
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ภาควิชาพระพุทธศาสนา 

คณะพุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 

๑.  ชื่อหลักสตูร 
๑.๑  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย  :  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
๑.๒  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of  Arts Programme  in  Buddhism 

๒.  ชื่อปริญญา 
๒.๑  ชื่อเต็มภาษาไทย  :  พุทธศาสตรบัณฑติ (พระพุทธศาสนา) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts (Buddhism) 
๒.๒  ชื่อยอภาษาไทย  :  พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

ชื่อยอภาษาอังกฤษ  :  B.A. (Buddhism) 
๓.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔.  วัตถุประสงคของหลักสตูร 

๔.๑  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูและเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห 
วิพากษและวิจัยวิชาการดานพระพระพุทธศาสนาไดอยางแตกฉาน 

๔.๒  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและจริยธรรม เปนผูนําสังคมดานจิตใจและปญญา 
๔.๓  เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถนําพุทธธรรมไปประยุกตใชในการเผยแผพระพุทธศาสนา 

และพัฒนาชีวติและสังคม 
๕.  โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางที่ ๑  วิชาเอก - โท 
๑.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐  หนวยกิต 
๒.  หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔  หนวยกิต 

๒.๑  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๓๐  หนวยกิต 
๒.๒  วิชาเฉพาะดาน  ๗๔  หนวยกิต
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๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  ๑๐  หนวยกิต 
๒.๒.๒  วิชาเอก  ๔๖  หนวยกิต 
๒.๒.๓ วิชาโท  ๑๘  หนวยกิต 

๓.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖  หนวยกิต 
รวม  ๑๔๐  หนวยกิต 

โครงสรางที่  ๒  วิชาเอกเดี่ยว 
๑.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐  หนวยกิต 
๒.  หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔  หนวยกิต 

๒.๑  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๓๐  หนวยกิต 
๒.๒  วิชาเฉพาะดาน  ๗๔  หนวยกิต 

๒.๒.๑วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  ๑๐  หนวยกิต 
๒.๒.๒วิชาเฉพาะสาขา  ๖๔  หนวยกิต 

๓.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖  หนวยกิต 
รวม  ๑๔๐  หนวยกิต 

๖.  รายวิชา 
๖.๑ โครงสรางที่ ๑ วิชาเอก- โท 

๖.๑.๑  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐  หนวยกิต 
นิสิตทุกคณะตองศึกษาจํานวน ๓๐ หนวยกิต  จากกลุมวิชาตาง ๆ  ดังตอไปน้ี 
๑)  กลุมวิชาสังคมศาสตร  ๘  หนวยกิต 
๒)  กลุมวิชามนุษยศาสตร  ๘  หนวยกิต 
๓)  กลุมวิชาภาษา  ๘  หนวยกิต 
๔)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร  ๖  หนวยกิต 

๑)  กลุมวิชาสงัคมศาสตร  ๘  หนวยกิต 
ก.  วิชาบังคับ  ๔  หนวยกิต 
๐๐๐ ๑๐๑  มนุษยกับสังคม  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๒  กฎหมายท่ัวไป  ๒(๒-๐-๔) 
ข.  วิชาเลือก ๔ หนวยกิต 
๐๐๐ ๑๐๓  การเมืองกับการปกครองของไทย  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๔  เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน  ๒(๒-๐-๔)
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๐๐๐ ๒๐๕  มนุษยกับสิ่งแวดลอม  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๐๖  เหตุการณโลกปจจุบัน  ๒(๒-๐-๔) 

๒)  กลุมวิชามนุษยศาสตร  ๘  หนวยกิต 
ก.  วิชาบังคบั  ๖  หนวยกิต 
๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา  (๒)(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๘  ปรัชญาเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๙  ศาสนาท่ัวไป  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตรเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 
หมายเหตุ :  รายวิชา ๐๐๐ ๑๐๗  เปนวิชาบังคบัโดยไมนับหนวยกิต 
ข.  วิชาเลือก  ๒ หนวยกิต 
๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๒  มนุษยกับอารยธรรม  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๓  ชีวิตกับจิตวิทยา  ๒(๒-๐-๔) 

๓)  กลุมวิชาภาษา ๘ หนวยกิต 
ก.  วิชาบังคบั  ๔  หนวยกิต 
๐๐๐ ๑๑๔  ภาษากับการสื่อสาร  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๕  ภาษาศาสตรเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 
ข.  วิชาเลือก  ๔  หนวยกิต  ใหเลือกเรียน  ๑  ภาษา 
๐๐๐ ๑๑๖  ภาษาอังกฤษเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๗  ภาษาอังกฤษชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๘  ภาษาสันสกฤตเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๒๐  ภาษาเวียดนามเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๒๑  ภาษาเวียดนามชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๒๒  ภาษาพมาเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๒๓  ภาษาพมาชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๒๔  ภาษามาเลยเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๒๕  ภาษามาเลยชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๒๖  ภาษาลาวเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๒๗  ภาษาลาวชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๒๘  ภาษาจีนเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔)
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๐๐๐ ๑๒๙  ภาษาจีนชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๓๐  ภาษาญี่ปุนเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๓๑  ภาษาญี่ปุนช้ันสูง  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๓๒  ภาษาเขมรเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๓๓  ภาษาเขมรช้ันสูง  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๓๔  ภาษาฮินดีเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๓๕  ภาษาฮินดีชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๓๖  ภาษาเกาหลีเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๓๗  ภาษาเกาหลีชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 

๔)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๖ หนวยกิต 
ก.  วิชาบังคบั  ๔  หนวยกิต 
๐๐๐ ๒๓๘  สถิติเบื้องตนและการวิจัย  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๓๙  คณิตศาสตรเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 
ข.  วิชาเลือก  ๒  หนวยกิต 
๐๐๐ ๑๔๐  โลกกับสิ่งแวดลอม  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๔๑  วิทยาศาสตรกายภาพและประยุกตวิทยา  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๔๒  คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๔๓  สาธารณสขุมูลฐาน  ๒(๒-๐-๔) 
๖.๑.๒  หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔  หนวยกิต 

๑)  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๓๐ หนวยกิต 
นิสิตทุกคณะตองศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนา จํานวน ๓๐ หนวยกิต ประกอบดวยกลุมวิชา 

ภาษาบาลี ๖ หนวยกิต และกลุมวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔ หนวยกิต 
ก.  กลุมวิชาภาษาบาลี  ๖  หนวยกิต 
๐๐๐ ๑๔๔  แตงแปลบาลี  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๕  วรรณคดีบาลี  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๔๖  บาลีไวยากรณชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 
ข.  กลุมวิชาพระพุทธศาสนา  ๒๔  หนวยกิต 
๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปฎกศึกษา  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปฎก  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๙  พระสุตตันตปฎก  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๕๐  พระอภิธรรมปฎก  ๒(๒-๐-๔)
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๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑  (๒)(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒  ๑(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๕๓  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓  (๒)(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๕๔  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔  ๑(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๓๕๕  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕  (๒)(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖  ๑(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗  ๑(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๑๕๘  ประวัติพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๕๙  เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆไทย  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 

๒)  วิชาเฉพาะดาน  ๗๔  หนวยกิต 
ก.  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  ๑๐  หนวยกิต 
๑๐๑ ๓๐๑  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๓๐๒  พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๐๓  พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๐๔  ธรรมประยุกต  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๐๕  พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร  ๒(๒-๐-๔) 
ข.  วิชาเอก  ๔๖  หนวยกิต 

(๑)  วิชาบังคับ  ๓๖  หนวยกิต 
๑๐๑ ๓๐๖  หลักพุทธธรรม  ๓(๓-๐-๖) 
๑๐๑ ๓๐๗  พุทธปรัชญาเถรวาท  ๓(๓-๐-๖) 
๑๐๑ ๓๐๘  ธรรมบทศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 
๑๐๑ ๓๐๙  วิสุทธิมัคคศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 
๑๐๑ ๓๑๐  นิเทศศาสตรในพระไตรปฎก  ๓(๓-๐-๖) 
๑๐๑ ๓๑๑  พระพุทธศาสนามหายาน  ๓(๓-๐-๖) 
๑๐๑ ๔๑๒  พระสูตรมหายาน  ๓(๓-๐-๖) 
๑๐๑ ๔๑๓  พุทธศิลปะ  ๓(๓-๐-๖) 
๑๐๑ ๔๑๔  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง  ๓(๓-๐-๖)



สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

๑๐๑ ๔๑๕  จิตวิทยาในพระไตรปฎก  ๓(๓-๐-๖) 
๑๐๑ ๔๑๖  ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา  ๓(๐-๖-๖) 
๑๐๑ ๔๑๗  สัมมนาพระพุทธศาสนา  ๓(๓-๐-๖) 
(๒)  วิชาเลือก  ๑๐  หนวยกิต 
๑๐๑ ๓๑๘  เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๓๑๙  ศึกษาศาสตรในพระไตรปฎก  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๓๒๐  อักษรจารึกในพระไตรปฎก  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๓๒๑  ชาดกศึกษา  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๓๒๒  พระพุทธศาสนากับภูมิปญญาไทย  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๓๒๓  พระพุทธศาสนาในโลกปจจุบัน  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๓๒๔  ชีวิตและผลงานของปราชญทางพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๓๒๕  พุทธธรรมกับสังคมไทย  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๓๒๖  สังคมวิทยาในพระไตรปฎก  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๒๗  รัฐศาสตรในพระไตรปฎก  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๒๘  พุทธประวัติในพระไตรปฎก  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๒๙  พระพุทธศาสนากับสันติภาพ  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๓๐  พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๓๑  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาท่ีย่ังยืน  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๓๒  มังคลัตถทีปนีศึกษา  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๓๓  พระพุทธศาสนากับสตรี  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๓๔  พระพุทธศาสนากับวรรณคดีไทย  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๓๕  พระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๓๖  ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๓๗  พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๓๘  มิลินทปญหาศึกษา  ๒(๒-๐-๔) 
ค.  วิชาโท  ๑๘  หนวยกิต 
นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  วิชาเอก  -  โท  ตองศกึษารายวิชาในสาขาวิชาอื่นสาขาใด 

สาขาหน่ึง    จํานวน  ๑๘  หนวยกิต    เปนวิชาโท    หรือศึกษาวิชาโทวิชาใดวิชาหน่ึงท่ีเปดสอน  ใน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา
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นิสิตท่ีประสงคจะศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนาเปนวิชาโท  จะตองศึกษารายวิชา 
ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  จํานวนไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต  ตามองคประกอบดังตอไปน้ี 

(๑)  วิชาบังคับ  ๒  วิชา   จํานวน  ๖  หนวยกิต  คือ 
๑๐๑ ๓๐๖, ๑๐๑ ๔๑๗ 

(๒)  วิชาเลือก   จํานวน  ๑๒  หนวยกิต 
ใหเลือกศึกษารายวิชาตาง ๆ ในวิชาเอกสาขาวิชาพระพุทธศาสนาอีกจํานวน ๑๒ หนวยกิต 

โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา 

๖.๑.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖  หนวยกิต 
นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิชาเอก - โท ตองเลือกศึกษารายวิชาตางๆ ท่ีเปดสอนใน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เปนวิชาเลอืกเสรี  จํานวน ๖ หนวยกิต  โดยความ 
เห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา 

๖.๒  โครงสรางที่  ๒  วิชาเอกเดี่ยว 
๖.๒.๑  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐  หนวยกิต 

ดูรายละเอียดตามโครงสรางท่ี ๑  วิชาเอก - โท 
๖.๒.๒  หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔  หนวยกิต 

๑)  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๓๐  หนวยกิต 
ดูรายละเอียดตามโครงสรางท่ี ๑  วิชาเอก - โท 

๒)  วิชาเฉพาะดาน  ๗๔  หนวยกิต 
ก.  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  ๑๐  หนวยกิต 

ดูรายละเอียดตามโครงสรางท่ี ๑  วิชาเอก - โท 
ข.  วิชาเฉพาะสาขา  ๖๔  หนวยกิต 

(๑)  วิชาบังคับ  ๓๖  หนวยกิต 
๑๐๑ ๓๐๖  หลักพุทธธรรม  ๓(๓-๐-๖) 
๑๐๑ ๓๐๗  พุทธปรัชญาเถรวาท  ๓(๓-๐-๖) 
๑๐๑ ๓๐๘  ธรรมบทศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 
๑๐๑ ๓๐๙  วิสุทธิมัคคศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 
๑๐๑ ๓๑๐  นิเทศศาสตรในพระไตรปฎก  ๓(๓-๐-๖) 
๑๐๑ ๓๑๑  พระพุทธศาสนามหายาน  ๓(๓-๐-๖) 
๑๐๑ ๔๑๒  พระสูตรมหายาน  ๓(๓-๐-๖) 
๑๐๑ ๔๑๓  พุทธศิลปะ  ๓(๓-๐-๖) 
๑๐๑ ๔๑๔  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง  ๓(๓-๐-๖)
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๑๐๑ ๔๑๕  จิตวิทยาในพระไตรปฎก  ๓(๓-๐-๖) 
๑๐๑ ๔๑๖  ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา  ๓(๐-๖-๖) 
๑๐๑ ๔๑๗  สัมมนาพระพุทธศาสนา  ๓(๓-๐-๖) 

(๒)  วิชาเลือก  ๒๘  หนวยกิต 
๑๐๑ ๓๑๘  เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๓๑๙  ศึกษาศาสตรในพระไตรปฎก  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๓๒๐  อักษรจารึกในพระไตรปฎก  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๓๒๑  ชาดกศึกษา  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๓๒๒  พระพุทธศาสนากับภูมิปญญาไทย  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๓๒๓  พระพุทธศาสนาในโลกปจจุบัน  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๓๒๔  ชีวิตและผลงานของปราชญทางพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๓๒๕  พุทธธรรมกับสังคมไทย  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๓๒๖  สังคมวิทยาในพระไตรปฎก  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๒๗  รัฐศาสตรในพระไตรปฎก  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๒๘  พุทธประวัติในพระไตรปฎก  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๒๙  พระพุทธศาสนากับสันติภาพ  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๓๐  พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๓๑  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาท่ีย่ังยืน  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๓๒  มังคลัตถทีปนีศึกษา  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๓๓  พระพุทธศาสนากับสตรี  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๓๔  พระพุทธศาสนากับวรรณคดีไทย  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๓๕  พระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๓๖  ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๓๗  พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๑ ๔๓๘  มิลินทปญหาศึกษา  ๒(๒-๐-๔) 

๖.๒.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖  หนวยกิต 
นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิชาเอกเดี่ยว ตองเลือกศึกษารายวิชาตาง ๆ ท่ีเปดสอนใน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนวิชาเลอืกเสรี จํานวน ๖ หนวยกิต โดยความ 
เห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา
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๗.  คําอธิบายรายวิชา 
๗.๑  โครงสรางที่  ๑  วิชาเอก - โท 

๗.๑.๑  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๐ หนวยกิต 
๑)  กลุมวิชาสงัคมศาสตร ๘ หนวยกิต 
ก.  วิชาบังคับ  ๔ หนวยกิต 

๐๐๐  ๑๐๑  มนุษยกับสังคม  ๒(๒-๐-๔) 
(Man and Society) 

ศึกษาความหมายและความเปนมาเก่ียวกับมนุษยและสังคม    ตามหลักการทาง 
สังคมศาสตรและพุทธศาสตร    พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน    การปฏิสัมพันธระหวางมนุษย 
กับสังคม   สถาบันสังคม   ประชาสังคม    หลักธรรมาภิบาลและสันติภาพ    กระบวนการ            ทาง 
สังคมและวัฒนธรรม    การวิเคราะหปญหาสังคมไทยในปจจุบัน    รวมทั้งแนวทางแกปญหาแบบ 
สันติวิธี 
๐๐๐  ๑๐๒  กฎหมายทั่วไป  ๒(๒-๐-๔) 

(General Law) 
ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป    ท่ีมาของระบบกฎหมาย    ลักษณะท่ัวไป 

และประเภทของกฎหมาย  กฎหมายมหาชน  กฎหมายเอกชนท่ีเก่ียวกับพระสงฆ  กฎหมาย       ท่ี 
พระสงฆควรรูเปนการเฉพาะ  และกฎหมายท่ีเก่ียวกับมุสลิม 

ข.  วิชาเลือก  ๔  หนวยกิต 
๐๐๐  ๑๐๓  การเมืองกับการปกครองของไทย  ๒(๒-๐-๔) 

