจุบัน 
 The history and development of the status and roles of women in Buddhism from the 
Buddha’s lifetime to the present. 
 

พธ. 658 แนวคิดและขบวนการใหม่ทางพุทธศาสนาในสังคมไทย      3 (3-0-9) 
BU 658 New Buddhist Concepts and Movements in Thai Society   
 แนวคิดและขบวนการใหม่ๆทางพุทธศาสนาจากกลุ่มศาสนาและสำนักต่างๆ ในสังคมไทยตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 
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 New Buddhist concepts and movements from different religious groups and schools in 
Thailand from the past to the present. 
 

พธ. 664 พุทธศาสนากบัวิทยาศาสตร์      3 (3-0-9) 
BU 664 Buddhism and Science 
 ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ การเปรียบเทียบทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กับคำสอน
ของพุทธศาสนา การใช้หลักการทางพุทธศาสนาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

The relationship between Buddhism and science, comparison of scientific theory with 
the teachings of Buddhism and using the principles of Buddhism to analyze problems arising 
from advances in science and technology. 
 

พธ. 665 พุทธศาสนากบัสังคมปัจจุบนั      3 (3-0-9) 
BU 665 Buddhism and Contemporary Society 

ความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างพุทธศาสนากับเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ในสถานการณ์
ปัจจุบัน  

The relationship and impact between Buddhism and the economy, politics and society 
in the current situation. 
 

พธ. 684 กรรมฐานในพุทธศาสนา      3 (2-2-8) 
BU 684 Buddhist Meditation  
 หลักการและวิธีการปฏิบัติกรรมฐานทั้งแบบสมถะและวิปัสสนา  ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก อรรถกถา 
และแนวการสอนของสำนักต่างๆ 
 Principles and methods of practice of samatha and vipassanā meditations in the 
Tipiṭaka and its  commentaries as well as  the teachings of the various meditation schools. 
 

พธ.793 พุทธศาสนาเฉพาะเร่ือง           3 (3-0-9)  
BU 793 Special Topics in Buddhism  

หัวข้อที่น่าสนใจหรือประเด็นถกเถียงที่สำคัญทางพุทธศาสนาในสมัยปัจจุบัน  โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้
กำหนดหัวข้อ  พร้อมให้คำแนะนำและควบคุมการค้นคว้าวิจัย 

A research-oriented study dealing with interesting topics or controversial issues in 
contemporary Buddhist studies under the assignment, advice and guidance of the instructor. 
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พธ.794 การศึกษาโดยเอกเทศ           3 (3-0-9) 
BU 794 Individual Study  

หัวข้อทางพุทธศาสนาที่นักศึกษาแต่ละคนมีความสนใจเป็นพิเศษ โดยอาจารย์เป็นผู้ควบคุมการ
ค้นคว้าวิจัย 

A research-oriented study dealing with student’s most interesting topic in Buddhist 
studies under the advice and guidance of the instructor. 
 

พธ. 795 พุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย         3 (3-0-9) 
BU 795  Buddhism in English for Research  

แนวคิดทางพุทธศาสนาในงานเขียนที่เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งการใช้อักษรโรมันในการเขียนคำศัพท์
พุทธศาสนาที่เป็นภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตเพื่อการวิจัย 

A Study of Buddhist concepts in English academic works including the Romanization of 
Buddhist words in Pali and Sanskrit for research. 
 

พธ. 796 ภาษาบาลีเพื่อการวิจัย       3 (3-0-9) 
BU 796 Pali for Research 

การอ่าน  การแปล และการตีความคัมภีร์ภาษาบาล ีแนวทางการค้นคว้าตำราภาษาบาลีทั้งพระไตรปิฎก 
อรรถกถา และคัมภีร์อ่ืนๆ เพื่อประกอบการวิจัย 

Reading, translation, and hermeneutics of the Pali canon and guidelines for studying in 
Pali texts including the Tipiṭaka, commentaries and other canonical scriptures for research. 
 

