๗

›หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑

๘

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา พระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
: Doctoral Programme in Buddhist Studies

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
: Doctor of Philosophy (Buddhist Studies)
: พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
: Ph.D. (Buddhist Studies)

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
---บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๔. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๔.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้เชี่ยวชาญในทฤษฎีทางพุทธศาสนา สามารถวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ด้วยวิธีการทางปัญญา เป็นนักคิดที่มีความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้นาทางปัญญา
จิตใจและสังคม
๔.๒ ความสาคัญของหลักสูตร
ความเจริญทางวัตถุในทั่วโลกได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับความแก่งแย่งเอารัดเอา
เปรี ย บซึ่ ง กั น และกั น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเครี ย ดทางด้ า นจิ ต ใจ เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาด้ า นจิ ต ใจและสั ง คม
จาเป็นต้องมีการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ที่มีความรู้
ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยด้านพระพุทธศาสนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้นา
ทางปัญญา จิตใจและสังคมเป็นเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

๙
๔.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความแตกฉานในหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา มี
ความเชี่ยวชาญในพุทธปรัชญาและคัมภีร์พระพุทธศาสนา พร้อมกับบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่าง
กลมกลืน
๒. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นผู้มีศีลาจารวัตรงดงาม มีความลึกซึ้งด้านจิตภาวนา มีความ
ใฝ่รู้ สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นต้นแบบที่ดีงามให้แก่สังคม
๓. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการศึกษา วิจัย จัดระบบข้อมูล
เพื่อประยุกต์และพัฒนาองค์ความรู้ทางพุทธปรัชญาและคัมภีร์พระพุทธศาสนา
๕. หลักสูตร
จานวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา
หลักสูตรแบบ ๒.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖
หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต โดยทั้ งนี้ทางหลักสูตร อาจให้ศึกษารายวิชาหรือทา
กิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดตาม
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา

๑. หมวดวิชาบังคับ
๑.๑ นับหน่วยกิต
๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเอก
๒.๑ นับหน่วยกิต
๒.๒ ไม่นับหน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือก
๔. ดุษฎีนิพนธ์
รวมทั้งสิ้น

จานวนหน่วยกิต
แบบ ๒.๑

๖
(๑๕)
๓
(๓)
๖
๓๖
๕๔

๖. รายวิชาในหลักสูตร
เป็ น แผนการศึ ก ษาที่ เ น้ น การวิ จั ย โดยมี ก ารท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง และก่ อ ให้ เ กิ ด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ทาดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
ศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต โดยทั้งนี้ทางหลักสูตร อาจให้ศึกษารายวิชาหรือทากิจกรรมทาง

๑๐
วิชาการอื่นๆ เพิ่ม เติม โดยไม่ นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสั มฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้
(๑) วิชาบังคับ นิสิตต้องศึกษาวิชาบังคับ ๖ หน่วยกิต และศึกษาวิชาที่กาหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมอีก
๗ รายวิชาดังนี้
ก. วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต
๘๐๑ ๑๐๑
สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา
๓ (๓-๐-๖)
Seminar on the Tipitaka and Its Commentaries
๘๐๐ ๑๐๒
พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ
๓ (๓-๐-๖)
Buddhism and Hermeneutics
ข. วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต
๘๐๑ ๒๐๓
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง
(๓) (๓-๐-๖)
Advanced Research Methodology
๘๐๑ ๑๐๔
สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ
(๓) (๓-๐-๖)
Buddhism and Profession
๘๐๑ ๑๐๕
สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์
(๓) (๓-๐-๖)
Seminar on the Tipitaka and Literary Works
๘๐๒ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน
(๓) (๓-๓-๖)
Insight Meditation
๘๐๐ ๔๐๑
สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์
(๓) (๓-๐-๖)
Seminar on Research and Thesis
(๒) วิชาเอก ๖ หน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกพระพุทธศาสนา ๖ หน่วยกิตและศึกษาวิชาที่
กาหนดให้เพิ่มเติมอีก ๑ รายวิชา คือ
ก. วิชาเอกแบบนับหน่วยกิต
๘๐๑ ๒๐๗
สัมมนาหลักพุทธธรรม
๓ (๓-๐-๖)
Seminar on the on Buddhadhamma
๘๐๑ ๒๐๘
สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่
๓ (๓-๐-๖)
Seminar on Buddhism and Modern Sciences
ข. วิชาเอกแบบไม่นับหน่วยกิต
๘๐๑ ๓๐๙
พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล
(๓) (๓-๐-๖)
Buddhism and Reasoning Sciences

๑๑
(๓) วิชาเลือก นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาที่กาหนดให้ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๘๐๑ ๒๑๐
ศึกษาอิสระในศาสนศึกษา
๓ (๓-๐-๖)
Independent Study in Religious Studies
๘๐๑ ๒๑๑
สัมมนาพุทธจริยศาสตร์ประยุกต์
๓ (๓-๐-๖)
Seminar on Applied Buddhist Ethics
๘๐๑ ๒๑๒
สัมมนาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓ (๓-๐-๖)
Seminar on Buddhism and Sustainable Development
๘๐๑ ๒๑๓
สัมมนาพระพุทธศาสนากับสตรีนิยม
๓ (๓-๐-๖)
Seminar on Buddhism and Feminism
๘๐๑ ๒๑๔
พระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทย
๓ (๓-๐-๖)
Buddhism in Thai Literatures
๘๐๑ ๓๑๕
จิตรักษากับการปรึกษาเชิงพุทธ
๓ (๓-๐-๖)
Buddhist Psychotherapy and Counseling
๘๐๑ ๓๑๖ พระพุทธศาสนากับสังคมผู้สูงอายุ
๓ (๓-๐-๖)
Seminar on Buddhism and Aged Society
๘๐๑ ๓๑๗
สัมมนาพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง
๓ (๓-๐-๖)
Seminar on Buddhism and Sufficiency Economy
๘๐๑ ๓๑๘
สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
๓ (๓-๐-๖)
Seminar on Socially Engaged Buddhism
๘๐๑ ๓๑๙
สัมมนาพระอภิธรรมปิฎก
๓ (๓-๐-๖)
Seminar on Abhidhamma Pitaka
๘๐๑ ๓๒๐
พระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน
๓ (๓-๐-๖)
Buddhism and ASEAN Community
(๔) ดุษฎีนิพนธ์
๘๐๐ ๒๐๐
ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต
Dissertation

๑๒
๗. แผนการศึกษา (แบบ ๒.๑)
ภาคการศึกษาที่ ๑
ภาค
การศึกษา
๑

แบบ ๒.๑
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๘๐๑ ๑๐๑ สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา
๘๐๐ ๑๐๒ พระพุ ท ธศาสนากั บ ศาสตร์ แ ห่ ง การ
ตีความ
๘๐๑ ๑๐๔ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ
๘๐๑ ๑๐๕ สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์

ศึกษาด้วย
ตนเอง

๓

๓

๐

๖

๓

๓

๐

๖

๓

๐

๖

๓

๐

๖

(๓)
(๓)

วิชาเอก
วิชาเลือก
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

๖
(๖)

ภาคการศึกษาที่ ๒
ภาค
การศึกษา
๒

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๘๐๑ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง
วิชาเอก
๘๐๑ ๒๐๗ สัมมนาหลักพุทธธรรม

แบบ ๒.๑
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

(๓)

๓

๐

๖

๓

๓

๐

๖

๓

๓

๐

๖

๓
๙
(๓)

๓

๐

๖

๘๐๑ ๒๐๘ สัม มนาพระพุทธศาสนากับ วิทยาการ
สมัยใหม่

วิชาเลือก
(เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จานวน ๑ วิชา)

รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

๑๓
ภาคการศึกษาที่ ๓
ภาค
การศึกษา
๓

แบบ ๒.๑
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๘๐๐ ๗๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน
วิชาเอก

(๓)

๓

๒

๖

xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา

(๓)
๓

๓
๓

๐
๐

๖
๖

ดุษฎีนิพนธ์
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

๖
๙
(๖)

๘๐๑ ๒๐๙ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล

วิชาเลือก

ภาคการศึกษาที่ ๔
ภาคการศึกษา

๔

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์
รวมนับหน่วยกิต

แบบ ๒.๑
ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

๖
๖

ภาคการศึกษาที่ ๕
ภาคการศึกษา
๕

รหัสวิชา/รายวิชา
ดุษฎีนิพนธ์
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์

หน่วยกิต

แบบ ๒.๑
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

๑๒

รวมนับหน่วยกิต

๑๒

ภาคการศึกษาที่ ๖
ภาค
การศึกษา
๖

รหัสวิชา/รายวิชา
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์
รวมนับหน่วยกิต

หน่วยกิ
๑๒
๑๒

แบบ ๒.๑
ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

๑๔
๘. แนวสังเขปรายวิชา
(๑) วิชาบังคับ ๖ หน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาบังคับ ๖ หน่วยกิตและศึกษาวิชาที่กาหนดให้ศึกษา
เพิ่มเติมอีก ๗ รายวิชา คือ
ก. วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต
๘๐๑ ๑๐๑
สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา
๓ (๓-๐-๖)
Seminar on the Tipitaka and Its Commentaries
สัมมนาประเด็นปัญหาสาคัญในพระวินัยปิฎก พระสุ ตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก โดยมีอรรถกถา
เป็นคัมภีร์สนับสนุน ให้นิสิตกาหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น เช่น นิติศาสตร์ใน
พระวินัยปิฎก วิทยาศาสตร์ในพระสุตตันตปิฎก นิเวศวิทยาในพระสุตตันตปิฎก จิตวิทยาในพระอภิธรรมปิฎก
เป็นต้น แล้วจัดทาโครงร่าง รายงานดาเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจาวิชา
๘๐๐ ๑๐๒
พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ
๓ (๓-๐-๖)
Buddhism and Hermeneutics
ศึกษาศาสตร์แห่งการตีความแบบตะวันตกและตะวันออก โดยเน้นประเด็นความขัดแย้งทางศาสนา
และปรัชญาที่นาไปสู่การสร้างรูปแบบการตีความแบบต่างๆ รวมทั้งบริบทแวดล้อมทางสังคมและทางวิชาการที่
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตี ค วามค าสอนทางศาสนาให้ เ หมาะสมกั บ ยุ ค สมั ย โดยเฉพาะหลั ก การตี ค วามใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานที่ปรากฏในคัมภีร์ต่างๆ เช่นพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรม
ปิฎก อรรถกถา ฎีกา เปฏโกปเทส เนตติปกรณ์ วิสุทธิมรรค มิลินทปัญหา ปรัชญาปารมิตาสูตร ลังกาวตารสูตร
เป็นต้น
ข. วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต
๘๐๑ ๒๐๓
ระเบียบวิธีวิจยั ชั้นสูง
(๓) (๓-๐-๖)
Advanced Research Methodology
ศึกษาระเบียบวิธีการทาวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อฝึกดาเนินการวิจัย โดยให้นิสิตเสนอโครงร่างงานวิจัย ครอบคลุมหลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา ระยะเวลาที่จะทาการวิจัย และแหล่งข้อมูล
๘๐๑ ๑๐๔
สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ
(๓) (๓-๐-๖)
Seminar on the Buddhism and Profession
สัมมนาวิชาชีพต่างๆ เช่น วิชาชีพแพทย์ วิชาชีพทนายความ วิชาชีพวิศวกร เป็นต้น เพื่อแก้ปัญหา โดย
การนาพุทธธรรมเข้าเป็นวิธีการและนาหลักพุทธธรรมไปส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในวิชาชีพต่างๆ
๘๐๑ ๑๐๕
สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์
(๓) (๓-๐-๖)
Seminar on the Tipitaka and Buddhist Literary Works
สัมมนาพระไตรปิฎกในฐานะให้เกิดงานนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาที่สาคัญ เช่น มิลินทปัญหา วิมุตติ
มรรค วิสุทธิมรรค มังคลัตถทีปนี โดยเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในศัพท์สานวนวิชาการของงานนั้นๆ