(Thai Politics and Government) 
ศึกษาความรูท่ัวไปเก่ียวกับการเมืองและการปกครอง    พัฒนาการการเมืองการปกครองของ 

ไทย  สถาบันทางการเมือง  และการปกครองของไทย  กระบวนการทางการเมืองของไทย  การจัด 
ระเบียบการปกครองของไทย  และพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 
๐๐๐  ๑๐๔  เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน  ๒(๒-๐-๔) 

(Economics in Daily Life) 
ศึกษาหลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร  ปรากฏการณทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในชีวิต 

ประจําวัน  รูปแบบตาง  ๆ  ของระบบเศรษฐกิจ    การทํางานของกลไกราคาในตลาด      บทบาทของ 
ภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ  เงินตราและสถาบันการเงิน  เนนการวิเคราะห 
สถานการณปจจุบันในเร่ืองท่ีเก่ียวของเปนขอมูลประกอบการศึกษา  และศึกษาเศรษฐศาสตรตาม 
แนวพุทธ 
๐๐๐  ๒๐๕  มนุษยกับสิ่งแวดลอม  ๒(๒-๐-๔)
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(Man  and  Environment) 
ศึกษาสภาพแวดลอมที่เก่ียวกับมนุษย      แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม      การ 

จัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน    การแกปญหาท่ีเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม    หลักคําสอนทาง 
พระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกับ  สิ่งแวดลอม  และบทบาทของพระสงฆตอการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 
๐๐๐  ๒๐๖  เหตุการณโลกปจจบุัน  ๒(๒-๐-๔) 

(Current World Affairs) 
ศึกษาเหตุการณสําคัญท่ีเกิดขึ้นในโลก  ท้ังมิติทางดานเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  ความ 

รวมมือและความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นในสังคมโลก    ประเทศไทยกับเหตุการณสําคัญของโลก  ความ 
รวมมือของชาวพุทธในเวทีโลก    บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาความขดัแยงใน 
โลกปจจุบัน 

๒)  กลุมวิชามนุษยศาสตร  ๘  หนวยกิต 
ก.  วิชาบังคบั  ๖  หนวยกิต 

๐๐๐  ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  (๒)(๒-๐-๔) 
(Technique of  Higher Learning) 

ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดบัอุดมศึกษา    เนนการเรียนรูดวยตนเอง    การใชหองสมุด    การ 
สืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต วิธีแสวงหาความรู การเรียนเปนกลุม การเรียนดวยกิจกรรมที่สงเสริม 
ทางวิชาการ  การเขียนรายงานและภาคนิพนธ 
๐๐๐  ๑๐๘  ปรัชญาเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 

(Introduction to Philosophy) 
ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา  ความสมัพันธระหวางปรัชญา  ศาสนา  และ 

วิทยาศาสตร    สาขาปรัชญาและสาระสําคัญของปรชัญาสาขาตางๆ    พัฒนาการของปรัชญา 
ตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 
๐๐๐  ๑๐๙  ศาสนาท่ัวไป  ๒(๒-๐-๔) 

(Religions) 
ศึกษาความหมาย  ลักษณะ  ความสําคัญ  คุณคาของศาสนา  ประวัติ  พฒันาการ  หลัก  ใน 

การศึกษาศาสนา    หลักคําสอน    พิธีกรรมและจุดมุงหมายของศาสนาตางๆ    วิเคราะหลักษณะท่ี 
เปนสากลรวมกันและตางกันของศาสนาปจจบุัน   อิทธิพลของศาสนาตอสังคมโลก    วิธีการเผยแผ 
ศาสนา ความรวมมือระหวางศาสนา  และทาทีของศาสนาตาง ๆ ในประเทศไทย 
๐๐๐  ๒๑๐  ตรรกศาสตรเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 

(Introduction to Logic)
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ศึกษานิมิต  คาํท่ีปฏิปกษตอกัน  วิภาค  การนิยามความหมาย  ญตัตปิระพจนในแบบตางๆ 
การแบงญัตติ   ความเปนปฏิปกษแหงญัตติ   ญตัติผสม   การใหเหตุผล   ปรัตถานุมานและปฤจฉา 
วาทีแบบตางๆ    ศึกษาหลักการและวิธีการใหเหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจา  ในอนัตต 
ลักขณสูตรหรือในสูตรอื่นๆ    บทสนทนาในคัมภีรกถาวัตถุ    ญาณวิทยาของนิกายสรวา-สตวิาทิน 
วิภาษวิธีของนาคารชุน    เปรียบเทียบความเหมือนและความตางระหวางตรรกศาสตร  ตะวันตกกับ 
ตรรกศาสตรตะวันออก  โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีรพระพุทธศาสนา 

ข.  วิชาเลือก  ๒  หนวยกิต 
๐๐๐  ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย  ๒(๒-๐-๔) 

(Thai Culture) 
ศึกษาความหมายและเน้ือหาของวัฒนธรรม    พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย    ประเภท  ของ 

วัฒนธรรม    พระพุทธศาสนากับวฒันธรรม    การอนุรักษ    การเผยแพรและสรางสรรค  วฒันธรรม 
ไทย  วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา  ผลกระทบของวัฒนธรรมตางชาติตอวฒันธรรมไทย 
๐๐๐  ๒๑๒  มนุษยกับอารยธรรม  ๒(๒-๐-๔) 

(Man and Civilization) 
ศึกษาความเปนมาและพัฒนาการของมนุษย    ตัง้แตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัย 

ปจจุบัน  ความหมายของอารยธรรม  บอเกิดและพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก 
ในยุคตางๆ    ความสมัพันธระหวางโครงสรางทางสังคม    เศรษฐกิจและการเมืองของสังคม 
ตะวันออกและตะวันตก    ท่ีกอใหเกิดผลกระทบและความคิดสรางสรรคในรูปแบบตางๆ  การ 
แลกเปลี่ยนกันระหวางอารยธรรมตะวันออกกับอารยธรรมตะวันตก   และอิทธิพลของอารยธรรมท้ัง 
สองท่ีมีตอสังคมและวฒันธรรมไทย  ตั้งแตอดตีจนถึงปจจุบัน 
๐๐๐  ๒๑๓  ชีวิตกับจติวิทยา  ๒(๒-๐-๔) 

(Life  and  Psychology) 
ศึกษาพฒันาการและองคประกอบของชีวิต  ความสัมพันธของจิตวิทยากับการดาํรงชีวิต 

วิเคราะหคุณสมบตัิของจิตใจในลักษณะตางๆ    ผลของสุขภาพจิตท่ีมตีอพฤติกรรมของมนุษย  และ 
การดํารงอยูรวมกันในสังคมและสิ่งแวดลอม 

๓)  กลุมวิชาภาษา  ๘  หนวยกิต 
ก.  วิชาบังคบั  ๔  หนวยกิต 

๐๐๐  ๑๑๔  ภาษากับการสื่อสาร  ๒(๒-๐-๔) 
(Language and Communication) 

ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับการสื่อสาร  การอาน  เขียน  พูด  และฟงภาษาไทย  เพื่อการ 
สื่อสารในชีวติประจําวัน  การอานคาํรอยแกว  คํารอยกรอง  อานประกาศ  แถลงการณ  การเขียน
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จดหมาย  ยอความ  เรียงความ  โวหารตาง ๆ  การพดู  การสนทนา  บรรยาย  อภิปราย มารยาท 
ในการพูด การฟง การจับสาระของเร่ือง มารยาทในการฟง และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ 
๐๐๐  ๑๑๕  ภาษาศาสตรเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 

(Introduction to Linguistics) 
ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร  สาขาของวิชาภาษาศาสตร  ลักษณะท่ัวไป 

ของภาษา  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสัทศาสตร (Phonetics)  สรศาสตร (Phonemics) สัทอักษรสากล 
สัทอักษรไทย  และหลักการวิเคราะหภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร 

ข.  วิชาเลือก  ๔  หนวยกิต   ใหเลือกเรยีน ๑  ภาษา 
๐๐๐  ๑๑๖  ภาษาอังกฤษเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 

(Basic English) 
ศึกษากฎเกณฑและการใชภาษาอังกฤษเก่ียวกับการใชคํานําหนานาม  (Article)  การใชกาล 

