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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิ ชาพุทธศาสนศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนย์ท่าพระจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ ปรัชญาและวรรณคดี
อังกฤษ
ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : . 25390051100392
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Buddhist Studies
2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสนศึกษา)
ชื่อย่อ ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Arts (Buddhist Studies)
ชื่อย่อ M.A. (Buddhist Studies)
3. วิ ชาเอก
4. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
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5.5 การให้ปริ ญญาแก่ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ
ศาสนศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
กาหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
ได้พจิ ารณากลันกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิ
่
ชาการ ในการประชุมครัง้ ที่ ……………
เมื่อวันที่ …….. เดือน ........................ พ.ศ. ………………
ได้รบั อนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ ที่
…………………….
เมื่อวันที่ …….. เดือน ........................ พ.ศ. ………………
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลัก สู ต รมีค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทัง้ ในระดับอุดมศึกษาและต่ากว่าอุดมศึกษา
8.2 นักวิชาการอิสระ
8.3 บรรณาธิการและนักเขียนงานด้านพุทธศาสนา
8.4 เจ้ า หน้ า ที่ ส ายวิช าการด้ า นพุ ท ธศาสนา เช่ น ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
9. สถานที่จดั การเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
10. สถานการณ์ ภ ายนอกหรื อ การพัฒ นาที่ จ าเป็ นต้ อ งน ามาพิ จ ารณาในการวางแผน
หลักสูตร
10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
ทิศทางของเศรษฐกิจประเทศไทยในปจั จุบนั ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ซึ่งยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น และเน้น
คนเป็ น ศู น ย์ก ลางการพัฒ นา สถานการณ์ เช่ น นี้ มีผ ลต่ อ การปรับ ปรุงหลักสูต รพุ ท ธศาสนศึกษา
เนื่องจากคาสอนของพุทธศาสนามีแนวทางทีเ่ ข้ากันได้กบั แนวคิดดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
วิกฤตทางสังคมและวัฒนธรรมในอดีตทาให้ผู้คนในสังคมไทยเริม่ กลับมาให้ความสาคัญ
กับคุณ ธรรมและจริยธรรมมากยิง่ ขึ้น สถานการณ์ เช่นนี้เป็ นปจั จัยสาคัญ ต่อการปรับหลักสูตรวิชา
พุ ทธศาสนศึก ษาเนื่อ งจากคาสอนของพุทธศาสนาเน้ นคุ ณ ธรรมและจริยธรรมที่ส อดรับกับความ
ต้องการของสังคมและสามารถทีจ่ ะช่วยแก้ปญั หาทางสังคมได้เป็ นอย่างดี
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11. ผลกระทบจาก ข้อ 10.1 และ 10.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธ
กิ จของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่ าวนั ้น
หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2563 นี้ ได้มกี ารปรับปรุงรายวิชา
ให้มคี วามทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและรักษาความลุ่มลึกของเนื้อหาวิชาด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของสาขาวิชามากขึน้
11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็ นสถาบันทีม่ ุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีความโดด
เด่นในการพัฒนาองค์ความรูท้ ค่ี รบถ้วนในทุกศาสตร์เพื่อการพัฒนาและการแก้ปญั หาให้แก่สงั คม อีก
ทัง้ ส่งเสริมให้นกั ศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นผูน้ าและเสียสละเพือ่ ส่วนรวม เพือ่ ให้
สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ.
2563 จึงมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรูด้ า้ นพุทธศาสนากับศาสตร์ต่างๆ ปลูกฝงั ให้นกั ศึกษามี
พืน้ ฐานทางปญั ญา ความคิดและทัศนคติในการทาวิจยั เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวมในฐานะเป็ นส่วนหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยแห่งการวิจยั ของประเทศไทย
12. ความสัม พัน ธ์ (ถ้ ามี ) กับ หลัก สู ต รอื่ น ที่ เปิ ดสอนในวิ ท ยาลัย /คณะ/ภาควิ ช าอื่ น (เช่ น
รายวิ ชาที่เปิ ดสอนเพื่อให้บริ การวิ ทยาลัย/คณะ/ภาควิ ชาอื่น หรือต้องเรียนจากวิ ทยาลัย/
คณะ/ภาควิ ชาอื่น)
12.1 รายวิ ชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนโดยวิ ทยาลัย/คณะ/ภาควิ ชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
12.2 รายวิ ชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิ ชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
12.3 การบริ หารจัดการ
ไม่มี
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักการและคาสอนในพุทธศาสนาเป็นวิชาการสาคัญทีจ่ ะเสริมสร้างความรูเ้ กีย่ วกับชีวติ
และความจริงของสรรพสิง่ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และการอยู่รวมกันอย่างสันติสุข
ความสาคัญ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นหลักสูตรทีส่ ง่ เสริมการ
เรียนรู้ การค้นคว้าและการวิจยั เกีย่ วกับพุทธศาสนาในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์อนั จะก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพในสายงานทีเ่ กีย่ วข้อง
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพือ่ ให้บณ
ั ฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลกั ษณะดังนี้
1) มีความรูอ้ ย่างลึกซึง้ เกีย่ วกับพุทธศาสนา.
2) สามารถค้นคว้า วิเคราะห์ และวิพากษ์ทางวิชาการด้านพุทธศาสนาอย่างเป็ นระบบ
เพือ่ ผลิตผลงานทีม่ คี ุณภาพและเป็นประโยชน์แก่สว่ นรวม..
3) สามารถนาความรูท้ างพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชีวติ และสังคมอย่าง
ยังยื
่ น
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนิ นการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1
ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค
ไม่มี
2. การดาเนิ นการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนิ นการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุ ณ สมบัติของผู้เข้าศึก ษาต้อ งเป็ นไปตามข้อ บังคับ มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
เป็ น ผู้ ส าเร็จ การศึก ษาไม่ ต่ า กว่ า ระดับ ปริ ญ ญาตรีไ ม่ จ ากัด สาขาวิช า ทัง้ ในหรือ
ต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผล
สอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
3) เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์
2.3 ระบบการศึกษา
 แบบชัน้ เรียน
 แบบทางไกลผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสือ่ แพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่ หลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสือ่ หลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
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 อื่นๆ (ระบุ)
2.4 การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิ ทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2561 ข้อ 42-45 และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามหลักสูตรและการ
ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้สู อน
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) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
2) หมวดวิชาบังคับ
3) หมวดวิชาเลือก
4) วิทยานิพนธ์