พธ. 797 สัมมนาพุทธศาสนา      3 (3-0-9) 
BU 797 Seminar in Buddhism  

วิเคราะห์หลักธรรม แนวคิด และหลักปฏิบัติที่สำคัญทางพุทธศาสนา โดยใช้วิธีสัมมนาและอภิปราย 
A seminar and discussion dealing with important Buddhist doctrines, concepts and 

practices. 
 

 4) วิทยานิพนธ์ 

พธ. 800 วิทยานิพนธ์                  12 หน่วยกิต  
BU 800 Thesis  

การสร้างโครงการวิจัยและการดำเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา และนำเสนอวิทยานิพนธ์ 
การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ จริยธรรมในการทำวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

Conducting the research process and developing a research project that contributes to 
a new body of knowledge in Buddhist studies. Writing and presenting a thesis in Buddhism and 
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other related fields. Writing a research paper for the publication. Research ethics and ethics 
about research publication. 
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4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือการฝึกปฏิบติั)  
   ไมม่ ี
5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าวิทยานิพนธ ์ 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรมี 1 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 แผนศึกษารายวิชา และท า
วทิยานิพนธ ์

วทิยานิพนธ์ : การสรา้งโครงการวจิยัและด าเนินการวจิยัอนัก่อใหเ้กดิองคค์วามรู้ใหม่ใน
สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษาและน าเสนอวทิยานิพนธ์ การเขยีนรายงานวจิยัเพื่อเผยแพร่ 
จรยิธรรมในการท าวจิยัและจรยิธรรมในการเผยแพร่ผลงานวชิาการ 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1. คดิอย่างมวีจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 2. สามารถสืบค้น ตีความและประเมินข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปญัหาอย่าง

สรา้งสรรค ์ 
 3. สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรุปประเดน็ปญัหาและความตอ้งการ  

   4. สามารถประยุกตค์วามรูแ้ละทกัษะกบัการแกไ้ขปญัหาในวชิาชพีไดอ้ย่างเหมาะสม 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศกึษาที ่1 และ 2 ปีการศกึษาที ่2 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  12 หน่วยกติ 
 5.5 ข้อก าหนดการท าวิทยานิพนธ ์
 5.5.1  การท าวิทยานิพนธ ์(แผน ก แบบ ก2)   
  (1) นักศกึษาจะจดทะเบยีนท าวทิยานิพนธ์ได ้เมื่อศกึษารายวชิามาแลว้ไม่น้อยกว่า 
2 ภาคการศกึษาปกต ิและจะตอ้งมหีน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ โดยมคี่าระดบัเฉลีย่สะสม
ไม่ต ่ากว่า 3.00 
  (2) นกัศกึษาตอ้งท าวทิยานิพนธเ์ป็นภาษาไทย 
  (3) หลงัจากจดทะเบยีนท าวทิยานิพนธ์แลว้ นักศกึษาต้องเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์
ต่อคณะกรรมการโครงการปรญิญาโท สาขาวชิาพุทธศาสนศึกษา เพื่อให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์
แต่งตัง้อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ และกรรมการวทิยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้
ค าแนะน านกัศกึษา รวมทัง้สอบเคา้โครงวทิยานิพนธ ์และสอบวทิยานิพนธ ์
  (4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บณัฑติศกึษาของส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สป.อว.)  
 5.5.2  การสอบวิทยานิพนธ ์ 
  (1) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรร ะดับ
บณัฑติศกึษาของส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สป.อว.) 
  (2) นกัศกึษาจะสอบวทิยานิพนธไ์ดเ้มื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแลว้ 
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  (3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์และการสอบวทิยานิพนธ์ที่จะไดผ้ลระดบั S ต้องได้มตเิป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ
สอบวทิยานิพนธ ์
 