(Tense)  การสรางประโยค  (Sentence)  การใชบุรพบท  (Preposition)  สันธาน 
(Conjunction)  ฝกทักษะเบื้องตนในการฟง  พูด  อาน  และเขียนในลักษณะท่ีสัมพันธกันเนนดาน 
การอานและความเขาใจภาษาอังกฤษซึ่งมีรูปประโยคและคําศัพทตาง ๆ 
๐๐๐  ๑๑๗  ภาษาอังกฤษชั้นสงู  ๒(๒-๐-๔) 

(Advanced English) 
ศึกษาโครงสรางประโยคตามหลักไวยากรณและฝกทักษะในการฟง    พูด    อานและเขียน 

เนนการอาน  การเขียนและความเขาใจขอความภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีคําศัพทและโครงสรางประโยค 
สัมพันธกับเอกสารท่ีใชศึกษา 
๐๐๐  ๑๑๘  ภาษาสันสกฤตเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 

(Basic Sanskrit) 
ศึกษาโครงสรางของภาษาสันสกฤต    อักษร    เคร่ืองหมาย    ระบบเสียง    การเปลี่ยน    อักษร 

และเสียง    การเขียน    การอานคําศพัท    สวนประกอบของนามศพัท    การแจกรูปนามศัพท  สระ 
การันต  สระสนธิ  บุรุษสรรพนาม  นิยมสรรพนาม  ปุจฉาสรรพนาม  สัมพันธสรรพนาม  กริยาศัพท 
สวนประกอบของกริยาอาขยาต    การประกอบรูปเปนอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ    การแจกรูป 
กริยา  แปลและแตงประโยคสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับไวยากรณท่ีไดศึกษา 
๐๐๐  ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตชั้นสงู  ๒(๒-๐-๔) 

(Advanced Sanskrit) 
ศึกษานามศัพท    การแจกรูปนามศัพท    พยัญชนะการันต    พยัญชนะสนธิ    สังขยาศัพท 

อัพยยศัพท    กริยาศัพท    การประกอบรูปเปนอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ    กริยาอาขยาตกรรม 
วาจก  ภาววาจก  ณิชันตกรรตุวาจก  ณิชันตกรรมวาจก  การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุ-วาจกเปน
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กรรมวาจก   ประโยคคําถาม ประโยคปฏิเสธ   แปลและแตงประโยคภาษาสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับ 
ไวยากรณท่ีไดศึกษา 
๐๐๐  ๑๒๐  ภาษาเวียดนามเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 

(Basic  Vietnamese) 
ศึกษาโครงสรางของภาษาเวียดนามในเร่ืองระบบเสียง ระบบคํา  ระบบประโยค  ฝกการอาน 

เขียนภาษาเวียดนาม  และการสนทนาโดยอาศัยขอมูลจากสถานการณปจจุบัน 
๐๐๐  ๑๒๑  ภาษาเวียดนามชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 

(Advanced Vietnamese) 
ฝกทักษะในการฟง  พูด  อาน  และเขียนภาษาเวียดนาม  เนนการสนทนาโดยอาศัย  ขอมลู 

จากสถานการณปจจุบัน 
๐๐๐  ๑๒๒  ภาษาพมาเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 

(Basic Burmese) 
ศึกษาโครงสรางของภาษาพมาในเร่ืองระบบเสียง ระบบคํา และระบบประโยค ฝกอาน เขียน 

ภาษาพมา และการสนทนาโดยอาศัยขอมูลจากสถานการณปจจุบัน 
๐๐๐  ๑๒๓  ภาษาพมาชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 

(Advanced Burmese) 
ฝกทักษะในการฟง   พูด   อาน   และเขียนภาษาพมา    เนนการสนทนาโดยอาศัยขอมูล จาก 

สถานการณปจจุบัน 
๐๐๐  ๑๒๔  ภาษามาเลยเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 

(Basic Malay) 
ศึกษาโครงสรางของภาษามาเลย    ในเร่ืองระบบเสียง   ระบบคําและระบบประโยค   ฝก การ 

อาน  การเขียนภาษามาเลย  และการสนทนาโดยอาศยัขอมูลจากสถานการณปจจุบัน 
๐๐๐  ๑๒๕  ภาษามาเลยชั้นสงู  ๒(๒-๐-๔) 

(Advanced  Malay) 
ฝกทักษะในการฟง  พูด  อาน  และเขียนภาษามาเลย  เนนการสนทนาโดยอาศัยขอมูล จาก 

สถานการณปจจุบัน 
๐๐๐  ๑๒๖  ภาษาลาวเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 

(Basic Lao) 
ศึกษาโครงสรางของภาษาลาวในเร่ืองระบบเสียง  ระบบคํา  และระบบประโยค  ฝกทักษะใน 

การฟง พูด อาน และเขียนอักษรลาวปจจุบัน 
๐๐๐  ๑๒๗  ภาษาลาวชั้นสงู  ๒(๒-๐-๔) 

(Advanced Lao)
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ฝกเขียนอักษรท่ีใชจารึกภาษาลาวแบบตางๆ  ศึกษาความแตกตางระหวางภาษาถ่ินท่ีสําคัญ 
ของลาว  และอานเอกสารหรือตําราท่ีกําหนดจากประวัติศาสตร  วรรณคดแีละกฎหมาย 
๐๐๐ ๑๒๘  ภาษาจีนเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 

(Basic Chinese) 
ศึกษาโครงสรางของภาษาจีน  ในเร่ืองระบบเสียง  ระบบคาํ  และระบบประโยค  ฝกการอาน 

และเขียนภาษาจีน  และการฝกสนทนา  โดยอาศัยขอมูลจากสถานการณปจจุบัน 
๐๐๐  ๑๒๙  ภาษาจีนชั้นสงู  ๒(๒-๐-๔) 

(Advanced Chinese) 
ฝกทักษะในการฟง  พูด  อาน  และเขียนภาษาจีน  เนนการฝกสนทนา  โดยอาศัยขอมูลจาก 

สถานการณปจจุบัน 
๐๐๐  ๑๓๐  ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 

(Basic Japanese) 
ศึกษาโครงสรางของภาษาญีปุ่น  ในเร่ืองระบบเสียง  ระบบคํา  และระบบประโยค  ฝก   การ 

อาน  เขียนภาษาญี่ปุน  และการสนทนาโดยอาศัยขอมลูจากสถานการณปจจุบัน 
๐๐๐  ๑๓๑  ภาษาญ่ีปุนชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 

(Advanced Japanese) 
ฝกทักษะในการฟง    พูด    อาน    และเขียน    ภาษาญี่ปุน    เนนการสนทนาโดยอาศัยขอมูล 

จากสถานการณปจจุบัน 
๐๐๐  ๑๓๒  ภาษาเขมรเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 

(Basic  Khmer) 
ศึกษาโครงสรางของภาษาเขมร   ในเร่ืองระบบเสียง   ระบบคํา   และระบบประโยค   ฝก การ 

อาน  เขียนภาษาเขมร  และการสนทนาโดยอาศัยขอมลูจากสถานการณปจจุบัน 

๐๐๐  ๑๓๓  ภาษาเขมรชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 
(Advanced  Khmer) 

ฝกทักษะในการฟง  พูด  อานและเขียนภาษาเขมร  เนนการสนทนาโดยอาศัยขอมูลจาก 
สถานการณปจจุบัน 
๐๐๐  ๑๓๔  ภาษาฮินดเีบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 

(Basic  Hindi) 
ศึกษาโครงสรางของภาษาฮินดี    ในเร่ืองระบบเสียง   ระบบคํา   และระบบประโยค   ฝก การ 

อาน  เขียนภาษาฮินดี  และการสนทนาโดยอาศัยขอมลูจากสถานการณปจจุบัน 
๐๐๐  ๑๓๕  ภาษาฮินดชีั้นสูง  ๒(๒-๐-๔)
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(Advanced  Hindi) 
ฝกทักษะในการฟง  พูด  อาน  และเขียนภาษาฮินด ี เนนการสนทนาโดยอาศัยขอมูลจาก 

สถานการณปจจุบัน 
๐๐๐  ๑๓๖  ภาษาเกาหลเีบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 

(Basic  Korean) 
ศึกษาโครงสรางของภาษาเกาหล ี ในเร่ืองระบบเสียง  ระบบคํา  และระบบประโยค  ฝกทักษะ 