3
15
12
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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
เลข 8

หมายถึง
หมายถึง

วิชาระดับสูง
วิทยานิพนธ์

1) วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) : สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐาน ต้องศึกษาวิชาเสริม
พื้นฐาน 1 วิชา 3 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

พธ.501
BU501

การเขียนงานพุทธศาสนาเชิงวิชาการ
Academic Writing in Buddhism

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-9)

2) วิชาบังคับ : นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับ ทั้ง 5 วิชา รวม 15 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

พธ.610
BU610
พธ.630
BU630
พธ.640
BU640
พธ.641
BU641
พธ.691
BU691

ประวัติพุทธศาสนา
History of Buddhism
พระไตรปิฎกและอรรถกถา
Tipitaka and Commentaries
พุทธศาสนาเถรวาท
Theravada Buddhism
พุทธศาสนามหายาน
Mahayana Buddhism
ระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนศึกษา
Research Methodology in Buddhist Studies

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3) วิชาเลือก : นักศึกษาเลือกศึกษา 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต ในจำนวนนีจ้ ะต้องเป็น
วิชาเลือกรหัส 700 ไม่ต่ำกว่า 1 วิชา จากรายวิชา ดังต่อไปนี้ (หรือเลือกรายวิชาจากหลักสูตรปริญญาโท
ภาคปกติสาขาวิชาอื่นในคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรที่ตนเองสังกัด)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