 5.6 การเตรียมการ 

1) นักศึกษาลงทะเบียนรายวชิา พธ.501 การเขยีนงานพุทธศาสนาเชิงวชิาการ เป็นวชิา
เสรมิพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเขียนงานพุทธศาสนาเชิง
วชิาการ  วธิีการตัง้หวัข้อ การวางโครงร่างของเรื่อง การด าเนินเรื่อง และการน าเสนอ
บทสรุปที่ชดัเจน  รวมทัง้การพฒันาความคดิ และสรา้งสรรค์มุมมองใหม่ในเชงิวชิาการ 
โดยให้นักศกึษาฝึกเขยีนและน าเสนอโครงการวจิยั และหากมพีฒันาการที่เด่นชดัก็จะมี
การแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้ค าแนะน าในการท าวิทยานิพนธ์แก่
นกัศกึษา 

2) เนื้อหาวทิยานิพนธ์ต้องเป็นหวัข้อที่เกี่ยวข้องกบัพุทธศาสนาโดยมรีายงานที่ต้องน าส่ง
ตามรปูแบบและระยะเวลาทีห่ลกัสตูรก าหนด 

3) นักศึกษาจะต้องท าวิทยานิพนธ์ภายใต้การแนะน าและควบคุมของอาจารย์ที่ปรกึษา
วทิยานิพนธ ์โดยใหค้ณะแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์เพือ่นท าหน้าทีแ่นะน าการ
เขยีนวทิยานิพนธส์ าหรบันกัศกึษาปรญิญามหาบณัฑติ 

 
 5.7 กระบวนการประเมินผล 

5.7.1. การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
กระท าโดยวิธีการน าเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปล่า โดยอาจารย์ผู้สอบเค้าโครง

วทิยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ า และผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั อาจารย์ประจ าและ
ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกดงักล่าว ต้องมคีุณวุฒปิรญิญาเอก หรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต ่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั ้น หรือสาขาวิชาที่ส ัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวจิยัทีม่ใิช่สว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็น
กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการและต้องเขา้สอบวทิยานิพนธ์ด้วยทุก
ครัง้ 

5.7.2 การสอบวิทยานิพนธ ์ 
กระท าโดยวธินี าเสนอในทีป่ระชุมและสอบปากเปล่า โดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์

เป็นกรรมการชุดเดยีวกนักบัคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ซึง่การแต่งตัง้กรรมการเพิม่เตมิ
หรอืเปลีย่นแปลงกรรมการสอบวทิยานิพนธ ์จะกระท าไดเ้ฉพาะกรณีทีม่เีหตุจ าเป็น  
  การด าเนินการสอบวทิยานิพนธ์ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ว่าด้วย
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2561 และระเบยีบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ว่าดว้ยวทิยานิพนธ ์
สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอสิระ พ.ศ. 2559 โดยคณะศิลปศาสตร ์จะตัง้กรรมการสอบวทิยานิพนธ ์
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อย่างน้อย 3 คน โดยต้องมผีูท้รงคุณวุฒจิากภายนอกมหาวทิยาลยัเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน และ
ประธานคณะกรรมการต้องไม่ใช่อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์หรอือาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ร่วม 
โดยการสอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้รบัผล ระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ ์

การประเมนิความก้าวหน้าวทิยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรอืการค้นควา้อิสระ ให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2561  
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หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
 การวดัผล ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ว่าดว้ยการศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2561ขอ้ 33, 46, 48, 55, 60, 69-74, 80-81 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเรจ็การศึกษา 
  1) ก าหนดให้มีการทวนสอบในระดบัรายวชิา โดยคณะกรรมการโครงการปรญิญาโท 
สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษา จ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 เป็นผูด้ าเนินการทวนสอบ 
  2) สุ่มคัดเลือกรายวิชาตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะกรรมการโครงการปริญญาโท 
สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษา ก าหนด 
  3) ด าเนินการทวนสอบโดยตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของ
รายวชิา (มคอ.3) และตรวจสอบการใหค้ะแนนขอ้สอบ รายงาน โครงงาน กจิกรรม 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเรจ็การศึกษา 
  ก าหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จโดยด าเนินการ
ต่อไปนี้ 
  1) ส ารวจภาวะการไดง้านท าของบณัฑติ 
  2) ส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
  3) ส ารวจระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสุดทา้ย/บณัฑติ 