ในการฟง พูด อาน เขียนภาษาเกาหลี  และการสนทนา  โดยอาศัยขอมูลสถานการณปจจุบัน 
๐๐๐  ๑๓๗  ภาษาเกาหลชีั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 

(Advanced Korean) 
ฝกทักษะในการฟง  พูด  อาน  และเขียน  ภาษาเกาหลี  เนนการสนทนาโดยอาศัยขอมูลจาก 

สถานการณปจจุบัน 

๔)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ๖  หนวยกิต 
ก.  วิชาบังคบั  ๔  หนวยกิต 

๐๐๐  ๒๓๘  สถิตเิบื้องตนและการวิจยั  ๒(๒-๐-๔) 
(Basic Statistics and Research) 

ศึกษามโนมตพิื้นฐานของสถิติ    การแจกแจงความถี ่   การวัดและแนวโนมเขาสูสวนกลาง 
การกระจายความเบและความโคง  เปอรเซ็นไทล  เดไซส  ควอรไทส  ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน 
และการสุมตวัอยาง การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ขั้นตอนของการวิจัย ลักษณะและประเภทของ 
การวิจัย  รูปแบบและขบวนการของการวิจัย  และการเขียนรายงานผลงานการวิจัย 
๐๐๐  ๑๓๙  คณิตศาสตรเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 

(Basic Mathematics) 
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร  ประกอบดวยนิยาม  ประพจน  การใชสัญลักษณ แสดง 

กฎเกณฑ  การอางเหตุผลทางตรรกศาสตร  เร่ืองเซต  และพีชคณิตของเซต  เร่ืองระบบจํานวนและ 
คุณสมบตัิท่ีสําคัญของจํานวนชนิดตางๆ    การแกสมการและอสมการ    ทฤษฎีเมตริกซ  และดีเทอร 
มิแนนท  ความสัมพันธและฟงกชั่น 

ข.  วิชาเลือก  ๒  หนวยกิต 
๐๐๐  ๑๔๐  โลกกับสิ่งแวดลอม  ๒(๒-๐-๔) 

(World and Environment) 
ศึกษาความหมายของวิทยาศาสตรและวิธีการทางวิทยาศาสตร    ภาวะอุณหภูมิพื้นโลก  ท่ี 

สูงขึ้น  ฝนกรดและหมอกควันดํา  สภาวะเรือนกระจก  ภาวะมลพิษทางอากาศ  ทางนํ้า  การ  ตัด
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ไมทําลายปา  ปญหาขยะลนโลกและสารพิษใตดิน    การใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย    การพิทักษ 
สิ่งแวดลอม  และการพัฒนาท่ีย่ังยืนดานเศรษฐกิและสังคม  การอนุรักษและการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ    การเสริมสรางบทบาทของพระสงฆและของกลุมหลักในสังคมดาน 
สิ่งแวดลอมและความเสี่ยง 
๐๐๐  ๒๔๑  วิทยาศาสตรกายภาพและประยุกตวิทยา  ๒(๒-๐-๔) 

(Physical Science and Technology) 
ศึกษาประวัตแิละผลงานของนักวิทยาศาสตรในยุคโบราณจนถึงปจจุบัน    ความคดิรวบยอด 

เก่ียวกับเอกภาพ  และระบบสุริยะ  การเพิ่มผลผลติทางการเกษตร  อุตสาหกรรมที่เก่ียวกับผลผลิต 
ทางการเกษตร    วัชพืช    วิธีการปองกันและกําจัดโรคพืช    การขนสงและการสื่อสาร  อปุกรณดาน 
เคร่ืองเสียงและภาพ  นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและประยุกตวิทยา 
๐๐๐  ๒๔๒  คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔) 

(Introduction to Computer and Information Technology) 
ศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร    และเทคโนโลยีสารสนเทศ    ท้ังทางดานฮารดแวร  ซอฟตแวร 

ระบบเลขฐาน  ภาษาคอมพิวเตอร  ฐานขอมูล  เครือขายคอมพวิเตอร  อินเตอรเน็ต  และโปรแกรม 
ประยุกตตาง ๆ 
๐๐๐  ๒๔๓  สาธารณสุขมูลฐาน  ๒(๒-๐-๔) 

(Primary Health Care) 
ศึกษาประวัตคิวามเปนมาของสมุนไพร  ประเภทยาสามัญประจําบาน  ยาปฏิชีวนะ  สารเสพ 

ติด  การปฐมพยาบาล  การออกกําลังกาย  การเลือกบริโภคอาหารตามวัยและการพักผอน 
การแพทยทางเลือก และสุขภาวะองครวม 

๗.๑.๒  หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔  หนวยกิต 
๑)  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๓๐  หนวยกิต 

ก.  กลุมวิชาภาษาบาลี  ๖  หนวยกิต 
๐๐๐  ๑๔๔  แตงแปลบาลี  ๒(๒-๐-๔) 

(Pali Composition and Translation) 
ศึกษาการแตงบาลี    การแปลบาลี    ท้ังโดยอรรถและโดยพยัญชนะใหถูกตองตามหลัก 

ภาษา  การแตงและการแปลประโยคพิเศษและสํานวนท่ีควรทราบ   การแปลบาลีเปนไทยและแปล 
ไทยเปนบาลีจากหนังสือท่ีกําหนด 
๐๐๐ ๑๔๕  วรรณคดีบาลี  ๒(๒-๐-๔) 

(Pali Literature)



สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

ศึกษาประวัติ    ความหมาย  ประเภท  และพัฒนาการของคัมภีรพระไตรปฎก  อรรถกถา  อนุ 
ฎีกา  โยชนา  และปกรณวิเสส    วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย  และคุณคาของวรรณกรรมบาลีตอ 
สังคมไทย 
๐๐๐ ๒๔๖  บาลีไวยากรณชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 

(Advanced Pali Grammar) 
ศึกษาไวยากรณบาลี  โดยอาศัยสตูรตาง  ๆ    ในคัมภรีกัจจายนะ  โมคคัลลานะ    สัททนีติ- 

ปกรณ  และปทรูปสิทธิปกรณ 
ข.  กลุมวิชาพระพุทธศาสนา  ๒๔  หนวยกิต 

๐๐๐  ๑๔๗  พระไตรปฎกศึกษา  ๒(๒-๐-๔) 
(Tipitaka Studies) 

ศึกษากําเนิด ความเปนมา และพัฒนาการของคัมภีรพระไตรปฎก การจําแนกโครงสรางและ 
เน้ือหาสาระพระไตรปฎก คําอธิบายโดยยอของพระอรรถกถาจารย  การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะ 
และลายลักษณอักษร  ลําดบัคมัภีรทางพระพุทธศาสนา  ความเปนมาของพระไตรปฎก  ในประเทศ 
ไทย และประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาพระไตรปฎก 
๐๐๐  ๑๔๘  พระวินัยปฎก  ๒(๒-๐-๔) 

(Vinaya Pitaka) 
ศึกษาประวัต ิ ความเปนมา  ความหมาย  โครงสรางของพระวินัยปฎก  เลือกศึกษาวิเคราะห 

เน้ือหาสาระท่ีสําคัญในคัมภีรมหาวิภังค  ภิกขุนีวิภังค  มหาวรรค  จุลวรรค  และปริวาร  โดยอาศัย 
อรรถกถาและฎีกาประกอบ และประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาพระวินัยปฏก 
๐๐๐  ๑๔๙  พระสุตตันตปฎก  ๒(๒-๐-๔) 

(Suttanta Pitaka) 
ศึกษาประวัตคิวามเปนมา    ความหมาย    โครงสรางของพระสุตตันตปฎก    เลือกศึกษา 

วิเคราะหพระสูตรท่ีสําคัญ  คือ  พรหมชาลสูตร  มหาปรินิพพานสูตร  อัคคัญญสตูร  รวมทั้งประเด็น 
ท่ีนาสนใจจากนิกายท้ัง  ๕  นิกาย   คือ    ทีฆนิกาย   มัชฌิมนิกาย   สังยุตตนิกาย   อังคุตตรนิกาย 
และขุททกนิกาย  โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ 
๐๐๐  ๒๕๐  พระอภิธรรมปฎก  ๒(๒-๐-๔) 

(Abhidhamma Pitaka) 
ศึกษาประวัตคิวามเปนมา    ความหมาย    โครงสรางของพระอภิธรรมปฎก    เน้ือหาสาระ 