พธ.613
BU613
พธ.614
BU614
พธ.643
BU.643

พุทธศาสนาในประเทศไทย
Buddhism in Thailand
พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออก
Buddhism in East Asia
พุทธปรัชญา
Buddhist Philosophy

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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พธ.644
BU644
พธ.653
BU653
พธ.654
BU654
พธ.655
BU655
พธ.656
BU656
พธ.658
BU658
พธ.664
BU664
พธ.665
BU665
พธ.684
BU684
พธ.793
BU793
พธ.794
BU794
พธ.795
BU795
พธ.796
BU796
พธ.797
BU797

ตรรกวิทยาแนวพุทธ
3 (3-0-9)
Buddhist Logic
จริยศาสตร์แนวพุทธ
3 (3-0-9)
Buddhist Ethics
จิตวิทยาแนวพุทธ
3 (3-0-9)
Buddhist Psychology
พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-9)
Buddhism and Environment
สตรีในพุทธศาสนา
3 (3-0-9)
Women in Buddhism
แนวคิดและขบวนการใหม่ทางพุทธศาสนาในสังคมไทย 3 (3-0-9)
New Buddhist Concepts and Movements in Thai Society
พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-9)
Buddhism and Science
พุทธศาสนากับสังคมปัจจุบัน
3 (3-0-9)
Buddhism and Contemporary Society
กรรมฐานในพุทธศาสนา
3 (2-2-8)
Buddhist Meditation
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
4) วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา ชื่อวิชา
พธ.800 วิทยานิพนธ์
BU800 Thesis

หน่วยกิต
12
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3.1.4 แผนการศึกษา
พธ. 691
พธ. 610
พธ. 630
พธ. 640

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนศึกษา
3
ประวัติพุทธศาสนา
3
พระไตรปิฎกและอรรถกถา
3
พุทธศาสนาเถรวาท
3
รวม
12

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
พธ. 501 การเขียนงานพุทธศาสนาเชิงวิชาการ
พธ. 641 พุทธศาสนามหายาน
พธ. XXX วิชาเลือก 2 วิชา
รวม