๑๕
รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการแต่งคัมภีร์ โครงสร้าง เนื้อหา และองค์ความรู้ ในงานนิพนธ์เรื่องนั้นๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูลประกอบการทาวิจัย
๘๐๐ ๓๐๖
วิปัสสนากรรมฐาน
(๓) (๓-๓-๖)
Insight Meditation
ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎีเน้นศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติ
กรรมฐานของพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎก รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสานักต่างๆ ในสังคมไทย
ส่วนในภาคปฏิบัติจะมีนานิสิตให้ฝึกปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง
๖๐๐ ๔๐๑

สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์
(๓) (๓-๓-๖)
Seminar on Research and Thesis
สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับมาศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างเนื้อหา
ประเด็นปัญหา วิธีดาเนินการวิจัย ผลการวิจัย และประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
(๒) วิช าเอก ๖ หน่ วยกิต นิสิ ตต้องศึกษาวิชาเอกพระพุทธศาสนา ๖ หน่วยกิต และศึกษาวิชาที่
กาหนดให้เพิ่มเติมอีก ๑ รายวิชา คือ
ก. วิชาเอก แบบนับหน่วยกิต
๘๐๑ ๒๐๗
สัมมนาหลักพุทธธรรม
๓ (๓-๐-๖)
Seminar on Buddhadhamma
สัมมนาหลักพุทธรรมทั้งฝ่ายพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานโดยเน้นวิเคราะห์แนวคิดและคาสอน
สาคัญ เน้นพุทธธรรมที่เป็นแกนหลัก พุทธธรรมที่เป็นเครื่องมือปฏิบัติ และพุทธธรรมแนวประยุกต์ใช้ ได้แก่
อริยสัจ ๔ อริยมรรคมีองค์ ๘ ขันธ์ ๕ ปฏิจจสมุปบาท สุญญตา นิพพาน จิตประภัสสร กายของพระพุทธเจ้า
พระอรหันต์ พระโพธิสัตว์ บารมี ๑๐ และอื่นๆ นิสิตต้องกาหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓
ประเด็น แล้วจัดทาโครงร่างรายงาน ดาเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการศึกษา
๘๐๑ ๒๐๘

สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่
๓ (๓-๐-๖)
Seminar on Buddhism and Modern Sciences
สัม มนาประเด็ นปั ญ หาทางพระพุ ทธศาสนาและวิ ทยาการสมั ยใหม่ โดยศึก ษาแบบบู รณาการให้
ครอบคลุมทั้งวิท ยาการด้านวิท ยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นให้นิสิตประยุกต์วิทยาการ
สมัยใหม่มาอธิบายคาสอนทางพระพุทธศาสนา และประยุกต์คาสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่ออธิบายศาสตร์
สมัยใหม่ อันจะเป็นการตอบปัญหาทางวิชาการและปัญหาสังคมสมัยใหม่
นิสิตต้องกาหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดทาโครงร่างรายงาน
ดาเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา

๑๖
ข. วิชาเอก แบบไม่นับหน่วยกิต
๘๐๑ ๓๐๙
พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล
(๓) (๓-๐-๖)
Buddhism and Reasoning Sciences
ศึกษาวิธีคิดและวิธีการใช้เหตุผลในพระพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบกับวิธีคิดและการใช้เหตุผลแบบ
ต่างๆ ของตะวันตก เช่น การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแบบสร้างสรรค์
และการใช้เหตุผ ลทางตรรกะแบบนิรนัยและอุปนัย เน้นศึกษาวิธี คิดและการใช้เหตุผลที่ปรากฏในคัมภี ร์
พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน
(๓) วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
๘๐๑ ๒๑๐
ศึกษาอิสระในศาสนศึกษา
๓ (๓-๐-๖)
Independent Study in Religious Studies
ให้นิสิตเลือกศึกษาแนวคิดในศาสนาต่างๆ ตามความสนใจ ทั้งนี้นิสิตอาจจะศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด
ระหว่างศาสนา คือ พระพุทธศาสนา ศาสนาฮินดู ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาสิกข์ ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๊อ
เป็นต้น โดยศึกษาในรูปแบบโครงการวิจัย ทั้งนี้นิสิตต้องกาหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓
ประเด็น แล้วจัดทาโครงร่างรายงาน ดาเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา
๘๐๑ ๒๑๑
สัมมนาพุทธจริยศาสตร์ประยุกต์
๓ (๓-๐-๖)
Seminar on Applied Buddhist Ethics
สัมมนาประเด็นเกี่ยวกับพุทธจริยศาสตร์ประยุกต์ โดยเน้นศึ กษาหลักการและเกณฑ์ตัดสินในพุทธจริย
ศาสตร์ เ พื่ อ ตอบปั ญ หาทางจริ ยศาสตร์ ใ นสั ง คมปั จ จุ บั น เช่ น การเลื อ กเพศ การตั ด ต่ อ พั นธุ ก รรม การใช้
สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ การบริจาคอวัยวะ การอุ้มบุญ อัตวินิบาตกรรม การุณยฆาต โทษประหารชีวิต
สงครามที่เป็นธรรม การทาแท้ง ปัญหาเรื่องสิทธิเหนือร่างกาย สิทธิที่จะตาย การแต่งงานกับเพศเดียวกัน การ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม จริยศาสตร์ธุรกิจ จริยศาสตร์การแพทย์ และประเด็นปัญหา
ทางจริยศาสตร์อื่นๆ ทั้งนี้นิสิตต้องกาหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดทาโครง
ร่างรายงาน ดาเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา
๘๐๑ ๒๑๒
สัมมนาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓ (๓-๐-๖)
Seminar on Buddhism and Sustainable Development
สัมมนาแนวคิดทฤษฏีทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้น
ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งภูมิ
หลังความคิดความเชื่อแบบตะวันตกที่ กาหนดรูปแบบการพัฒนาในสังคมโลกปัจจุบัน แล้ ววิเคราะห์แนว
ทางการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนาที่เน้นความยั่งยืนของสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
นิสิตต้องกาหนดประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็นแล้วจัดทาโครงร่างรายงาน ดาเนิน
การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา

๑๗
๘๐๑ ๒๑๓

สัมมนาพระพุทธศาสนากับสตรีนิยม
๓ (๓-๐-๖)
Seminar on Buddhism and Feminism
สัมมนาแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับสตรีนิยมและแนวคิดของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสตรี โดยเน้นศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันด้านสถานะและบทบาทระหว่างบุรุษกับสตรีในสังคมรวมทั้งป ระเด็น
คาถามของสังคมสมัยใหม่ที่มาควบคู่กับแนวคิดแบบสตรีนิยม (Feminism) สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค
ทางเพศ ทั้งนี้ นิสิตต้องกาหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดทาโครงร่างรายงาน
ดาเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา
๘๐๑ ๒๑๔
พระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทย
๓ (๓-๐-๖)
Buddhism in Thai Literatures
ศึกษาแนวความคิดทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่องเด่นๆ โดยเน้นวิเคราะห์อิทธิพล
ของพระพุ ทธศาสนาในแง่หลั กคาสอน ภาษา โลกทัศน์ ฉาก โครงเรื่อง และบุคลิก ลักษณะของบุคคลใน
วรรณคดี รวมทั้งศึกษาบทบาทของวรรณคดีไทยในฐานะเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความเชื่อทางพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทย ในแง่วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีไทยและค่านิยมทางสังคม
๘๐๑ ๓๑๕
จิตรักษากับการปรึกษาเชิงพุทธ
๓ (๓-๐-๖)
Buddhist Psychotherapy and Counseling
วิเคราะห์วิธีการรักษาจิตและให้คาปรึกษาแก่บุคคลผู้ประสบปัญหาทางจิตใจตามแนวพระพุทธศาสนา
โดยเปรี ย บเที ย บกั บ หลั ก จิ ต รั ก ษาและการให้ ค าปรึ ก ษาในจิ ต วิ ท ยาตะวั น ตก เน้ น ศึ ก ษาธรรมชาติ แ ละ
กระบวนการทางานของจิต วิธีการพัฒนา การเยียวยารักษาและการให้คาปรึกษาแก่บุคคลผู้ประสบปัญหาทาง
จิต เช่น ปัญหาความเครียด ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพ
และปัญหาเกี่ยวกับความรัก เป็นต้น
๘๐๑ ๓๑๖ พระพุทธศาสนากับสังคมผูส้ ูงอายุ
๓ (๓-๐-๖)
Seminar on Buddhism and Aged Society
สัมมนาประเด็นพระพุทธศาสนากับสังคมผู้สูงอายุเพื่อหาแนวทางในการนาพุทธธรรมมาบูรณาการกับ
หลั ก การบริ ห ารจั ด การในด้ า นการส่ ง เสริ ม ดู แ ลสุ ข ภาพ การพึ่ ง ตนเอง จิ ต วิ ท ยาในการยอมรั บ ในการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง การดารงตนอย่างมีคุณค่า เป็นต้น โดยเน้นศึกษาหลักการทั้งฝ่ายที่เป็นผู้ดู แลและผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ นิสิตต้องกาหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็นแล้วจัดทาโครงร่างรายงาน ดาเนิน
การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา
๘๐๑ ๓๑๗
สัมมนาพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง
๓ (๓-๐-๖)
Seminar on Buddhism and Sufficiency Economy
สัมมนาประเด็นพระพุทธศาสนา ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ
(GNH) โดยเน้นศึกษาหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องและส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหา
อันเกิดจากความไม่พอเพียงในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและบริโภคนิยมในสังคมปัจจุบัน แล้วเสนอแนวทาง

๑๘
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพระพุทธศาสนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ นิสิตต้องกาหนดประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็นแล้วจัดทาโครงร่างรายงานดาเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และเสนอผลการศึกษา
๘๐๑ ๓๑๘
สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
๓ (๓-๐-๖)
Seminar on Socially Engaged Buddhism
สัมมนาแนวคิดทฤษฏีและขบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในโลกยุคใหม่ โดยเน้นวิเคราะห์แนวคิด
ทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น การจัดตั้งชุมชน ความสัมพันธ์ในชุมชน การมี
ส่วนร่วมหรือผูกพัน (Engage) กับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม โดยเฉพาะขบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อ
สังคมในโลกยุคใหม่ เช่น ขบวนการสรรโวทัยในศรีลังกา ขบวนการชาวพุทธเวียดนาม ขบวนการชาวพุทธทิเบต
ขบวนการชาวพุทธไทย ทั้งนี้ นิสิตต้องกาหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดทา
โครงร่างรายงาน ดาเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา
๘๐๑ ๓๑๙
สัมมนาพระอภิธรรมปิฎก
๓ (๓-๐-๖)
Seminar on Abhidhamma Pitaka
สัมมนาประเด็นสาคัญในพระอภิธรรมปิฎก โดยเน้นศึกษากาเนิดและพัฒนาการของพระอภิธรรมปิฎก
รูปแบบและโครงสร้างของคัมภีร์พระอภิธรรมปิฎก แนวคิดเรื่องสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ แนวคิดเรื่อง
กรรมกับอนัตตา แนวคิดเรื่องปรมั ตถธรรม ๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน เป็นต้น รวมทั้งศึกษาคัมภีร์ที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น คัมภีร์อภิธรรมาวตาร คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ คัม ภีร์วิสุทธิมรรค ทั้งนี้ นิสิตต้องกาหนด
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดทาโครงร่างรายงาน ดาเนินการศึกษา รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา
๘๐๑ ๓๒๐
พระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน
๓ (๓-๐-๖)
Buddhism and ASEAN Community
ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับเสาหลักของอาเซียน ๓ อย่าง คือ(๑)ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (๒)ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (๓)ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
โดยนิสิตต้องกาหนดประเด็นที่เกี่ยวกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดทาโครงร่างรายงาน ดาเนิน
การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา
(๔) ดุษฎีนิพนธ์
๘๐๐ ๒๐๐
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ ๒.๑
Dissertation