ประเด็นท่ีนาสนใจในพระอภิธรรมปฏกท้ัง  ๗  คัมภีร   โดยเนนใหเขาใจหลักปรมัตถธรรม  คือ  จิต 
เจตสิก  รูป  และนิพพาน  โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ 
๐๐๐  ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏบิตัิ ๑  (๒)(๑-๒-๔) 

(Buddhist Meditation I)
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ศึกษาความเปนมา  ความหมาย  หลักการ  วิธีการ  และประโยชนของการปฏิบัติกรรมฐาน 
อารมณของสมถกรรมฐาน ๔๐  วิปสสนาภูมิ ๖  สติปฏฐาน  ๔  หลักธรรมที่ควรรู  ไดแก   ภาวนา 
๓  นิมติ ๓  สมาธิ ๓  รูปฌาน ๔  อรูปฌาน ๔ วสี ๕  นิวรณ ๕  อุปกิเลส ๑๑  ใหมีความรู 
ความเขาใจในการปฏิบัตแิละนําไปใช   ฝกปฏบิัตวิิปสสนากัมมัฏฐานโดยการเดินจงกรม  ๑  ระยะ 
น่ังกําหนด  ๑  ระยะ หรือ  ๒ ระยะ 
๐๐๐  ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏบิตัิ ๒  ๑(๑-๒-๔) 

(Buddhist Meditation II) 
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปสสนาสตปิฏฐานในมหาสติปฏฐานสูตร    และ  อา 

นาปานสตสิูตร    วิธีการปฏิบัตวิิปสสนากรรมฐานท้ังแบบสมถยานิกะและวิปสสนายานิกะ 
หลักธรรมท่ีควรรู  ไดแก    สิกขา  ๓  วิชชา  ๓  และสามัญญลักษณะ  ๓  ฝกปฏิบัตวิิปสสนา- 
กรรมฐาน  โดยการเดินจงกรม  ๒  ระยะ น่ังกําหนด  ๒ ระยะ  สงและสอบอารมณ 
๐๐๐  ๒๕๓  ธรรมะภาคปฏบิตัิ ๓  (๒)(๑-๒-๔) 

(Buddhist Meditation III) 
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติเวทนานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติปฏฐานสตูร      วิธีการ 

ปรับอินทรีย ๕  หลักธรรมที่ควรรู  ไดแก   วปิปลาส ๓ อภิญญา ๖  วิสุทธิ ๗  วิชชา ๘  ฝกปฏิบตัิ 
วิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม  ๓  ระยะ น่ังกําหนด  ๓ ระยะ  สงและสอบอารมณ 
๐๐๐  ๒๕๔  ธรรมะภาคปฏบิตัิ ๔  ๑(๑-๒-๔) 

(Buddhist Meditation IV) 
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติจติตานุปสสนาสตปิฏฐานในมหาสติปฏฐานสูตร 

กระบวนการเกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ  หลักธรรมที่ควรรู  ไดแก  วิปสสนูปกิเลส  ๑๐ 
วิปสสนาญาณ ๑๖  ฝกปฏิบตัิวปิสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม  ๔  ระยะ น่ังกําหนด  ๔ ระยะ 
สงและสอบอารมณ 
๐๐๐  ๓๕๕  ธรรมะภาคปฏบิตัิ ๕  (๒)(๑-๒-๔) 

(Buddhist Meditation V) 
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติธัมมานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติปฏฐานสูตร 

กระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท   หลักธรรมท่ีควรรู    ไดแก  โพธิปกขิยธรรม 
๓๗  ฝกปฏิบตัิวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม  ๕  ระยะ น่ังกําหนด  ๕ ระยะ  สงและสอบ 
อารมณ 
๐๐๐  ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏบิตัิ ๖  ๑(๑-๒-๔) 

(Buddhist Meditation VI)
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ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัตวิิปสสนากรรมฐานในพระสูตรท่ีเชื่อมโยงกับมหาสติ-  ปฏ 
ฐานสูตร  เชน  อปณณกสูตร  สตสิูตร  อาการบรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล    ฝก 
ปฏิบัตวิิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม  ๖  ระยะ น่ังกําหนด  ๖ ระยะ  สงและสอบอารมณ 
๐๐๐  ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏบิตัิ ๗  ๑(๑-๒-๔) 

(Buddhist Meditation VII) 
ศึกษาวิธีการปฏิบตัิกรรมฐาน  สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติ    วิธีการแกสภาวธรรมของ 

สํานักปฏิบัติธรรมในสมัยปจจุบันเปรียบเทียบกับมหาสติปฏฐานสตูร    ฝกปฏบิัตวิิปสสนา- 
กรรมฐาน  โดยการเดินจงกรมและน่ังกําหนด  สงและสอบอารมณ 
๐๐๐  ๑๕๘  ประวัติพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 

(History of Buddhism) 
ศึกษาประวัตศิาสตรพระพุทธศาสนาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ความสาํคัญและลักษณะ 

เดนของพระพุทธศาสนา  การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา  การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเขา 
ไปในนานาประเทศและอิทธิพลของพระพุทธศาสนาตอวัฒนธรรมในประเทศน้ันๆ    รวมทั้งศึกษา 
ขบวนการและองคกรใหมๆ  ในวงการพระพุทธศาสนายุคปจจุบันและอนาคต 
๐๐๐  ๒๕๙  เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 

(Buddhist Festival and Traditions) 
ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา  ความหมาย   คุณคาของ เทศกาล 

และพิธีกรรมนั้น ๆ  ใหสามารถปฏิบัติไดถูกตอง 
๐๐๐  ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆไทย  ๒(๒-๐-๔) 

(Thai Sangha Administration) 
ศึกษาพฒันาการของระบบการปกครองคณะสงฆไทย ตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงปจจุบัน    ศึกษา 

และวิเคราะหเน้ือหาพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบบัตางๆ กฎ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศท่ีสําคัญ 
ของคณะสงฆ 
๐๐๐  ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  ๒(๒-๐-๔) 

(Dhamma in English) 
ศึกษาศพัทธรรมะทางพระพุทธศาสนาท่ีนิยมใชกันแพรหลายในภาษาอังกฤษ  และหนังสือท่ี 

สําคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญไดรจนาไวเปนภาษาอังกฤษ 
๐๐๐  ๒๖๒  ธรรมนิเทศ  ๒(๒-๐-๔) 

(Dhamma Communications)
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ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา     ศลิปะการเขียนบทความ     การพูด ในท่ี 
ชุมชน  การพัฒนาบุคลิกภาพเก่ียวกับการพูด  การเทศนา  การแสดงปาฐกถาธรรม  การ อภิปราย 
และการใชสื่อประกอบการบรรยาย 
๐๐๐  ๒๖๓  งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 

(Research and  Literary Works on Buddhism) 
ศึกษาความรูพื้นฐานเก่ียวกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา  ศึกษางานวิจัยและ 

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  วิเคราะหวรรณกรรมทาง 
พระพุทธศาสนาท่ีนาสนใจ    เชน    เตภูมิกถาของพญาลิไท    มังคลัตถทีปนีของพระสิริมังคลาจารย 
กาพยมหาชาติของพระเจาทรงธรรม    สังคีติยวงศของสมเด็จพระวันรัต  (แกว)  วัดพระเชตุพนฯ 
พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  แกนพุทธศาสนของ 
พุทธทาสภิกขุ  กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี  (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ 
(ป.อ.  ปยุตฺโต)  พุทธวิทยาของนายพร    รัตนสุวรรณ      และงานวิจัยและวรรณกรรมทาง 
พระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย 

๒)  วิชาเฉพาะดาน  ๗๔  หนวยกิต 
ก.  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  ๑๐  หนวยกิต 

๑๐๑  ๓๐๑  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร  ๒(๒-๐-๔) 
(Buddhism  and  Science) 

ศึกษาเปรียบเทียบความหมาย  ลักษณะ  ขอบขายและวิธีการแสวงหาความจริงของ 
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร    พระพุทธศาสนากับทฤษฎีวิวัฒนาการ    พระพุทธศาสนากับ 
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   พระพุทธศาสนากับทฤษฎีควอนตัมฟสิกส   ทัศนะของนักวิทยาศาสตร ท่ีมีตอ 
พระพุทธศาสนา และผลกระทบระหวางวิทยาศาสตรและประยุกตวิทยากับพระพุทธศาสนา 
๑๐๑  ๓๐๒  พระพุทธศาสนากับสงัคมสงเคราะห  ๒(๒-๐-๔) 