3
3
6
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิ บายรายวิ ชา
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 และคัมภีร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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
แนวคิด ที่ส ำคัญ ในพุ ทธศาสนาเถรวาท ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุป บาท กฎแห่ งกรรม และไตรสิ กขา
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
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย 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
การปฏิบัติธรรมและความพ้นทุกข์
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
ระบบการใช้ เหตุ ผ ลตามแนวคำสอนของพุ ท ธศาสนา หลั ก การอ้ า งเหตุ ผ ล 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 พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม
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 พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
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 พุทธศาสนากับสังคมปัจจุบนั
3 (3-0-9)
BU 665 Buddhism and Contemporary Society
ความสั ม พั น ธ์และผลกระทบระหว่างพุ ท ธศาสนากับ เศรษฐกิจ การเมื องและสั งคม 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 พุทธศาสนาเฉพาะเรื่อง
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
หั ว ข้ อทางพุ ท ธศาสนาที่ นั ก ศึก ษาแต่ ล ะคนมี ความสนใจเป็ น พิ เศษ โดยอาจารย์ เป็ น ผู้ ค วบคุ ม การ
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 และการตีความคัมภีร์ภาษาบาลี แนวทางการค้นคว้าตำราภาษาบาลีทั้งพระไตรปิฎก
อรรถกถา และคัมภีร์อื่นๆ 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
เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือสาขาวิชาอื่นๆ 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. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือการฝึ กปฏิ บตั ิ )
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิ ทยานิ พนธ์
5.1 คาอธิ บายโดยย่อ
หลัก สู ต รมี 1 แผนการศึ ก ษา คือ แผน ก แบบ ก 2 แผนศึ ก ษารายวิช า และท า
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ : การสร้างโครงการวิจยั และดาเนินการวิจยั อันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ใน
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาและนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพื่อเผยแพร่
จริยธรรมในการทาวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็นระบบ
ั หาอย่ า ง
2. สามารถสืบ ค้น ตีค วามและประเมิน ข้อ มู ล ต่ า งๆ เพื่อ ใช้ในการแก้ ไ ขป ญ
สร้างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปญั หาและความต้องการ
4. สามารถประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะกับการแก้ไขปญั หาในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิ ต
12 หน่วยกิต
5.5 ข้อกาหนดการทาวิ ทยานิ พนธ์
5.5.1 การทาวิ ทยานิ พนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสม
ไม่ต่ากว่า 3.00
(2) นักศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย
(3) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ต่อคณะกรรมการโครงการปริญ ญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เพื่อให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์
แต่งตัง้ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพ นธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้
คาแนะนานักศึกษา รวมทัง้ สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
(4) อาจารย์ท่ีปรึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ให้เป็ น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก สูต รระดับ
บัณฑิตศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สป.อว.)
5.5.2 การสอบวิ ทยานิ พนธ์
(1) อาจารย์ผู้ ส อบวิท ยานิ พ นธ์ ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ
บัณฑิตศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สป.อว.)
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว
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(3) การสอบวิท ยานิ พ นธ์ ให้เป็ น ไปตามระเบีย บและข้อ บังคับ ของมหาวิท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีจะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์
5.6 การเตรียมการ
1) นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา พธ.501 การเขียนงานพุทธศาสนาเชิงวิชาการ เป็ นวิชา
เสริมพื้นฐานโดยไม่นับ หน่ วยกิต ให้ค วามรู้เกี่ยวกับ วิธีการเขียนงานพุ ทธศาสนาเชิง
วิชาการ วิธีการตัง้ หัว ข้อ การวางโครงร่างของเรื่อง การดาเนินเรื่อง และการนาเสนอ
บทสรุปที่ชดั เจน รวมทัง้ การพัฒนาความคิด และสร้างสรรค์มุมมองใหม่ในเชิงวิชาการ
โดยให้นักศึกษาฝึ กเขียนและนาเสนอโครงการวิจยั และหากมีพฒ
ั นาการที่เด่นชัดก็จะมี
การแต่ งตัง้ อาจารย์ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์เพื่อ ให้ค าแนะน าในการท าวิท ยานิ พ นธ์แ ก่
นักศึกษา
2) เนื้อหาวิทยานิพนธ์ต้องเป็ นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาโดยมีรายงานที่ต้องนาส่ง
ตามรูปแบบและระยะเวลาทีห่ ลักสูตรกาหนด
3) นัก ศึก ษาจะต้อ งทาวิท ยานิ พ นธ์ภ ายใต้การแนะน าและควบคุ มของอาจารย์ท่ีป รึกษา
วิทยานิพนธ์ โดยให้คณะแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ เพือ่ นทาหน้าทีแ่ นะนาการ
เขียนวิทยานิพนธ์สาหรับนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต
5.7 กระบวนการประเมิ นผล
5.7.1. การสอบเค้าโครงวิ ทยานิ พนธ์
กระทาโดยวิธีก ารนาเสนอในที่ป ระชุมและสอบปากเปล่ า โดยอาจารย์ผู้ส อบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจา และผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน อาจารย์ประจาและ
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกดังกล่าว ต้องมีคุณวุฒปิ ริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทาง
วิช าการไม่ ต่ า กว่ า รองศาสตราจารย์ ใ นสาขาวิช านั ้น หรือ สาขาวิช าที่ ส ัม พัน ธ์ กัน และต้ อ งมี
ประสบการณ์ในการทาวิจยั ทีม่ ใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
อาจารย์ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ห ลัก และอาจารย์ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ร่ว ม อาจเป็ น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็ นประธานกรรมการและต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุก
ครัง้
5.7.2 การสอบวิ ทยานิ พนธ์
กระทาโดยวิธนี าเสนอในทีป่ ระชุมและสอบปากเปล่า โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
เป็นกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ซึง่ การแต่งตัง้ กรรมการเพิม่ เติม
หรือเปลีย่ นแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะกระทาได้เฉพาะกรณีทม่ี เี หตุจาเป็ น
การดาเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2559 โดยคณะศิลปศาสตร์ จะตัง้ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
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อย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีผทู้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการอย่ างน้อย 1 คน และ
ประธานคณะกรรมการต้องไม่ใช่อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
โดยการสอบวิท ยานิ พ นธ์ท่ีจะได้รบั ผล ระดับ S ต้อ งได้ม ติเป็ น เอกฉัน ท์ จากคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์
การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561ข้อ 33, 46, 48, 55, 60, 69-74, 80-81
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
1) ก าหนดให้มีก ารทวนสอบในระดับ รายวิช า โดยคณะกรรมการโครงการปริญ ญาโท
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นผูด้ าเนินการทวนสอบ
2) สุ่ ม คัด เลือ กรายวิช าตามเกณฑ์ ก ารคัด เลือ กที่ค ณะกรรมการโครงการปริญ ญาโท
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กาหนด
3) ด าเนิ น การทวนสอบโดยตรวจสอบการจัด การเรีย นการสอนตามรายละเอีย ดของ
รายวิชา (มคอ.3) และตรวจสอบการให้คะแนนข้อสอบ รายงาน โครงงาน กิจกรรม