๓๖ หน่วยกิต

๑๙

›หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

๒๐

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

: พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
: Master of Arts Program in Buddhist Studies

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

: พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
: Master of Arts (Buddhist Studies)

ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
: M.A. (Buddhist Studies)

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๔. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๔.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา บูรณาการวิชาการสู่งานวิจัย
พัฒนาสังคมอุดมปัญญา เสริมคุณค่าด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
๔.๒ ความสาคัญของหลักสูตร
ความเจริญทางวัตถุในทั่วโลกได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับความแก่งแย่งเอา
รัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันส่งผลให้เกิดความเครียดทางด้านจิตใจ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านจิตใจจาเป็นต้องมี
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาที่มีความรู้ความสามารถ
ในการค้นคว้าวิจัยด้านพระพุทธศาสนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีคุณธรรมและจริยธรรม
๔.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตตามปรัชญาที่ตั้งไว้ จึงมีวัตถุประสงค์
ดังนี้
๑) เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
๒) เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีความรู้ทางพระพุทธศาสนา

๒๑
๓) เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถบูรณาการความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
กับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างเป็นระบบ
๔) เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีจิตอาสาและทางานเป็นทีมได้
๕) เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นผู้สามารถศึกษาพระพุทธศาสนาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการศึกษาข้อมูลเพื่อทาวิจัยและนาเสนอข้อค้นพบในงานวิจัย
๕. หลักสูตร
จานวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๓๙ หน่วยกิต แผน ก แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗
หน่วยกิต และทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต แผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต
และทาสารนิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย ๔ ภาค
การศึกษาปกติ (๒ ปี) และอย่างมากไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ (๕ ปี)
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร เป็นแบบ แผน ก แบบ ก (๒) และแผน ข โดยแบ่งหมวดวิชาตามที่กาหนดไว้ใน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้
หมวดวิชา
๑.หมวดวิชาบังคับ
๒.หมวดวิชาเอก
๓.หมวดวิชาเลือก
๔.ไม่นับหน่วยกิต
๕.วิทยานิพนธ์
๖.สารนิพนธ์
รวมทั้งสิ้น

แผน ก แบบ ก (๒)/หน่วยกิต

แผน ข /หน่วยกิต

๙
๑๒
๖
(๑๒)
๑๒
๓๙

๙
๑๒
๑๒
(๑๒)
๖
๓๙

๖. รายวิชาในหลักสูตร
(๑) หมวดวิชาบังคับ กาหนดให้ศึกษาทั้ง ๒ แผน แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ
ก. วิชาบังคับ นับหน่วยกิต จานวน ๙ หน่วยกิต
๖.๑ วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต
๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์
Tipitaka Analysis
๖๐๐ ๑๐๒ พุทธปรัชญา
Buddhist Philosophy

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๒๒
๖๐๒ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา
๓ (๓-๐-๖)
Research Methodology in Buddhism
๖.๒ วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต
๖๐๐ ๑๐๔ พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
(๓) (๓-๐-๖)
Buddhism in English
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน
(๓) (๓-๐-๖)
Buddhist Meditation
๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์
(๓) (๓-๐-๖)
Seminar on Thesis
๑๐๒ ๓๐๒ การใช้ภาษาบาลี ๑
(๓) (๓-๐-๖)
Usage of Pali I
๑๐๒ ๓๐๖ การใช้ภาษาบาลี ๒
(๓) (๓-๐-๖)
Usage of Pali II
(๒) วิชาเอก ๑๒ หน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกพระพุทธศาสนา ๑๒ หน่วยกิต
๖๐๒ ๑๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท
๓ (๓-๐-๖)
Theravada Buddhism
๖๐๒ ๓๐๗ พระพุทธศาสนามหายาน
๓ (๓-๐-๖)
Mahayana Buddhism
๖๐๒ ๒๐๘ ศึกษางานสาคัญทางพระพุทธศาสนา
๓ (๓-๐-๖)
Selected Buddhist Works
๖๐๒ ๓๐๙ สัมมนาพระพุทธศาสนา
๓ (๓-๐-๖)
Seminar on Buddhism
(๓) วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาที่กาหนดให้ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๖๐๒ ๓๑๐ พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย
๓ (๓-๐-๖)
Buddhist Ethics and Contemporary Social Problems
๖๐๒ ๓๑๑ ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน
๓ (๓-๐-๖)
New-Buddhist Movements in Contemporary World
๖๐๒ ๓๑๓ พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
๓ (๓-๐-๖)
Buddhism and Modern Sciences
๖๐๒ ๓๑๔ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย
๓ (๓-๐-๖)
Buddhism and Thai Wisdom
๖๐๒ ๓๑๕ สานเสวนาทางศาสนา

๓ (๓-๐-๖)

๒๓
Inter-Religious Dialogue
(๔) วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต
๖๐๒ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
Thesis
(๒) แผน ข วิชาบังคับจานวนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
๑) วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต
๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์
๓ (๓-๐-๖)
Tipitaka Analysis
๖๐๐ ๑๐๒ พุทธปรัชญา
๓ (๓-๐-๖)
Buddhist Philosophy
๖๐๒ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา
๓ (๓-๐-๖)
Research Methodology in Buddhism
๒) วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต
๖๐๐ ๑๐๔ พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
(๓) (๓-๐-๖)
Buddhism in English
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน
(๓) (๓-๐-๖)
Buddhist Meditation
๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์
(๓) (๓-๐-๖)
Seminar on Thesis
๑๐๒ ๓๐๒ การใช้ภาษาบาลี ๑
(๓) (๓-๐-๖)
Usage of Pali I
๑๐๒ ๓๐๖ การใช้ภาษาบาลี ๒
(๓) (๓-๐-๖)
Usage of Pali II
(๒) วิชาเอก ๑๒ หน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกพระพุทธศาสนา ๑๒ หน่วยกิต
๖๐๒ ๑๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท
๓ (๓-๐-๖)
Theravada Buddhism
๖๐๒ ๓๐๗ พระพุทธศาสนามหายาน
๓ (๓-๐-๖)
Mahayana Buddhism
๖๐๒ ๒๐๘ ศึกษางานสาคัญทางพระพุทธศาสนา
๓ (๓-๐-๖)
Selected Buddhist Works
๖๐๒ ๓๐๙ สัมมนาพระพุทธศาสนา
๓ (๓-๐-๖)
Seminar on Buddhism

๒๔
(๓) วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาที่กาหนดให้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๖๐๒ ๓๑๐ พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย
๓ (๓-๐-๖)
Buddhist Ethics and Contemporary Social Problems
๖๐๒ ๓๑๑ ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน
๓ (๓-๐-๖)
New-Buddhist Movements in Contemporary World
๖๐๒ ๓๑๓ พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
๓ (๓-๐-๖)
Buddhism and Modern Sciences
๖๐๒ ๓๑๔ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย
๓ (๓-๐-๖)
Buddhism and Thai Wisdom
๖๐๒ ๓๑๕ สานเสวนาทางศาสนา
๓ (๓-๐-๖)
Inter-Religious Dialogue
(๔) วิทยานิพนธ์ ๖ หน่วยกิต
๖๐๐ ๒๐๐ สารนิพนธ์ ๖ หน่วยกิต
Research Paper
๗. แผนการศึกษา
แผนการศึกษา แผน ก
ภาคเรียน
๑

ภาคเรียน
๒

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๖๐๐ ๑๐๑
๖๐๐ ๑๐๒
๖๐๐ ๑๐๔
วิชาเอก
๖๐๒ ๑๐๖
รวม

พระไตรปิฎกวิเคราะห์
พุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
พระพุทธศาสนาเถรวาท
รหัสวิชา/รายวิชา

วิชาบังคับ
๖๐๒ ๒๐๓
๖๐๐ ๒๐๕
วิชาเอก
๖๐๒ ๒๐๘

หน่วยกิต
๓
๓
(๓)
๓
๙
หน่วยกิต

ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา
กรรมฐาน

๓
(๓)

ศึกษางานสาคัญทางพระพุทธศาสนา

๓
(๓)

๒๕
๑๐๒ ๓๐๒
การใช้ภาษาบาลี ๑
วิชาเลือก
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จานวน ๑ รายวิชา

๓

รวม

๙

ภาคเรียน
๓

ภาคเรียน
๔

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

วิชาเอก
๖๐๒ ๓๐๗
พระพุทธศาสนามหายาน
๖๐๒ ๓๐๙
สัมมนาพระพุทธศาสนา
๑๐๒ ๓๐๖
การใช้ภาษาบาลี ๒
วิชาเลือก
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จานวน ๑ รายวิชา

๓
๓
(๓)
๓

รวม

๙

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์
วิชาบังคับ
๖๐๒ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
(๓) (๓-๐-๖)
๑๒
๑๒

๘. แนวสังเขปรายวิชา
(๑) วิชาบังคับจานวน ๙ หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต
๖๐๐ ๑๐๑

พระไตรปิฎกวิเคราะห์
๓ (๓-๐-๖)
Tipitaka Analysis
ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างสาระและพัฒนาการพระไตรปิฎก สาระสังเขปและวิเคราะห์หลักธรรมสาคัญ
หลักธรรมที่ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ
๖๐๐ ๑๐๒
พุทธปรัชญา
๓ (๓-๐-๖)
Buddhist Philosophy
วิเคราะห์ประวัติและพัฒนาการของพุทธปรัชญาในพระพุทธศาสนายุคต้น เถรวาท สรวาสติวาท เสาตราน
ติกะ มาธยมิกะ โยคาจาร สุขาวดีและพุทธตันตระ ทั้งนี้ การศึกษาแนวคิดเหล่านั้นจะเน้นการศึกษาวิเคราะห์ในกรอบ
ของแนวคิดทางอภิปรัชญา แนวคิดทางญาณวิทยาและแนวคิดทางจริยศาสตร์

๒๖
๖๐๒ ๒๐๓

ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา
๓ (๓-๐-๖)
Research Methodology in Buddhism
ศึกษาหลักการและกระบวนการของการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงเอกสารโดยเน้น
ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับการศึกษาทางพระพุทธศาสนา