3. เกณฑ์การส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร 
 3.1 ไดศ้กึษาลกัษณะวชิาต่างๆ ครบตามโครงสรา้งหลกัสตูร และมหีน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 
39 หน่วยกติ 
 3.2 ไดค้่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
 3.3 ไดค้่าระดบั P (ผ่าน) ในการวดัผลวชิาเสรมิพืน้ฐาน  

3.4 ไดค้่าระดบั P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
หรอืศกึษาและสอบผ่านวชิา มธ. 005 ภาษาองักฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาองักฤษ 2  
 3.5 เสนอวทิยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะ
แต่งตัง้ และตอ้งเป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจเขา้รบัฟงัได ้

3.6 ต้องได้ระดบั S (ใช้ได)้ ในการสอบวทิยานิพนธ์ และน าส่งวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ ตาม
ประกาศมหาวทิยาลยัว่าดว้ยวทิยานิพนธ ์สารนิพนธ ์และการคน้ควา้อสิระ  

3.7 ผลงานวทิยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของวทิยานิพนธ์ต้องได้รบัการตีพมิพ์ หรืออย่างน้อย
ไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตทิีม่คีุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศกึษา เรื่อง หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรบัการแผยพร่ผลงานทางวชิาการ 
หรอืน าเสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการโดยบทความฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ไดร้บัการตพีมิพ์ในรายงาน
สบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ (Proceedings) ดงักล่าว 
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3.8 ไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขอื่นๆ ทีค่ณะและมหาวทิยาลยัก าหนด 
3.9 ช าระหนี้สนิทัง้หมดต่อมหาวทิยาลยัครบถว้นแลว้ 
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ตารางเทียบรายวิชาในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพทุธศาสนศึกษา 
ฉบบั พ.ศ. 2558 กบั ฉบบั พ.ศ. 2563 

รายวิชาในหลกัสูตร พ.ศ. 2558 รายวิชาในหลกัสูตร พ.ศ. 2563 
รายวิชาท่ีเทียบได้ รายวิชาท่ีเทียบได้ 
พธ.501 ระเบยีบวธิวีจิยัทางพุทธศาสนศกึษา  
                                                      3 (3-0-9) 

พธ.691 ระเบยีบวธิวีจิยัทางพุทธศาสนศกึษา  
                                                     3 (3-0-9) 

พธ.502 การเขยีนงานพุทธศาสนาเชงิวชิาการ  
                                                      3 (3-0-9) 

พธ.501 การเขยีนงานพุทธศาสนาเชงิวชิาการ  
                                                     3 (3-0-9) 