ต่อไปนี้

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ก าหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ห ลังจากนั กศึก ษาสาเร็จ โดยด าเนิ น การ
1) สารวจภาวะการได้งานทาของบัณฑิต
2) สารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
3) สารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต

3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ศกึ ษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า
39 หน่วยกิต
3.2 ได้ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการวัดผลวิชาเสริมพืน้ ฐาน
3.4 ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ทม่ี หาวิทยาลัยกาหนด
หรือศึกษาและสอบผ่านวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
3.5 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะ
แต่งตัง้ และต้องเป็ นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟงั ได้
3.6 ต้องได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ และนาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
3.7 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รบั การตีพมิ พ์ หรื ออย่างน้อย
ได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติทม่ี คี ุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการแผยพร่ผลงานทางวิชาการ
หรือนาเสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการโดยบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รบั การตีพมิ พ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
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3.8 ได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขอื่นๆ ทีค่ ณะและมหาวิทยาลัยกาหนด
3.9 ชาระหนี้สนิ ทัง้ หมดต่อมหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว
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ตารางเทียบรายวิ ชาในหลักสูตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาพุทธศาสนศึกษา
ฉบับ พ.ศ. 2558 กับ ฉบับ พ.ศ. 2563
รายวิ ชาในหลักสูตร พ.ศ. 2558
รายวิ ชาในหลักสูตร พ.ศ. 2563
รายวิ ชาที่เทียบได้
รายวิ ชาที่เทียบได้
พธ.501 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางพุทธศาสนศึกษา
3 (3-0-9)
พธ.502 การเขียนงานพุทธศาสนาเชิงวิชาการ
3 (3-0-9)
พธ.610 ประวัตพิ ุทธศาสนา 3 (3-0-9)
พธ.630 พระไตรปิฎกและอรรถกถา 3 (3-0-9)
พธ.640 พุทธศาสนาเถรวาท 3 (3-0-9)
พธ.641 พุทธศาสนามหายาน 3 (3-0-9)
พธ.680 กรรมฐานในพุทธศาสนา 3 (2-2-8)
พธ.613 พุทธศาสนาในประเทศไทย 3 (3-0-9)
พธ.614 พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออก 3 (3-0-9)
พธ.643 พุทธปรัชญา 3 (3-0-9)
พธ.644 ตรรกวิทยาแนวพุทธ
3 (3-0-9)
พธ.653 จริยศาสตร์แนวพุทธ
3 (3-0-9)
พธ.654 จิตวิทยาแนวพุทธ 3 (3-0-9)
พธ.655 พุทธศาสนากับสิง่ แวดล้อม 3 (3-0-9)
พธ.656 สตรีในพุทธศาสนา 3 (3-0-9)
พธ.658 แนวคิดและขบวนการใหม่ทางพุทธศาสนาใน
สังคมไทย
3 (3-0-9)
พธ.664 พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-9)
พธ.665 พุทธศาสนากับสังคมปจั จุบนั 3 (3-0-9)
พธ.793 พุทธศาสนาเฉพาะเรื่อง 3 (3-0-9)
พธ.794 การศึกษาโดยเอกเทศ 3 (3-0-9)
พธ.795 พุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษเพื่อการวิจยั
3 (3-0-9)
พธ.796 ภาษาบาลีเพื่อการวิจยั 3 (3-0-9)
พธ.797 สัมมนาพุทธศาสนา 3 (3-0-9)
พธ.800 วิทยานิพนธ์ 12