ข. วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต
๖๐๐ ๒๐๔

พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
(๓) (๓-๐-๖)
Buddhism in English
ศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านภาษาอังกฤษทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนโดยเน้นฝึกหาการใช้ศัพท์
เฉพาะวิชาการด้านพระพุทธศาสนา (technical term) การอ่านคัมภีร์หรือตารางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาใน
ภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการทางานวิชาการของนิสิต
๖๐๐ ๒๐๕
กรรมฐาน
(๓) (๓-๐-๖)
Buddhist Meditation
ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา
และปกรณ์วิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสานักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นศึกษาอารมณ์ของสมถ
กรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ลาดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐานและผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน ได้แก่
สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น
๖๐๐ ๔๐๑
สัมมนาวิทยานิพนธ์
(๓) (๓-๓-๖)
Seminar on Thesis
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตัวอย่างงานวิจัยและวิทยานิพนธ์วิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหาวิทยานิพนธ์ โดย
เน้นการตั้งชื่อ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย คานิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม วิธีการดาเนินการ
วิจัย และผลการวิจัย รวมทั้งฝึกปฏิบัติการเขียนวิทยานิพนธ์และบทความวิจัย
๑๐๒ ๓๐๒
การใช้ภาษาบาลี ๑
(๓) (๓-๐-๖)
Usage of Pali I
ศึกษาประวัติและพัฒนาการภาษาบาลี การพูด อ่าน เขียน ภาษาบาลีในระดับพื้นฐาน และแปลบาลีเป็น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาบาลี โดยใช้หนังสือชาตกัฏฐกถาและธรรมปทัฏฐกถาประกอบ
๑๐๒ ๓๐๖
การใช้ภาษาบาลี ๒
(๓) (๓-๐-๖)
Usage of Pali II
ศึกษาการพูด อ่าน เขียน ภาษาบาลี ต่อจากการใช้ภาษาบาลี ๑ และแปลภาษาบาลีเป็นไทย และภาษาไทย
เป็นภาษาบาลี โดยใช้หนังสือมังคลัตถทีปนีและวิสุทธิมรรคประกอบ

(๒) วิชาเอก ๑๒ หน่วยกิต
๖๐๒ ๑๐๖

พระพุทธศาสนาเถรวาท
๓ (๓-๐-๖)
Theravada Buddhism
ศึกษากาเนิดและพัฒนาการของพระพุทธศาสนาเถรวาท คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทและหลักคาสอนสาคัญ
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นพุทธศาสนาเถรวาทพร้อมทั้งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศต่างๆ

๒๗
๖๐๒ ๓๐๗

พระพุทธศาสนามหายาน
๓ (๓-๐-๖)
Mahayana Buddhism
ศึกษากาเนิดและพัฒนาการของพระพุทธศาสนามหายาน คัมภีร์สาคัญ นิกายสาคัญทางพระพุทธศาสนา
มหายานและคาสอนสาคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นพุทธศาสนามหายานพร้อมทั้งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
มหายานในประเทศต่างๆ
๖๐๒ ๒๐๘
ศึกษางานสาคัญทางพระพุทธศาสนา
๓ (๓-๐-๖)
Selected Buddhist Works
ศึกษาผลงานทางคัมภีร์ ผลงานทางวรรณกรรมและหลักคาสอนสาคัญของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาคน
สาคัญทั้งในอดีตและปัจจุบันที่สะท้อนอัตลักษณ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น ผลงานของสมเด็จพระพุทธ
โฆสาจารย์ พระอนุรุทธาจารย์ พระสิริมังคลาจารย์ พระพุทธทาสภิกขุ สมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
พระวัลโปละราหุล พระโสภณมหาเถระ (เลดีสยาดอ) นาคารชุน อสังขะ วสุพันธุ สองขะปะ (วัชรยาน) พระนารท
มหาเถระ (ศรีลังกา) ริส เดวิดส์ เชอร์บาตสกี ดี.ที.ซูซูกิ ทะไลลามะ ติช นัท ฮันห์ เป็นต้น
(๓) วิชาเลือก โดยแผน ก แบบ ก (๒) ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และแผน ข ให้เลือก

เรียน ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๖๐๒ ๓๐๙

สัมมนาพระพุทธศาสนา
๓ (๓-๐-๖)
Seminar on Buddhism
สัมมนาพระพุทธศาสนากับประเด็นปัญหาสังคมปัจจุบันโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการกาหนดประเด็นการ
อภิปราย เสนอข้อคิดเห็น และการวิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์พุทธธรรมมาแก้ปัญหาสังคมปัจจุบัน
๖๐๒ ๓๑๐
พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย
๓ (๓-๐-๖)
Buddhist Ethics and Contemporary Social Problems
ศึกษาแนวคิดทางพุทธจริยศาสตร์ที่เกี่ยวกับเกณฑ์ตัดสินความดี ความชั่ว ควร ไม่ควร เพื่อเป็นฐานในการ
อธิบายและตอบปัญหาสังคมร่วมสมัย โดยเฉพาะปัญหาที่มีผลกระทบมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เช่น การทาแท้ง การตัดต่อพันธุกรรม การทาการุณยฆาต การทาโคลนนิ่ง
๖๐๒ ๓๑๑
ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน
๓ (๓-๐-๖)
New-Buddhist Movements in Contemporary World
ศึกษาขบวนการพระพุทธศาสนาแนวใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างบริบททางสังคม
กับการเกิดขึ้ นของขบวนการพระพุทธศาสนา รูป แบบการจัด ตั้งองค์ก ร
การตี ความคาสอน วิ ธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา รวมทั้งอิทธิพลต่อสังคมปัจจุบัน
๖๐๒ ๓๑๓
พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
๓ (๓-๐-๖)
Buddhism and Modern Sciences
ศึกษาพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ที่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โดยการ
บูรณาการ การวิเคราะห์เปรียบเทียบและการประยุกต์อธิบายคาสอนทางพระพุทธศาสนา

๒๘
๖๐๒ ๓๑๔

พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย
๓ (๓-๐-๖)
Buddhism and Thai wisdom
ศึกษาหลักธรรมสาคัญของพระพุทธศาสนาทีม่ ีความสัมพันธ์กับภูมิปัญญาไทย ในด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา
ความเชื่อ จารีตประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น โดยวิเคราะห์บทบาทและอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อ
ภูมิปัญญาไทย
๖๐๒ ๓๑๕
สานเสวนาทางศาสนา
๓ (๓-๐-๖)
Inter-Religious Dialogue
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวิธีการสานเสวนาทางศาสนา รวมถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทาง
ศาสนา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสันติภาพของโลก

(๔) วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
กาหนดให้ แผน ก แบบ ก ๒ ทาวิทยานิพนธ์ แผน ข ทาสารนิพนธ์
๖๐๒ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์
Thesis
๖๐๐ ๒๐๐ สารนิพนธ์
Research Paper

๑๒ (๐-๔๕-๐)
๖ (๐-๓๖-๐)

๒๙

›หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาปรัชญา

๓๐

รายละเอียดของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

: พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
: Master of Arts Program in Philosophy

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา)
: Master of Arts (Philosophy)
: พธ.ม. (ปรัชญา)
: M.A. (Philosophy)

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
๔. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๔.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาให้เป็นผู้มีความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล ให้เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ นักวิจารณ์ นักวิพากษ์ และนักสังเคราะห์องค์ความรู้ทางปรัชญาและ
ศาสนา โดยเฉพาะพุทธปรัชญา เพื่อพัฒนามนุษย์และสังคม
๔.๒ ความสาคัญของหลักสูตร
ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทาให้สังคมมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมากต่อมนุษย์ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความจริง ความดี
และความงามที่มนุษย์เคยยึดถือ จึงส่งผลให้สังคมต้องเผชิญปัญหาที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยกฎหมายหรือ
ระเบียบทางสังคม การจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวจาเป็นจะต้องจัดการศึกษาให้มนุษย์เป็นผู้มีความสามารถรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง โดยวิเคราะห์วิจารณ์ วิพากษ์เรื่องความจริง ความดี และความงาม จนกระทั่งรู้จักแยกแยะ
คุณค่าที่สาคัญระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และมนุษย์กับเทคโนโลยี ซึ่งจะ
ทาให้มนุษย์ส ามารถรู้และตัดสินใจว่าสิ่งใดควรทาสิ่งใดไม่ควรทา เพื่อการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข การศึกษาวิชาปรัชญาจึงมีความสาคัญต่อมนุษย์อย่างยิ่ง เพราะวิชานี้สอนให้มนุษย์มีความรู้ในด้าน

๓๑
ความจริง ความดี และความงาม โดยเน้นการปลูกฝังศักยภาพในด้านการวิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์ และ
สังเคราะห์องค์ความรู้บนฐานของความจริง ความดี และความงาม ผลที่ได้จากการศึกษาวิชานี้จะทาให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองและสังคมให้มีความผาสุกอย่างยั่งยืนได้
๔.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๓.๑ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้มีความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์
กว้างไกลและเป็นผู้มีเชี่ยวชาญวิชาการด้านปรัชญา โดยเฉพาะพุทธปรัชญาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
๑.๓.๒ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้เป็นผู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์และสังเคราะห์ องค์ความรู้ทางปรัชญาและศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้
๑.๓.๓ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการ
ศึกษาวิจัยประยุกต์และพัฒนาองค์ความรู้ทางปรัชญาและศาสนาเพื่อพัฒนาสังคม
๑.๓.๔ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นต้นแบบ
ที่ดีงามให้แก่สังคม
๕. หลักสูตร
๕.๑ จานวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา
จ านวนหน่ ว ยกิ ต ตลอดหลั ก สู ต ร ๓๙ หน่ ว ยกิ ต เป็ น หลั ก สู ต รแบบศึ ก ษาเต็ ม ใช้ ร ะยะเวลาใน
การศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย ๓ ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
๕.๒ โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา

จานวนหน่วยกิต

รายวิชาไม่นับหน่วยกิต

๑. หมวดวิชาบังคับ

๙

(๑๘)

๒. หมวดวิชาเอก

๑๒

(๓)

๓. หมวดวิชาเลือก

๖

(๒)

๔. วิทยานิพนธ์

๑๒

รวมทั้งสิ้น

๓๙

(๒๐)

๕.๓ รายวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจาวิชาในหลักสูตรพุท ธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ประกอบด้วย
เลข ๖ หลัก มีความหมายดังนี้
๑. เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที่ ๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา/ภาควิชา
๒. เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที่ ๑ แสดงภาคการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา

๓๒
(๑) วิชาบังคับ ๙ หน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาบังคับ ๙ หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต
๖๐๐ ๑๐๑

พระไตรปิฎกวิเคราะห์

๓ (๓-๐-๖)

Tipitaka Analysis
๖๐๐ ๑๒๐

พุทธปรัชญา

๓ (๓-๐-๖)

Buddhist Philosophy
๖๐๓ ๒๐๓

ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา

๓ (๓-๐-๖)

Research Methodology in Philosophy
ข. วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาจานวน ๑๕ หน่วยกิต
๖๐๐ ๑๐๔

ภาษาอังกฤษ

( ๓) (๓-๐-๖)

English
๖๐๐ ๒๐๕

กรรมฐาน

( ๓) (๓-๓-๖)

Buddhist Meditation
๖๐๐ ๔๐๑

สัมมนาวิทยานิพนธ์

( ๓) (๓-๐-๖)

Seminar on Thesis
๑๐๒ ๓๐๒

การใช้ภาษาบาลี ๑

( ๓) (๓-๐-๖)

Usage of Pali I
๑๐๒ ๓๐๖

การใช้ภาษาบาลี ๒

( ๓) (๓-๐-๖)

Usage of Pali II
(๒) วิชาเอก ๑๒ หน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกปรัชญา ๑๒ หน่วยกิต
๖๐๓ ๑๐๖