พธ.610 ประวตัพิุทธศาสนา 3 (3-0-9)  พธ.610 ประวตัพิุทธศาสนา 3 (3-0-9)  
พธ.630 พระไตรปิฎกและอรรถกถา 3 (3-0-9) พธ.630 พระไตรปิฎกและอรรถกถา 3 (3-0-9) 
พธ.640 พุทธศาสนาเถรวาท 3 (3-0-9) พธ.640 พุทธศาสนาเถรวาท 3 (3-0-9) 
พธ.641 พุทธศาสนามหายาน 3 (3-0-9) พธ.641 พุทธศาสนามหายาน 3 (3-0-9) 
พธ.680 กรรมฐานในพุทธศาสนา 3 (2-2-8) พธ.684 กรรมฐานในพุทธศาสนา 3 (2-2-8) 
พธ.613 พุทธศาสนาในประเทศไทย 3 (3-0-9) พธ.613 พุทธศาสนาในประเทศไทย 3 (3-0-9) 
พธ.614 พุทธศาสนาในเอเชยีตะวนัออก 3 (3-0-9) พธ.614 พุทธศาสนาในเอเชยีตะวนัออก 3 (3-0-9) 
พธ.643 พุทธปรชัญา 3 (3-0-9)  พธ.643 พุทธปรชัญา 3 (3-0-9)  
พธ.644 ตรรกวทิยาแนวพุทธ 3 (3-0-9) พธ.644 ตรรกวทิยาแนวพุทธ 3 (3-0-9) 
พธ.653 จรยิศาสตรแ์นวพุทธ 3 (3-0-9) พธ.653 จรยิศาสตรแ์นวพุทธ 3 (3-0-9) 
พธ.654 จติวทิยาแนวพุทธ 3 (3-0-9) พธ.654 จติวทิยาแนวพุทธ 3 (3-0-9) 
พธ.655 พุทธศาสนากบัสิง่แวดลอ้ม 3 (3-0-9) พธ.655 พุทธศาสนากบัสิง่แวดลอ้ม 3 (3-0-9) 
พธ.656 สตรใีนพุทธศาสนา 3 (3-0-9) พธ.656 สตรใีนพุทธศาสนา 3 (3-0-9) 
พธ.658 แนวคดิและขบวนการใหม่ทางพุทธศาสนาใน
สงัคมไทย                                      3 (3-0-9) 

พธ.658 แนวคิดและขบวนการใหม่ทางพุทธศาสนา
ในสงัคมไทย                                    3 (3-0-9) 

พธ.664 พุทธศาสนากบัวทิยาศาสตร์ 3 (3-0-9) พธ.664 พุทธศาสนากบัวทิยาศาสตร์ 3 (3-0-9) 
พธ.665 พุทธศาสนากบัสงัคมปจัจุบนั 3 (3-0-9) พธ.665 พุทธศาสนากบัสงัคมปจัจุบนั 3 (3-0-9) 
พธ.793 พุทธศาสนาเฉพาะเรื่อง 3 (3-0-9) พธ.793 พุทธศาสนาเฉพาะเรื่อง 3 (3-0-9) 
พธ.794 การศกึษาโดยเอกเทศ 3 (3-0-9) พธ.794 การศกึษาโดยเอกเทศ 3 (3-0-9) 
พธ.795 พุทธศาสนาภาคภาษาองักฤษเพื่อการวจิยั  
                                                    3 (3-0-9) 

พธ.795 พุทธศาสนาภาคภาษาองักฤษเพื่อการวจิยั          
                                                    3 (3-0-9) 

พธ.796 ภาษาบาลเีพื่อการวจิยั 3 (3-0-9) พธ.796 ภาษาบาลเีพื่อการวจิยั 3 (3-0-9) 
พธ.797 สมัมนาพุทธศาสนา 3 (3-0-9) พธ.797 สมัมนาพุทธศาสนา 3 (3-0-9) 
พธ.800 วทิยานิพนธ ์12 พธ.800 วทิยานิพนธ ์12 
รายวิชาท่ีเทียบไมไ่ด้  
พธ.603 คณะสงฆก์บัสงัคมไทย 3 (3-0-9)  
พธ.633 พระสตูรมหายาน 3 (3-0-9)  
พธ.657 ศลิปวฒันธรรมในพุทธศาสนา 3 (3-0-9)  
พธ.663 พุทธศาสนากบัการศกึษา 3 (3-0-9)  
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รายวิชาในหลกัสูตร พ.ศ. 2558 รายวิชาในหลกัสูตร พ.ศ. 2563 
พธ.666 พุทธศาสนากบัปรชัญาตะวนัตก 3 (3-0-9)  
พธ.667 พุทธศาสนากบัปรชัญาตะวนัออก3 (3-0-9)  
 
 