(Buddhism and Social Works) 
ศึกษาความหมาย  และขอบขายของสังคมสงเคราะห  หลักการ   รูปแบบ  และวิธีการสังคม 

สงเคราะหในพระไตรปฎก  เนนพระจริยาของพระพุทธเจาตามแนวโลกัตถจริยา  และบทบาท ของ 
พระสงฆในการสังคมสงเคราะห 
๑๐๑  ๔๐๓  พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา  ๒(๒-๐-๔) 

(Buddhism  and  Ecology)
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ศึกษาความหมายและขอบขายของนิเวศวิทยา  คําสอนในพระไตรปฎกท่ีเก่ียวกับนิเวศวิทยา 
เนนความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  มนุษยกับธรรมชาติ  แนวทาง    การอนุรักษ  และ 
แกปญหาสิ่งแวดลอม 
๑๐๑  ๔๐๔  ธรรมประยุกต  ๒(๒-๐-๔) 

(Applied  Dhamma) 
ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อนํามาประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและ  แกปญหา 

ชีวิตและสังคม 
๑๐๑  ๔๐๕  พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร  ๒(๒-๐-๔) 

(Buddhism  and Economics) 
ศึกษาความหมายและขอบขายของเศรษฐศาสตร  วิเคราะหแนวคิดและทฤษฎีหลัก  ทาง 

เศรษฐศาสตรท่ีปรากฏในคําสอนทางพระพุทธศาสนา    จริยธรรมของผูผลิตและผูบริโภค 
เปรียบเทียบเศรษฐศาสตรแนวพุทธศาสตรกับเศรษฐศาสตรท่ัวไปรวมทั้งศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ข.  วิชาเอก  ๔๖  หนวยกิต 
(๑)  วิชาบังคับ  ๓๖  หนวยกิต 

๑๐๑  ๓๐๖  หลักพุทธธรรม  ๓(๓-๐-๖) 
(Principles  of  Buddhism) 

ศึกษาหลักพุทธธรรมในพระไตรปฎก  เนนอริยสัจ  ปฏิจจสมุปบาท  เบญจขันธ    ไตรลักษณ 
โพธิปกขิยธรรม  กรรม  สังสารวัฏและนิพพาน  โดยใชอรรถกถาและฎีกาประกอบ 
๑๐๑  ๓๐๗  พุทธปรัชญาเถรวาท  ๓(๓-๐-๖) 

(Theravada Buddhist Philosophy) 
ศึกษาอภิปรัชญา   ญาณวิทยา    จริยศาสตร    และสุนทรียศาสตรในพุทธปรัชญาเถร 

วาท  โดยเปรียบเทียบกับลัทธิปรัชญาสํานักอื่นท้ังตะวันตกและตะวันออก 
๑๐๑  ๓๐๘  ธรรมบทศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 

(Dhammapada  Studies) 
ศึกษาความหมาย  ประวัติ  โครงสราง  และเน้ือหาสาระของธรรมบท  เนนหลักธรรมสําคัญ 

แนวคิดเชิงเศรษฐกิจ    สังคมวัฒนธรรมอินเดีย    และอิทธิพลของธรรมบทท่ีมีตอวิถีชีวิตไทย    โดย 
อาศัยอรรถกถาธรรมบทประกอบ 
๑๐๑  ๓๐๙  วิสุทธิมัคคศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 

(Visuddhimagga  Studies) 
ศึกษาโครงสรางและหลักธรรมสําคัญของวิสุทธิมรรค  และอิทธิพลของวสิุทธิมรรคท่ีมีตอ 

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตไทย
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๑๐๑  ๓๑๐  นิเทศศาสตรในพระไตรปฎก  ๓(๓-๐-๖) 
(Communication  in Tipitaka) 

ศึกษาความหมายและขอบขายของนิเทศศาสตร    คําสอนในพระไตรปฎกท่ีเก่ียวกับหลักการ 
รูปแบบ  วิธีการสื่อคาํสอนของพระพุทธเจาและสาวก  และจริยธรรมกับการสื่อสาร 
๑๐๑  ๓๑๑  พระพุทธศาสนามหายาน  ๓(๓-๐-๖) 

(Mahayana  Buddhism) 
ศึกษากําเนิดและพฒันาการของมหายานในอินเดีย      การเผยแผมหายานเขาสูประเทศ 

ตาง ๆ หลักธรรม  พิธีกรรม และนิกายสําคัญของมหายานในประเทศตาง ๆ 
๑๐๑  ๔๑๒  พระสตูรมหายาน  ๓(๓-๐-๖) 

(Mahayana  Sutras) 
ศึกษาหลักธรรมในพระสูตรมหายาน  โดยเลือกศึกษาพระสูตรท่ีสําคัญ เชน ปรัชญาปารมิตา 

หฤทยสูตร    ทศภูมิกสูตร    สัทธรรมปุณฑริกสูตร    สุขาวดวียูหสูตร    วิมลเกียรตินิเทศสูตร    และลัง 
กาวตารสตูร 
๑๐๑  ๔๑๓  พุทธศิลปะ  ๓(๓-๐-๖) 

(Buddhist  Arts) 
ศึกษาพฒันาการของพุทธศิลปะในอินเดีย และคลื่นพระพุทธศาสนาท่ีเขาสูประเทศไทย  ซึ่ง 

สัมพันธกับสกุลศิลปะสมัยตาง  ๆ  จนเกิดเปนสกุลศลิปะในประเทศไทย  ท้ังดานประติมากรรม 
จิตรกรรม   และสถาปตยกรรม   ปรัชญาธรรมทางวัตถุและความงามจากพุทธศิลปะสมัยตาง ๆ  ใน 
ประเทศไทยโดยอาศัยพุทธลักษณะ 
๑๐๑  ๔๑๔  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง  ๓(๓-๐-๖) 

(Dhamma in  Advanced  English) 
ศึกษาหนังสือธรรมะท่ีนักปราชญทางพระพุทธศาสนาไดรจนาไวเปนภาษาอังกฤษตามที่ 

กําหนดให 
๑๐๑  ๔๑๕  จิตวิทยาในพระไตรปฎก  ๓(๓-๐-๖) 

(Psychology  in  Tipitaka) 
ศึกษาคาํสอนเร่ืองจิตและเจตสิกในพระไตรปฎก  เปรียบเทียบกับทฤษฎีจิตวิทยาตะวันตก 

ปจจุบัน พฤติกรรมของมนุษยตามแนวจริต ๖ และการพัฒนาจิตดวยสมถะและวปิสสนา 
๑๐๑  ๔๑๖  ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา  ๓(๐-๖-๖) 

(Independent  Study  on  Buddhism) 
ศึกษาคนควาวิจัยภาคสนามทางพระพุทธศาสนาท่ีสามารถประยุกตใชในกิจการทาง 

พระพุทธศาสนาโดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา 
๑๐๑  ๔๑๗  สมัมนาพระพุทธศาสนา  ๓(๓-๐-๖)
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(Seminar  on  Buddhism) 
สัมมนาปญหาเก่ียวกับพระพุทธศาสนาในประเด็นตาง  ๆ  โดยเสนอผลงานการคนควาและ 

รายงานประกอบการสัมมนา 

(๒)  วิชาเลือก  ๑๐  หนวยกิต 
๑๐๑  ๓๑๘  เปรยีบเทียบเถรวาทกับมหายาน  ๒(๒-๐-๔) 

(Comparison  between  Theravada  and  Mahayana) 
ศึกษาความแตกตางและความเหมือนกันระหวางเถรวาทกับมหายาน  เปรียบเทียบสถานะ 

และพระจริยาของพระพุทธเจา    สถานะและบทบาทของพระโพธิสัตว    คําสอนเร่ืองธรรมกาย 
ทศบารมี  ไตรลักษณ  ปฏิจจสมุปบาท  นิพพาน  และพิธีกรรมสําคัญของนิกายท้ังสอง 
๑๐๑  ๓๑๙  ศึกษาศาสตรในพระไตรปฎก  ๒(๒-๐-๔) 

(Education  in  Tipitaka) 
ศึกษาความหมายและขอบขายของศึกษาศาสตร    คําสอนในพระไตรปฎกท่ีเก่ียวกับ 