อภิปรัชญาวิเคราะห์

๓ (๓-๐-๖)

Analytic Metaphysics
๖๐๓ ๒๐๗

ญาณวิทยาวิเคราะห์

๓ (๓-๐-๖)

Analytic Epistemology
๖๐๓ ๓๐๘

จริยศาสตร์วิเคราะห์

๓ (๓-๐-๖)

Analytic Ethics
๖๐๓ ๓๐๙

สัมมนาปรัชญา
Seminar on Philosophy

๓ (๓-๐-๖)

๓๓
และต้องศึกษาในรายวิชาเอกแบบไม่นับหน่วยกิต ๓ หน่วยกิต
๘๐๒ ๒๐๙

สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนา

(๓) (๓-๐-๖)

Seminar on Problems of Philosophy of Religions
(๓) วิชาเลือกไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต (โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้)
๖๐๓ ๓๑๐

ปรัชญาวิเคราะห์
๓ (๓-๐-๖)
Analytic Philosophy
๖๐๓ ๓๑๑
ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์
๓ (๓-๐-๖)
Symbolic Logic
๖๐๓ ๓๑๒
ปรัชญาอัตถิภาวนิยม
๓ (๓-๐-๖)
Philosophy of Existentialism
๖๐๓ ๓๑๓
ปรากฎการณ์วิทยา
๓ (๓-๐-๖)
Phenomenology
๖๐๓ ๓๑๔
ปรัชญาการเมือง
๓ (๓-๐-๖)
Political Philosophy
๖๐๓ ๓๑๕
สุนทรียศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
Aesthetics
๖๐๓ ๓๑๖
เปรียบเทียบปรัชญาตะวันออกกับปรัชญาตะวันตก
๓ (๓-๐-๖)
Comparison of Eastern and Western Philosophies
๖๐๓ ๓๑๗
ปรัชญาวิทยาศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
Philosophy of Science
๖๐๓ ๓๑๘
ปรัชญาการศึกษา
๓ (๓-๐-๖)
Philosophy of Education
(๔) นิสิตผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น ที่ไม่ใช่สาขาวิชาปรัชญา จะต้อง ลงทะเบียน
ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมอีก ๑ รายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๘

ปรัชญาเบื้องต้น

(๒) (๒-๐-๔)

Introduction to Philosophy
(๕) วิทยานิพนธ์
๖๐๓ ๔๐๐

๑๒ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
Thesis

๑๒ (๐-๐-๖)

๓๔
๖. แผนการศึกษา
ภาคเรียน
๑

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๖๐๐ ๑๒๐ พุทธปรัชญา
๖๐๐ ๑๒๑ พุทธปรัชญาในพระไตรปฎก
บังคับไม่นับหน่วย
๖๐๓ ๓๒๕ การใชเหตุผลทางปรัชญา ๑
(สาหรับผูไ้ ม่มีพื้นฐานปรัชญา)
วิชาเอก
๖๐๓ ๑๐๖ อภิปรัชญาวิเคราะห์
๑๐๒ ๓๐๒ การใชภาษาบาลี ๑

รวม
ภาคเรียน
๒

วิชาบังคับ
๖๐๓ ๒๐๓
๖๐๐ ๒๐๕
วิชาเอก
๖๐๓ ๒๐๘
วิชาเลือก
๑๐๒ ๓๐๖

๓

(๓)
(๒)

รหัสวิชา/รายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา
กรรมฐาน

๓
(๓)

จริยศาสตรวิเคราะห์

๓

การใชภาษาบาลี ๒

๓

๙
รหัสวิชา/รายวิชา

วิชาเอก
๖๐๐ ๓๐๗
ญาณวิทยาวิเคราะห์
๖๐๓ ๓๑๕
สุนทรียศาสตร
วิชาเลือก
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จานวน ๑ รายวิชา

รวม
ภาคเรียน
๔

๓
๓

๙
หน่วยกิต

รวม
ภาคเรียน
๓

หน่วยกิต

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
๖๐๐ ๔๐๑
สัมมนาวิทยานิพนธ
วิชาเอก (ไม่นับหน่วยกิต)
๘๐๒ ๒๐๙
สัมมนาปญหาปรัชญาศาสนา
วิชาบังคับ
๖๐๓ ๔๐๐
วิทยานิพนธ

หน่วยกิต
๓
๓
๓

๙
หน่วยกิต
(๓)
(๓)

๑๒

๓๕
วิชาเลือก
เลือกจากหมวดวิชาเลือก จานวน ๑ รายวิชา

(๓)

รวม

๑๒

รวมตลอดหลักสูตร

๓๙ หน่วยกิต

๗. แนวสังเขปรายวิชา
(๑) หมวดวิชาบังคับ
ก. วิชาบังคับ (แบบนับหน่วยกิต)
๖๐๐ ๑๒๐

พุทธปรัชญา
๓ (๓-๐-๙)
Buddhist Philosophy
ศึ ก ษาประวั ติ แ ละพั ฒ นาการของแนวคิ ด ในพุ ท ธปรั ช ญาส านั ก ตางๆ คื อ เถรวาท สรวาสติ ว าท
เสาตรานติกะ มาธยมิก โยคาจาร สุขาวดี อวตังสกะ และพุทธตันตระ เปรียบเทียบแนวความคิดหลักของ
สานักปรัชญาเหลานี้ทั้งในแงอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร
๖๐๐ ๑๒๑
พุทธปรัชญาในพระไตรปฎก
๓ (๓-๐-๙)
Buddhist Philosophy in Tipitaka
วิชานี้เนนการศึกษาแนวคิดสาคัญทางปรัชญาเรื่องอัตตา อนัตตา จิต เจตสิก รูป นิพพาน สวรรค นรก
ความดี ความชั่ ว สั ง คม รั ฐ และการปกครอง โดยอาศั ย กรอบแนวคิ ด หลั ก คื อ อภิ ป รั ช ญา ญาณวิ ท ยา
จริยศาสตร และสุนทรียศาสตร ในพระไตรปฎกของพระพุทธศาสนาเถรวาท
๖๐๓ ๒๐๓
ระเบียบวิธีวิจยั ทางปรัชญา
๓ (๓-๐-๙)
Research Methodology in Philosophy
ศึก ษาหลั ก การและวิ ธี ก ารวิจั ย กระบวนการและขั้ น ตอนของการวิ จั ย การรวบรวมเอกสารและ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ลั ก ษณะและประเภทของงานวิ จั ย ทางปรั ช ญา โดยเฉพาะด้ า นคุ ณ ภาพซึ่ ง เหมาะสมกั บ
สาขาวิชาปรัชญา เชน การเลือกหัวขอวิจัยทางปรัชญา การตั้ง คาถามเพื่อการวิจัย การคนคว้าและรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย
ข. วิชาบังคับ (แบบไม่นับหน่วยกิต)
๖๐๐ ๑๐๔
ภาษาอังกฤษ
(๓) (๓-๐-๙)
English
ศึกษาและฝกการใชภาษาอังกฤษ ใหเกิดความชานาญทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านการเขียน การพูด การอ่าน
การฟง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนนการอภิปรายในหัวขอคาสอนของพระพุทธศาสนา เชน ศีล ๕ พระรัตนตรัย
ไตรลักษณ อริยสัจ ๔ อริยมรรคมีองค ๘ ปฏิจจสมุปบาท กรรมและการเกิดใหม่

๓๖
๖๐๐ ๒๐๕

กรรมฐาน
(๓) (๓-๐-๖)
Buddhist Meditation
ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุ
ฎีกา และปกรณ์วิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสานักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นศึกษาอารมณ์
ของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ลาดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐานและผลที่เกิดจากการเจริญ
กรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น
๖๐๐ ๔๐๑
สัมมนาวิทยานิพนธ์
(๓) (๓-๓-๖)
Seminar on Thesis
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตัวอย่างงานวิจัยและวิทยานิพนธ์วิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหาวิทยานิพนธ์
โดยเน้นการตั้งชื่อ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย คานิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม วิธีการ
ดาเนินการวิจัย และผลการวิจัย รวมทั้งฝึกปฏิบัติการเขียนวิทยานิพนธ์และบทความวิจัย
๑๐๒ ๓๐๒
การใช้ภาษาบาลี ๑
(๓) (๓-๐-๖)
Usage of Pali I
ศึกษาประวัติและพัฒนาการภาษาบาลี การพูด อ่าน เขียน ภาษาบาลีในระดับพื้นฐาน และแปลบาลี
เป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาบาลี โดยใช้หนังสือชาตกัฏฐกถาและธรรมปทัฏฐกถาประกอบ
๑๐๒ ๓๐๖
การใช้ภาษาบาลี ๒
(๓) (๓-๐-๖)
Usage of Pali II
ศึกษาการพูด อ่าน เขียน ภาษาบาลี ต่อจากการใช้ภาษาบาลี ๑ และแปลภาษาบาลีเป็นไทย และ
ภาษาไทยเป็นภาษาบาลี โดยใช้หนังสือมังคลัตถทีปนีและวิสุทธิมรรคประกอบ
(๒) หมวดวิชาเอก
ก. หมวดวิชาเอกแบบนับหนวยกิต
๖๐๓ ๑๐๖
อภิปรัชญาวิเคราะห์
๓ (๓-๐-๙)
Analytic Metaphysics
ศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาหรือทฤษฎีความเป็ นจริงในปรัชญาตะวันตกและตะวันออก เชน
แนวคิด ของเพลโต อริสโตเติลวัตถุนิยม (Materialism) จิตนิยม (Idealism) ปฏิบัตินิยม (Pragmatism) สัจ
นิยม (Realism) ปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะ (Logical Positivism) อภิปรัชญาเชน โยคาจาร อภิปรัชญาในพุทธ
ปรัชญา ปญหาเรื่องเสรีภาพกับความรับผิดชอบทางศีลธรรม : ทัศนะของนิยัตินิยม
(Determinism)
อนิยัตินิยม (Indeterminism) และทัศนะประนีประนอม (Compatibility) ปญหาเรื่องเวลาว่าเวลามีจริง
หรือไม่ (Is time real?) ความเป็นจริง (Reality) ในพุทธปรัชญาสานักมัธยมิก (Madhyamika) ความเป็นจริง
(Reality) ในพุทธปรัชญาสานักโยคาจาร