พธ.691 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางพุทธศาสนศึกษา
3 (3-0-9)
พธ.501 การเขียนงานพุทธศาสนาเชิงวิชาการ
3 (3-0-9)
พธ.610 ประวัตพิ ุทธศาสนา 3 (3-0-9)
พธ.630 พระไตรปิฎกและอรรถกถา 3 (3-0-9)
พธ.640 พุทธศาสนาเถรวาท 3 (3-0-9)
พธ.641 พุทธศาสนามหายาน 3 (3-0-9)
พธ.684 กรรมฐานในพุทธศาสนา 3 (2-2-8)
พธ.613 พุทธศาสนาในประเทศไทย 3 (3-0-9)
พธ.614 พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออก 3 (3-0-9)
พธ.643 พุทธปรัชญา 3 (3-0-9)
พธ.644 ตรรกวิทยาแนวพุทธ
3 (3-0-9)
พธ.653 จริยศาสตร์แนวพุทธ
3 (3-0-9)
พธ.654 จิตวิทยาแนวพุทธ 3 (3-0-9)
พธ.655 พุทธศาสนากับสิง่ แวดล้อม 3 (3-0-9)
พธ.656 สตรีในพุทธศาสนา 3 (3-0-9)
พธ.658 แนวคิดและขบวนการใหม่ทางพุทธศาสนา
ในสังคมไทย
3 (3-0-9)
พธ.664 พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-9)
พธ.665 พุทธศาสนากับสังคมปจั จุบนั 3 (3-0-9)
พธ.793 พุทธศาสนาเฉพาะเรื่อง 3 (3-0-9)
พธ.794 การศึกษาโดยเอกเทศ 3 (3-0-9)
พธ.795 พุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษเพื่อการวิจยั
3 (3-0-9)
พธ.796 ภาษาบาลีเพื่อการวิจยั 3 (3-0-9)
พธ.797 สัมมนาพุทธศาสนา 3 (3-0-9)
พธ.800 วิทยานิพนธ์ 12

รายวิ ชาที่เทียบไม่ได้
พธ.603 คณะสงฆ์กบั สังคมไทย 3 (3-0-9)
พธ.633 พระสูตรมหายาน 3 (3-0-9)
พธ.657 ศิลปวัฒนธรรมในพุทธศาสนา 3 (3-0-9)
พธ.663 พุทธศาสนากับการศึกษา 3 (3-0-9)
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รายวิ ชาในหลักสูตร พ.ศ. 2558

รายวิ ชาในหลักสูตร พ.ศ. 2563

พธ.666 พุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก 3 (3-0-9)
พธ.667 พุทธศาสนากับปรัชญาตะวันออก3 (3-0-9)
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