การศึกษา  เนนเปาหมายของการศึกษาตามไตรสิกขา   กระบวนการจัดการศึกษาแบบกัลยาณมติร 
และโยนิโสมนสิการ วิธีสอนของพระพุทธเจา คุณธรรมและจริยธรรมของครู 
๑๐๑  ๓๒๐  อักษรจารึกในพระไตรปฎก  ๒(๒-๐-๔) 

(Tipitaka  Scripts) 
ศึกษาอักษรตาง  ๆ    ท่ีใชจารึกพระไตรปฎก    คือ    อักษรเทวนาครี    สิงหล  ขอม    มอญ 

พมา  อักษรธรรมลานนา  และโรมัน ใหสามารถอานออก เขียนได 
๑๐๑  ๓๒๑  ชาดกศึกษา  ๒(๒-๐-๔) 

(Jataka  Studies) 
ศึกษาโครงสราง เน้ือหา  และแนวคิดท่ีปรากฏในชาดก  อิทธิพลของชาดกท่ีมีตอวรรณกรรม 

ทางพระพุทธศาสนา  ศิลปะ  และวิถีชีวิตไทย 
๑๐๑  ๓๒๒  พระพุทธศาสนากับภูมปิญญาไทย  ๒(๒-๐-๔) 

(Buddhism  and  Thai  Wisdom) 
ศึกษาภูมปิญญาไทยท่ีไดรับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาในดานสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง 

ศิลปะ  และวัฒนธรรม 
๑๐๑  ๓๒๓  พระพุทธศาสนาในโลกปจจุบัน  ๒(๒-๐-๔) 

(Buddhism  in Contemporary  World) 
ศึกษาสถานการณของพระพุทธศาสนาในโลกปจจบุัน    ผลกระทบของลัทธิการเมืองและ 

ศาสนาอื่น  ๆ    อิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีมตีอสังคมโลก    และบทบาทขององคการ 
พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
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๑๐๑  ๓๒๔  ชีวิตและผลงานของปราชญทางพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 
(Life  and  Works  of  Buddhist  Scholars) 

ศึกษาชีวประวัติและผลงานของนักปราชญทางพระพุทธศาสนาฝายเถรวาทและมหายาน 
ดานการแตงหนังสือและแปลคมัภีรพระพุทธศาสนา 
๑๐๑  ๓๒๕  พุทธธรรมกับสงัคมไทย  ๒(๒-๐-๔) 

(Buddhadhamma and Thai Society) 
ศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีมตีอสังคมไทย  ความเขาใจพุทธธรรม  การใชพุทธธรรม 

แกปญหาชีวิตและสังคม  แนวโนมของความเชื่อและการปฏิบัติของชาวพุทธในปจจุบัน  และการ 
วิจารณพระพุทธศาสนาของนักคิดไทยสมัยใหม 
๑๐๑  ๓๒๖  สังคมวิทยาในพระไตรปฎก  ๒(๒-๐-๔) 

(Sociology in Tipitaka) 
ศึกษาความหมายและขอบขายของสังคมวิทยา  วิเคราะหแนวคิดและทฤษฎีหลักทางสังคม 

วิทยาท่ีปรากฏในพระไตรปฎก  เปรียบเทียบคุณคาและความสําคัญของสังคมวิทยาตามแนวพุทธ 
ศาสตรกับสังคมวิทยาท่ัวไป 
๑๐๑  ๔๒๗  รัฐศาสตรในพระไตรปฎก  ๒(๒-๐-๔) 

(Political  Science  in  Tipitaka) 
ศึกษาความหมายและขอบขายของรัฐศาสตร วิเคราะหแนวคิดและทฤษฎีหลักทางรัฐศาสตร 

ท่ีปรากฏในพระไตรปฎก    หลักธรรมของผูบริหาร    เปรียบเทียบรัฐศาสตรตามแนวพุทธศาสตรกับ 
รัฐศาสตรท่ัวไป 
๑๐๑  ๔๒๘  พุทธประวัตใินพระไตรปฎก  ๒(๒-๐-๔) 

(Life  of  The Buddha  in  Tipitaka) 
ศึกษาวิเคราะหพุทธประวัติ  และพุทธจริยาวัตรท่ีปรากฏในพระไตรปฎก  โดยอาศัยอรรถกถา 

และฎีกาประกอบ 
๑๐๑  ๔๒๙  พระพุทธศาสนากับสันติภาพ  ๒(๒-๐-๔) 

(Buddhism  and  Peace) 
ศึกษาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกับสันติภาพ    หลักการและวิธีการแกปญหา 

ความขัดแยงแนวพุทธ    โดยเนนรูปแบบและวิธีการสังฆสามัคค ี   และใชแนวคดิเร่ืองสันติภาพทาง 
ตะวันตกมาเทียบเคียง 
๑๐๑  ๔๓๐  พระพุทธศาสนากับสิทธมินุษยชน  ๒(๒-๐-๔) 

(Buddhism and Human  Right)
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ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา  โดยเปรียบเทียบกับปฏิญญา 
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน    รัฐธรรมนูญของไทย    และพระราชบัญญัตขิองไทยวาดวยสิทธิ 
มนุษยชน  ตลอดจนหลักสิทธิมนุษยชนของนานาอารยประเทศ 
๑๐๑  ๔๓๑  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาท่ียั่งยนื  ๒(๒-๐-๔) 

(Buddhism  and  Sustainable  Development) 
ศึกษาหลักการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามแนวพระพุทธศาสนา    โดยเนนหลักการพัฒนามนุษย 

ธรรมชาติ และสังคม 
๑๐๑  ๔๓๒  มงัคลตัถทีปนีศึกษา  ๒(๒-๐-๔) 

(Mangalatthadipani  Studies) 
ศึกษาโครงสรางและเน้ือหาสาระของมังคลัตถทีปนี    อิทธิพลของมังคลัตถทีปนีท่ีมีตอ 

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตไทย 
๑๐๑  ๔๓๓  พระพุทธศาสนากับสตรี  ๒(๒-๐-๔) 

(Buddhism  and  Women) 
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดและปญหาเก่ียวกับสตรีในพระพุทธศาสนา  ดานสถานภาพ  บทบาท 

หนาท่ี  ศักยภาพในการบรรลุธรรม  การอุปถัมภและเผยแผพระพุทธศาสนา 
๑๐๑  ๔๓๔  พระพุทธศาสนากับวรรณคดีไทย  ๒(๒-๐-๔) 

(Buddhism and  Thai  Literature) 
ศึกษาความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับวรรณคดีไทย    และอิทธิพลของ 

พระพุทธศาสนาท่ีมีตอวรรณคดสีําคัญของไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 
๑๐๑  ๔๓๕  พระพุทธศาสนากับพระมหากษตัรยิ  ๒(๒-๐-๔) 

(Buddhism  and  Kings) 
ศึกษาความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

บทบาทหนาท่ีของพระมหากษัตริยในการอุปถัมภและเผยแผพระพุทธศาสนา  และอิทธิพลของ 
พระพุทธศาสนาท่ีมีตอการเมืองการปกครองของพระมหากษัตริย 
๑๐๑  ๔๓๖  ทศบารมใีนพระพุทธศาสนาเถรวาท  ๒(๒-๐-๔) 

(Dasa  Parami   in Theravada Buddhism) 
ศึกษาความหมาย  เน้ือหา  ความสาํคัญของทศบารมี    วิธีการบําเพ็ญบารมขีองพระพุทธเจา 

และทศบารมีกับการบรรลุธรรม  อิทธิพลของความคิดเร่ืองบารมีในวัฒนธรรมไทย 
๑๐๑  ๔๓๗  พระพุทธศาสนากับสาธารณสขุ  ๒(๒-๐-๔) 

(Buddhism  and  Health  Care) 
ศึกษาคาํสอนในพระไตรปฎกและอรรถกถาท่ีเก่ียวกับเร่ืองโรค    ยา  อาหาร    การ 

บริโภคปจจัย ๔ การบริหารรางกาย  การพยาบาล  การพักผอน  และจริยธรรมของผูรักษาพยาบาล
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๑๐๑  ๔๓๘  มิลินทปญหาศึกษา  ๒(๒-๐-๔) 
(Milindapanha Studies) 

ศึกษาความเปนมาของมลิินทปญหา    เน้ือหาสาระ    สํานวนภาษา    วิธีการตอบปญหาและ 
แนวคิดทางปรัชญา