๓๗
๖๐๓ ๒๐๘

จริยศาสตรวิเคราะห
๓ (๓-๐-๙)
Analytic Ethics
ศึกษาทฤษฎีจริยศาสตรในปรัชญาตะวันตก เชน ประโยชนนิยม (Utilitarianism) กรณียธรรม
(Deontology) อัตตนิยม (Egoism) เนนศึกษาแนวคิดเรื่องความดีสูงสุดของชีวิต เกณฑตัดสินความดี (Good)
ความชั่ว (Bad) ความถูก (Right) ความผิด (Wrong) นอกจากนี้ ยังศึกษาอภิจริยศาสตร์ (Metaethics) และ
ศึกษาทฤษฎีจริยศาสตรในปรัชญาตะวันออก เชน พุทธจริยศาสตร จริยศาสตรของเชน เป็นต้น พรอมกับ
วิเคราะห์ประเด็นปญหาทางจริยศาสตรร่วมสมัย เชน ปญหาการทาแท้ง การฆาตัวตาย การุณยฆาต การตัดสิน
ประหารชีวิต การทาสาเนาพันธุกรรม (Cloning) และการวิจัยเซลล์ตนแบบ (Stem Cell Research) โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิดทางจริยศาสตรในพุทธปรัชญา
๖๐๓ ๓๐๗
ญาณวิทยาวิเคราะห์
๓ (๓-๐-๙)
Analytic Epistemology
ศึกษาแนวคิดเรื่องความรูหรือทฤษฎีความรูของปรัชญาตะวันตกและตะวันออกสานักตางๆ ในประเด็น
เรื่องธรรมชาติของความรู ที่มาของความรู มาตรฐานในการตัดสินความรู ลักษณะของความเชื่อและความมั่นใจ
โดยเปรียบเทียบกับญาณวิทยาในพุทธปรัชญา
๖๐๓ ๓๑๕
สุนทรียศาสตร์
๓ (๓-๐-๙)
Aesthetics
ศึกษาทฤษฎีทางสุนทรียศาสตรตะวันตกและตะวันออก เชน ทฤษฎีอัตวิสัย (Subjective) ปรวิสัย
(Objective) สัมพัทธวิสัย (Relativism) อารมณนิยม (Emotionalism) พรอมทั้งเกณฑตัดสินทางสุนทรียะ
ประสบการณ สุนทรียะโดยศึกษาแนวคิดเรื่องความงามผ่ านภาพจิตรกรรม ประติมากรรมศิลปกรรมคีตศิลป
ทัศนศิลป (Visual arts) รวมทั้งวัตถุสุนทรียะ ศิลปวิจารณ และศิลปวิจักษ
ข. หมวดวิชาเอกไมนับหนวยกิต
๘๐๒ ๒๐๙
สัมมนาปญหาปรัชญาศาสนา
(๓) (๓-๐-๙)
Seminar on Problems of Philosophy of Religions
สัมมนาปญหาทางปรัชญาศาสนา เชน ปญหาเกี่ยวกับพระเป็นเจา กรรมและนิพพาน ภาษาศาสนา
ประสบการณทางศาสนา สัญลักษณทางศาสนา ความเชื่อและความจริงทางศาสนากับความรู ทางวิทยาศาสตร
ทั้งนี้นิสิตตองกาหนดประเด็นที่เกี่ยวของกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็นแลว จัดทาโครงร่างรายงาน ดาเนิน
การศึกษา รวบรวมขอมูลวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารยประจาวิชา
(๓) หมวดวิชาเลือก นิสิตตองศึกษาในรายวิชาเลือกไม่นอยกวา ๖ หน่วยกิต
๖๐๓ ๓๑๑ ตรรกศาสตรสัญลักษณ
๓ (๓-๐-๙)
Symbolic Logic
ศึ ก ษาความหมาย ลั ก ษณะ และประเภทของตรรกศาสตร สั ญ ลั ก ษณ ความหมายของญั ต ติ
(Proposition) ชนิดของญัตติ ค่าความจริง (Truth Value) การอ้างเหตุผล (Argument) และความสมเหตุ

๓๘
สมผล (Validity) การทาสัญลักษณ การใชตารางความจริงและวิธีพิสูจนความสมเหตุสมผลชนิดต่าง ๆ เชน วิธี
นิรนัยธรรมชาติ (Natural Deduction) วิธีพิสูจนโดยการสมมติเงื่อนไข (Conditional Proof) และ
วิธีพิสูจนโดยออม (Indirect Proof)
๖๐๓ ๓๑๔
ปรัชญาการเมือง
๓ (๓-๐-๙)
Political Philosophy
ศึกษาแนวคิดทางการเมือง เชน แนวคิดเรื่องรัฐ แนวคิดเรื่องรัฐาธิปั ตย์ แนวคิดเรื่องเสรีภาพ แนวคิด
เรื่องการออกกฎหมาย แนวคิดเรื่องประชาธิปไตย แนวคิดเรื่องธรรมาธิปไตย แนวคิดเรื่องสังคมนิยม แนวคิด
เรื่องเผด็จการนิยม แนวคิดเรื่องธัมมิกสังคมนิยม โดยเลือกแนวคิดสาคัญของนักปรัชญา เชน ขงจื้อ พลาโต
อาริสโตเติล โธมัส ฮอบส จอหน ล็อค ฌอง-ฌักส รุสโซ มาเคียเวลลี คารล มารกซ มหาตมะ คานธี
ดร.อัมเบกการ พุทธทาสภิกขุ
๖๐๓ ๓๑๗
ปรัชญาวิทยาศาสตร์
๓ (๓-๐-๙)
Philosophy of Science
ศึกษาแนวคิดทางปรัชญาที่เป็ นรากฐานของวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะปรัชญาสานักปฏิฐานนิยมเชิง
ตรรกะ (Logical Positivism) ของกลุ่มเวียนนา (Vienna Circle) สานักประสบการณนิยม (Empiricism) และ
ปรัชญาฟสิกสใหม่ เชน ทฤษฎีควอนตัมฟสิกส ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป (General Theory of Relativity)
และทฤษฎีสัมพัทธภาพ (Theory of Relativity) ของอัลเบิรต ไอสไตน
๖๐๓ ๓๑๘
ปรัชญาการศึกษา
๓ (๓-๐-๙)
Philosophy of Education
ศึกษาแนวคิดทางปรัชญาในฐานะเป็ นรากฐานการศึกษา การจัดหลักสูตรและระบบการศึกษาที่
สั ม พั น ธกั บ อุ ด มคติ ข องชี วิ ต การเรี ย นรู และการพั ฒ นามนุ ษ ย์ เชน ปรั ช ญาการศึ ก ษาส านั ก ปฏิ บั ติ นิ ย ม
(Pragmatism) สานักอัตถิภาวนิยม (Existentialism) สานักสารัตถนิยม (Essentialism) และปรัชญา
การศึกษาที่มีอิทธิพลตอการศึกษาในโลกปจจุบัน รวมทั้งปรัชญาการศึกษาของพุทธปรัชญา
๖๐๓ ๓๒๑
จริยศาสตรธุรกิจ
๓ (๓-๐-๙)
Business Ethics
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาธุรกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้ าหมายและคุณคาสูงสุดของการทา
ธุรกิจ โดยเน้นจริยศาสตรธุรกิจในทัศนะของนักปรัชญาตะวันตก เชน คารล มารกซ อดัม สมิท เป็นต้น จริย
ศาสตร์ ธุ ร กิ จ ในพุ ท ธจริ ย ศาสตร ธุ ร กิ จ ทุ น นิ ย มธุ ร กิ จ เสรี นิ ย มธุ ร กิ จ สั ง คมนิ ย มความรั บ ผิ ด ชอบต อสั ง คม
ขององคกร จริย ศาสตรธุ รกิจกับสิ่ งแวดลอม จริยศาสตรกับ เครือข่ า ยออนไลน จริยศาสตรคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
๖๐๓ ๓๒๒
ปรัชญาปรากฏการณวิทยาและอัตถิภาวนิยม
๓ (๓-๐-๙)
Philosophy of Phenomenology and Existentialism
ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิดทางปรัชญาที่ สาคัญของนักคิดกลุ มอัตถิภาวนิยม เชน ปรัชญาของเซอเรน
เกียรเกการด เฟดริก นิตสเช คารล จัสเปรส มารติน ไฮเดกเกอร อัลแบรต กามูส และฌอง-ปอล ซาตร และ

๓๙
ศึกษาแนวความคิดสาคัญในปรากฏการณวิทยา เชน การมุ งอารมณ (Intentionality) สารัตถะ การลดทอน
(Reduction) อัตตาเชิงอุตรวิสัย (Transcendental Ego) ในปรัชญาของ ฟรันซเบรนทาโน เอดมุนดฮุสเซิรล
มารติน ไฮเดกเกอร แมรโล ปองตี และฌอง-ปอล ซาตร ทั้งนี้ ใหวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์
วิทยากับอัตถิภาวนิยม เพื่อใหเห็นพัฒนาการทางด้านแนวคิดด้วย
๖๐๓ ๓๒๓
ปรัชญาอินเดียรวมสมัย
๓ (๓-๐-๙)
Contemporary Indian Philosophy
ศึกษาปรัชญาอินเดียร่วมสมัย เชน แนวคิดว่าด้วยความจริง ธรรมชาติของมนุษย์ วิถีแห่งความรู้ ทฤษฎี
ว่าด้วยมายา ศาสนากับศีลธรรม การเกิดใหม่และธรรมชาติของกรรม ธรรมชาติของอันติมสัจจ ชะตากรรมของ
มนุษย์ โดยเลือกนักปรัชญาผู้ มีความโดดเดน เชน สวามี วิเวกานันทะ รพินทรนาถฐากอร มหาตมะ คานธี
ศรีอรพินโท กฤษณะจันทระ ภัททาจารยะ ราธะกฤษณัน โมฮัมมัด อิคบัลกฤษณะมูรติ
๖๐๓ ๓๒๔
ปรัชญาจีน
๓ (๓-๐-๙)
Chinese Philosophy
ศึกษาแนวคิดมนุษยนิยม ธรรมชาติของมนุษย์ ทางสายกลาง ธรรมชาติและความจริงของเตา แนวคิด
เรื่องหยิน -หยาง ความรักสากล สวรรค์ สวัสดิการสังคม สานักกฎหมายนิยม (Legalism) แนวคิดเรื่อง
การศึกษา แนวคิดว่าด้วยความดี ความชั่ว โดยเนนศึกษานักปรัชญาที่มีอิทธิพลตอแนวคิดและการพัฒนาทาง
สังคม เชน ขงจือ้ เมงจื่อ เหลาจื่อ หานเฟยจื่อ ซุนจื่อ
(๔) วิชาบังคับพื้นฐาน (รายวิชาบังคับพืน้ ฐานสาหรับผูไ้ ม่จบปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา)
๖๐๓ ๓๒๕
การใชเหตุผลทางปรัชญา ๑
๓ (๓-๐-๙)
Philosophical Reasoning 1
ศึกษาหลักการและวิธีการใชเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive) และอุปนัย (Inductive) แบบเปรียบเทียบ
วิธีการใหเหตุผลแบบมิลล เหตุผลวิบัติ (Fallacy)
โดยศึกษากรณีตัวอย่ างงานอภิปรัชญา ญาณวิทยา
จริยศาสตรสุนทรียศาสตร ของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก แล้ วพัฒนาศักยภาพในการคิดเชิงวิเคราะห์
วิพากษ ประเด็นปญหาตามกรอบการใหเหตุผลนั้น ๆ
(๕) วิทยานิพนธ
๖๐๓ ๔๐๐
วิทยานิพนธ ๑๒ หน่วยกิต
Thesis
วิชานี้เป็นโครงการวิจัยทางปรัชญาเฉพาะบุคคล นิสิตตองทาวิจัย เริ่มตั้งแต่ การหาประเด็นปญหา
การเขี ย นโครงร่ า ง การสอบโครงร่ า ง การเขี ย นวิ จั ย จนส าเร็ จ แลวน าเสนอสอบปองกั น วิ ท ยานิ พ นธและ
การตีพิมพ์บทความวิจัยทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ และ
ระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

๔๐

›หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

๔๑

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย
: หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Arts Programme in Social Development

๒. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)
: Master of Arts (Social Development)
: พธ.ม. (การพัฒนาสังคม)
: M.A. (Social Development)

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

๔. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๔.๑ ปรัชญา ความสาคัญ ของหลักสูตร
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มีความมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ใน
เชิ ง ลึ ก และกว้ า งเพื่ อ สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาตนเอง สั ง คมและประเทศชาติ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพ
คุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานแห่งหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับพระ
ราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสาหรับพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป และปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”
๔.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑. เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ที่มีความรู้ ความเข้าในเกี่ยวกับการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สามารถนาหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์สมัยใหม่อย่างมีเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

๔๒
๒. เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากร นั ก พั ฒ นาสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพของหน่ ว ยงานภาครั ฐ องค์ ก รศาสนา ภาค
ประชาคม ธุรกิจเอกชน และสาธารณประโยชน์
๓. เพื่อเสริมสร้างการจัดการงานพัฒนาสังคม การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
๔. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งสุ ข ภาวะของชุ ม ชนและเครื อ ข่ า ยทางวิ ช าการที่ เ ข้ ม แข็ ง โดยร่ ว มมื อ กั บ
นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบันดาเนินการจัดการศึกษา แลกเปลี่ยนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

๕. หลักสูตร
๕.๑.๑ จานวนหน่วยกิต / โครงสร้างหลักสูตร
๑) หลักสูตร แผน ก แบบ ก (๒) จานวน ๓๙ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
๒) หลักสูตร แผน ข
จานวน ๓๙ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
๕.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน ดังนี้
๑) แผน ก แบบ ก (๒) เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ได้แก่ ศึกษารายวิชาไม่
น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต และทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต จาแนกประเภท ดังนี้
วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
๙ หน่วยกิต
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า
๓๙ หน่วยกิต
๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต และทาสารนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ หน่วยกิต
จาแนกประเภท ดังนี้
วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
๙ หน่วยกิต
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้ สอบหลังจากศึกษาเรียนวิชาครบ
สารนิพนธ์
๖ หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า
๓๙ หน่วยกิต
โดยผู้ศึกษา แผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย
ข้อเขียนและหรือสอบปากเปล่า

๔๓
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา

จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก (๒)

จานวนหน่วยกิต
แผน ข

๑. หมวดวิชาบังคับ
๑.๑ นับหน่วยกิต
๙
๙
๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต
(๙)
(๙)
๒. หมวดวิชาเอก
๑๒
๑๒
๓. หมวดวิชาเลือก
๖
๑๒
๔. วิทยานิพนธ์
๑๒
๕. สารนิพนธ์
๖
รวมทั้งสิ้น
๓๙
๓๙
๕.๑.๓ รายวิชาสาหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก (๒)
๑) หมวดวิชาบังคับ จานวน ๙ หน่วยกิต
รหัส
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
๖๑๕ ๑๐๑
พื้นฐานสาหรับการพัฒนาสังคม
(๓) (๓-๐-๖)
(Fundamentals of Social Development)
๖๑๕ ๒๐๒
ภาษาอังกฤษสาหรับการพัฒนาสังคม
(๓) (๓-๐-๖)
(English for Social Development)
๖๑๕ ๑๐๓
พระพุทธศาสนากับกระบวนทัศน์การพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhism and Social Development Paradigm)
๖๑๕ ๒๐๔
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแนวพุทธ
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist Policy and Strategies of Social Development)
๖๑๕ ๓๐๕
ภาวะผู้นาแนวพุทธกับการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist Leadership and Social Development)
๖๐๐ ๒๐๕
กรรมฐาน
(๓) (๒-๒-๕)
(Buddhist Meditation)
หมายเหตุ:
รายวิชา ๖๑๕ ๑๐๑, ๖๑๕ ๒๐๒ และ ๖๐๐ ๒๐๕ เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเอก จานวน ๑๒ หน่วยกิต
รหัส
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
๖๑๕ ๑๐๖
แนวคิดและทฤษฎีทางการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Concepts and Theories of Social Development)

๔๔
๖๑๕ ๑๐๗
๖๑๕ ๒๐๘
๖๑๕ ๓๐๙

ภาวะผู้นากับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
๓ (๓-๐-๖)
(Leadership and Development of Being Social Sustainability)
ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Research Methodology for Social Development)
การสัมมนาเชิงการปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสังคม
๓ (๐-๐-๙)
(Seminar and workshop for Social Development)

๓) หมวดวิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
รหัส
รายวิชา
๖๑๕ ๓๑๐
พุทธจริยธรรมกับการพัฒนาสังคม
(Buddhist Ethics and Social Development)
๖๑๕ ๓๑๑
การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์แบบพุทธวิถี

จานวนหน่วยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

(Buddhist Paths for Organization and Human Resource Development)

๖๑๕ ๓๑๒

การพัฒนาและการประเมินโครงการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Development and Evaluation on Social Development Projects)
๖๑๕ ๓๑๓
สัมมนาปฏิบัติการวิจัย
๓ (๓-๐-๖)
(Seminar on Research Practice)
๖๑๕ ๓๑๔
การบริหารการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Social Development Administration)
๖๑๕ ๓๑๕
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทสังคมโลก
๓ (๓-๐-๖)
(Sustainable Development Goals in Global Perspective)
๖๑๕ ๓๑๖
การพัฒนาการรู้ คิด และปัญญาทางสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Social Cognition Development)
๖๑๕ ๓๑๗
การวิจัยเชิงทดลองทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
(Experimental Research in Social and Human Sciences)
๔) วิทยานิพนธ์
รหัส
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
๖๑๕ ๔๐๐
วิทยานิพนธ์ (Thesis)
๑๒ หน่วยกิต

๔๕
๕.๑.๔ รายวิชาสาหรับหลักสูตรแผน ข
๑) หมวดวิชาบังคับ จานวน ๙ หน่วยกิต
รหัส
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
๖๑๕ ๑๐๑
พื้นฐานสาหรับการพัฒนาสังคม
(๓) (๓-๐-๖)
(Fundamentals of Social Development)
๖๑๕ ๒๐๒
ภาษาอังกฤษสาหรับการพัฒนาสังคม
(๓) (๓-๐-๖)
(English for Social Development)
๖๑๕ ๑๐๓
พระพุทธศาสนากับกระบวนทัศน์การพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhism and Social Development Paradigm)
๖๑๕ ๒๐๔
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแนวพุทธ
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist Policy and Strategies of Social Development)
๖๑๕ ๓๐๕
ภาวะผู้นาแนวพุทธกับการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist Leadership and Social Development)
๖๐๐ ๒๐๕
กรรมฐาน
(๓) (๒-๒-๕)
(Buddhist Meditation)
หมายเหตุ:
รายวิชา ๖๑๕ ๑๐๑, ๖๑๕ ๒๐๒ และ ๖๐๐ ๒๐๕ เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเอก จานวน ๑๒ หน่วยกิต
รหัส
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
๖๑๕ ๑๐๖
แนวคิดและทฤษฎีทางการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Concepts and Theories of Social Development)
๖๑๕ ๑๐๗
ภาวะผู้นากับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
๓ (๓-๐-๖)
(Leadership and Development of Being Social Sustainability)
๖๑๕ ๒๐๘
ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Research Methodology for Social Development)
๖๑๕ ๓๐๙
การสัมมนาเชิงการปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสังคม
๓ (๐-๐-๙)
(Seminar and workshop for Social Development)
๓) หมวดวิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
รหัส
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
๖๑๕ ๓๑๐
พุทธจริยธรรมกับการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist Ethic and Social Development)
๖๑๕ ๓๑๑
การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์แบบพุทธวิถี
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist Paths for Organization and Human Resource Development)

๔๖
๖๑๕ ๓๑๒
๖๑๕ ๓๑๓
๖๑๕ ๓๑๔
๖๑๕ ๓๑๕
๖๑๕ ๓๑๖
๖๑๕ ๓๑๗

การพัฒนาและการประเมินโครงการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Development and Evaluation of Social Development Project)
สัมมนาปฏิบัติการวิจัย
๓ (๐-๐-๙)
(Seminar on Research Practice)
การบริหารการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Social Development Administration)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทสังคมโลก
๓ (๓-๐-๖)
(Sustainable Development Goals in Global Perspective)
การพัฒนาการรู้ คิด และปัญญาทางสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Social Cognition Development)
การวิจัยเชิงทดลองทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
(Experimental Research in Social and Human Sciences)

๔) สารนิพนธ์
รหัส
รายวิชา
๖๑๕ ๕๐๐
สารนิพนธ์ (Research Paper)

จานวนหน่วยกิต
๖ หน่วยกิต

๖. แผนการศึกษา
๑) แผนการศึกษา : แผน ก แบบ ก (๒)
ภาคเรียน

รหัสวิชา/รายวิชา

๑

วิชาบังคับ
๖๑๕ ๑๐๑ พื้นฐานสาหรับการพัฒนาสังคม
๖๑๕ ๑๐๓ พระพุทธศาสนากับกระบวนทัศน์การพัฒนาสังคม
วิชาเอก
๖๑๕ ๑๐๖ แนวคิดและทฤษฎีทางการพัฒนาสังคม ๖๑๕
๑๐๗ ภาวะผู้นากับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
รวม
* วิชา ๖๑๕ ๑๐๑ เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัติ)
(๓) (๓-๐-๖)*
๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๙

๔๗

ภาคเรียน
๒

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๖๑๕ ๒๐๒
๖๑๕ ๒๐๔
๖๐๐ ๒๐๕
วิชาเอก
๖๑๕ ๒๐๘
วิชาเลือก
XXX XXX

ภาษาอังกฤษสาหรับการพัฒนาสังคม
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแนวพุทธ
กรรมฐาน*

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัติ)
(๓) (๓-๐-๖)*
๓ (๓-๐-๖)
(๓) (๒-๒-๕)*

ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม

๓ (๓-๐-๖)

เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก
รวม

๓ (๓-๐-๖)
๙

* วิชา ๖๑๕ ๒๐๒ และ ๖๐๐ ๒๐๕ เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ภาคเรียน

รหัสวิชา/รายวิชา

๓

วิชาบังคับ
๖๑๕ ๓๐๕ ภาวะผู้นาแนวพุทธกับการพัฒนาสังคม
วิชาเอก
๖๑๕ ๓๐๙ การสัมมนาเชิงการปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสังคม
วิชาเลือก
XXX XXX เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก
รวม

ภาคเรียน
๔

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๖๑๕ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์
รวม

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัติ)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๐-๙)
๓ (๓-๐-๖)
๙
จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัติ)
๑๒ (๐-๑๒-๓๖)
๑๒

๔๘
๒) แผนการศึกษา : แผน ข
ภาคเรียน
๑

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๖๑๕ ๑๐๑
๖๑๕ ๑๐๓
วิชาเอก
๖๑๕ ๑๐๖
๖๑๕ ๑๐๗

พื้นฐานสาหรับการพัฒนาสังคม
พระพุทธศาสนากับกระบวนทัศน์การพัฒนาสังคม
แนวคิดและทฤษฎีทางการพัฒนาสังคม
ภาวะผู้นากับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
รวม

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัติ)
(๓) (๓-๐-๖)*
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๙

* วิชา ๖๑๕ ๑๐๑ เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ภาคเรียน
๒

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๖๑๕ ๒๐๒
๖๑๕ ๒๐๔
๖๐๐ ๒๐๕
วิชาเอก
๖๑๕ ๒๐๘
วิชาเลือก
XXX XXX
XXX XXX

ภาษาอังกฤษสาหรับการพัฒนาสังคม
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแนวพุทธ
กรรมฐาน

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัติ)
(๓) (๓-๐-๖)*
๓ (๓-๐-๖)
(๓) (๒-๒-๕)*

ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม

๓ (๓-๐-๖)

เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก
รวม

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑๒

* วิชา ๖๑๕ ๒๐๒ และ ๖๐๐ ๒๐๕ เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

๔๙

ภาคเรียน
๓

วิชาบังคับ
๖๑๕ ๓๐๕
วิชาเอก
๖๑๕ ๓๐๙
วิชาเลือก
XXX XXX
XXX XXX

ภาคเรียน
๔

รหัสวิชา/รายวิชา

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัติ)

ภาวะผู้นาแนวพุทธกับการพัฒนาสังคม

๓ (๓-๐-๖)

การสัมมนาเชิงการปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสังคม

๓ (๐-๐-๙)

เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก
รวม

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑๒

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๖๑๕ ๕๐๐ สารนิพนธ์
รวม

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัติ)
๖ (๖-๐-๑๘)
๖

๗. แนวสังเขปรายวิชา
๑. วิชาบังคับ
๖๑๕ ๑๐๑
พื้นฐานสาหรับการพัฒนาสังคม
(๓) (๓-๐-๖)
(Fundamentals of Social Development)
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสังคมไทย ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม หลักการพัฒนา
สังคม บทบาทหน้าที่ คุณธรรม จริยธรรม ของนักพัฒนาสังคม
๖๑๕ ๒๐๒
ภาษาอังกฤษสาหรับการพัฒนาสังคม
(๓) (๓-๐-๖)
(English for Social Development)
ฝึกทักษะและกลวิธีการอ่าน การเขียน การตีความภาษาอังกฤษ เพื่อความพร้อมในการศึกษาสาขาวิชา
การพัฒนาสังคม และเทคนิคในการอ่านบทความหรือข้อความจากตาราในสาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๖๑๕ ๑๐๓
พระพุทธศาสนากับกระบวนทัศน์การพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhism and Social Development Paradigm)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและกระบวนทัศน์การพัฒนาสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา พุทธธรรมสาหรับ
การพัฒนาสังคม ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริม ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสังคม ระบบการบริหารเพื่อการ
พัฒนาเชิงพุทธ การบริหารการพัฒนาสังคมในประเทศไทยตามแนวพระพุทธศาสนา

๕๐
๖๑๕ ๒๐๔

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแนวพุทธ
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist Policy and Strategies of Social Development)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมของพระพุทธศาสนา ทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน กลไกการขับเคลื่อนนโยบายการประยุกต์และบู รณาการองค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์และ
พระพุทธศาสนาในการวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมของประเทศทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต รวมทั้ ง ศึ ก ษากรณี ข บวนการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาสั ง คมขององค์ ก รพระพุ ท ธศาสนาทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
๖๑๕ ๓๐๕
ภาวะผู้นาแนวพุทธกับการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist Leadership and Social Development)
ศึกษาภาวะผู้นาตามแนวทางของพระพุทธเจ้า พุทธธรรมสาหรับการสร้างภาวะผู้นาที่มีความสัมพันธ์
กับการพัฒนาสังคม รวมทั้งกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล เพื่อประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมและการ
จัดการเพื่อการพัฒนาสังคม
๖๐๐ ๒๐๕
กรรมฐาน
(๓) (๒-๒-๕)
(Buddhist Meditation)
ศึกษาหลั กสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา
อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสานักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นศึกษา
อารมณ์ของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ลาดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐาน และผลที่เกิดจากการ
เจริญกรรมฐาน และผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น
๒. วิชาเอก
๖๑๕ ๑๐๖

แนวความคิดและทฤษฎีทางการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Concepts and Theories of Social Development)
ศึกษาพัฒนาการแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาสังคม วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคมในอดีต
ปัจจุบัน ทฤษฎีการพัฒนาสังคมกระแสหลัก ทฤษฎีการพัฒนาสังคมกระแสรองและแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาสังคม
ทางเลือก ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์ ปรากฏการณ์ การพัฒนาสังคมในสังคมไทยและสังคมโลก
๖๑๕ ๑๐๗
ภาวะผู้นากับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
๓ (๓-๐-๖)
(Leadership and Development of Being Social Sustainability)
ศึกษาทฤษฎีภาวะและรูปแบบของผู้นา บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ คุณสมบัติของผู้นาที่มี
ประสิทธิภาพต่างๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสังคมที่กาลังพัฒนาไปเป็นแบบยั่งยืน โดยเน้นการศึกษาแบบ
ปฏิ บั ติ ก ารณ์ ข องการสร้ า งทั ก ษะการบริ ห ารงานและบริ ห ารคน การสร้ า งและน าที ม งานที่ มี วั ฒนธรรมสู่
ความสาเร็จ และการบริหารข้ามวัฒนธรรมแบบพุทธวิถีของสังคมแบบยั่งยืน อาทิ การศึกษาถึงการสร้างภาวะ
ผู้นาที่มีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาแบบยั่งยืน ภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพในการ
บริหารงานให้เกิดความกลมเกลียวกันในสังคมที่มีความแตกต่างกันของคนแต่ละรุ่น (Generation)

๕๑
๖๑๕ ๒๐๘

ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Research Methodology for Social Development)
ศึกษาความหมาย สาระสาคัญและความสัมพันธ์ของศาสตร์ ปรัชญา หลักวิธีการทางวิทยาศาสตร์
สร้างสรรค์นิยม แนวทาง รูปแบบ กระบวนการ และขั้ นตอนการวิจัยทางสังคม ได้แก่ การกาหนดประเด็น
ปัญหาการวิจัย การสารวจและทบทวนวรรณกรรม การกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ประชากรและการ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง การวัด เครื่องวัดและวิธีการเก็บข้อมูล การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพเพื่อจัดเตรียมข้อเสนอเค้าโครงการวิจัย
๖๑๕ ๓๐๙
การสัมมนาเชิงการปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสังคม
๓ (๐-๐-๙)
(Seminar and workshop for Social Development)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมการพัฒนาสังคม โดยให้นิสิตกาหนดหัวข้อตามความเห็นชอบ
ของอาจารย์ประจารายวิชา เพื่อวิเคราะห์และนาไปสู่การปฏิบัติการในพื้นที่
๓. วิชาเลือก
๖๑๕ ๓๑๐
พุทธจริยธรรมกับการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist Ethic and Social Development)
วิเคราะห์แนวนโยบาย การส่งเสริมคุณธรรม ปัญหาสังคมและกลุ่มบุคคลในเชิงจริยศาสตร์และธรรมาภิบาล
โดยบูรณาการพุทธจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมในสังคมที่มีต่อการพัฒนาสังคม เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ การ
วางแผน นโยบายและการจัดการพัฒนาสังคม
๖๑๕ ๓๑๑
การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์แบบพุทธวิถี
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist Paths for Organization and Human Resource Development)
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน ทั้งในปัจจัยและกลยุทธ์
ที่ใช้ในการพัฒนา รวมทั้งรูปแบบและพฤติกรรมต่างๆ เน้นการวิเคราะห์บทบาทตัวแปรทางสังคมและองค์การ
ที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน การร่วมมือ การประสานงาน เจตคติของบุคคลและกลุ่ม และการต่อต้าน โดย
ศึกษาถึงแนวความคิดและเทคนิควิธีในการจัดการหรือการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนานั้นๆ ด้วย
พุทธวิถี
๖๑๕ ๓๑๒
การพัฒนาและการประเมินโครงการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Development and Evaluation of Social Development Project)
ศึกษาแนวคิด หลั กการพัฒนาโครงการทางสังคม การประเมินผลโครงการ ซึ่ งประกอบด้วยการ
วางแผน การกาหนดเป้าหมาย การจัดองค์การ การกากับติดตาม ควบคุมงานและการประเมินผลโครงการ
พัฒนาสังคมในมิติต่างๆ
๖๑๕ ๓๑๓
สัมมนาปฏิบัติการวิจัย
๓ (๐-๐-๙)
(Seminar on Research Practice)

๕๒
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการวิจัย (Research Proposal) ของนิสิตตามความสนใจเน้น
เป็นพิเศษในเรื่องการกาหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การกาหนดกรอบความคิด
(Conceptual Framework) การสร้างเครื่องมือวัด การเลือกตัวอย่าง การวางแผนการจัดการในการเก็บข้อมูล
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย
๖๑๕ ๓๑๔
การบริหารการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Social Development Administration)
ศึกษาแนวคิด การบริหาร กระบวนการบริหาร การบริหารการพัฒนา การบริหาร การพัฒนาสังคม
การพัฒนาสังคมตามแนวพุทธ การบริหารราชการแผ่นดิน องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม การบริหารการพัฒนาสังคม การวิเคราะห์ การนานโยบาย
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและเทศชาติ
๖๑๕ ๓๑๕
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทสังคมโลก
๓ (๓-๐-๖)
(Sustainable Development Goals in Global Perspective)
ศึกษาแนวคิดสากลว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม กระบวนการสร้าง
สันติภาพ ความยุติธรรม การลดความเหลื่อมล้า และการตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติของการ
พัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
๖๑๕ ๓๑๖
การพัฒนาการรู้ คิด และปัญญาทางสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Social Cognition Development)
ศึกษาถึงกระบวนการและวิธีการสร้างความรู้ การคิด และระบบปัญญา (ความฉลาด) ต่างๆ ของมนุษย์
ที่ส่งผลให้เกิดเป็นรูปแบบของพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอก ความเชื่อ คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ
บุคลิกภาพ แรงจูงใจต่างๆ ซึ่งจะก่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสามารถนาไปพัฒนาทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการสื่ อสาร การแสดงออกของ
พฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ ซึ่งเน้นการศึกษาถึงกระบวนการทางสมองของมนุษย์โดยตรง
ทั้งทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ การลงทดสอบรูปแบบความคิดและพฤติกรรมเหล่านั้นในพื้นที่จริง
๖๑๕ ๓๑๗
การวิจัยเชิงทดลองทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
(Experimental Research in Social and Human Sciences)
ศึกษาหลักและวิธีการพื้นฐานและองค์ประกอบที่สาคัญในการวิจัยเชิงทดลองทั้งในทางสังคมศาสตร์
และทางมนุษยศาสตร์ วิธีทางการทดลองทั้งในห้องปฏิบัติการและในภาคสนาม รูปแบบการทดลองต่างๆ (อาทิ
แบบกึ่งทดลอง) วิธีการวางแผน การควบคุม การสร้างคุณภาพของงานทดลอง โดยเน้นการออกแบบการ
ทดลอง การสร้างสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ วิธีการสร้างคุณภาพของเครื่องมือ รวมทั้ง
วิธีการใช้สถิติต่าง ๆ ในการวิเคราะห์และประเมินผลที่เหมาะสม และวิธีการสรุปและเขียนผลงานวิจั ยเชิง
ทดลอง โดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ผู้วิจัยเชิงทดลองพึงต้องมี

๕๓
๔. วิทยานิพนธ์
๖๑๕ ๔๐๐
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
(Thesis)
ศึกษาวิจัยและนาเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านการพัฒนาสังคมที่สามารถประยุกต์ใช้ใน
กิ จ การทางพระพุ ท ธศาสนา ภายใต้ ก ารดู แ ลแนะน าของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาโดยปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบของการนาเสนอวิทยานิพนธ์
๕. สารนิพนธ์
๖๑๕ ๕๐๐
สารนิพนธ์
๖ หน่วยกิต
(Research Paper)
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในปัญหาหรือเรื่องที่น่าสนใจในบริบทของการพัฒนาสังคม ภายใต้การอนุญาต
แนะนาและการควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาและเขียนรายงานในรูปของสารนิพนธ์

