คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

๘๓

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

: พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
: Master of Arts Program in Buddhist Studies

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
Master of Arts (Buddhist Studies)
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
M.A. (Buddhist Studies)

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

๔. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบั ณ ฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา บูรณาการวิชาการสู่ งานวิจัย
พัฒนาสังคมอุดมปัญญา เสริมคุณค่าด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
ความสาคัญของหลักสูตร
ความเจริญทางวัตถุในทั่วโลกได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่า งรวดเร็ว พร้อมกับความแก่งแย่งเอารัด
เอาเปรียบซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิดความเครียดทางด้านจิตใจ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านจิตใจ จาเป็นต้องมี
การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพของพุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพระพุ ท ธศาสนา ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยด้านพระพุทธศาสนา ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีคุณธรรมและ
จริยธรรม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑. เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
๒. เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีความรู้ทางพระพุทธศาสนา
๓. เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิ ตให้เป็นผู้มีความสามารถบูรณาการความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
กับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างเป็นระบบ
๔. เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีจิตอาสาและทางานเป็นทีมได้

๘๔

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

๕. เพื่ อ ผลิ ต พุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ให้ เป็ น ผู้ ส ามารถศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาโดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการศึกษาข้อมูล เพื่อทาวิจัยและนาเสนอข้อค้นพบในงานวิจัย

๕. หลักสูตร
จานวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๓๙ หน่วยกิต แผน ก แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗
หน่ ว ยกิ ต และท าวิท ยานิ พ นธ์ ซึ่ งมี ค่ าเที ย บได้ ๑๒ หน่ ว ยกิ ต ใช้ ร ะยะเวลาในการศึ ก ษาตลอดหลั ก สู ต ร
อย่างน้อย ๔ ภาคการศึกษาปกติ (๒ ปี) และอย่างมากไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ (๕ ปี)
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลั กสู ตร เป็ น แบบ แผน ก แบบ ก (๒) โดยแบ่ งหมวดวิชาตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก (๒)/หน่วยกิต
๑. หมวดวิชาบังคับ
๙
๒. หมวดวิชาเอก
๑๒
๓. หมวดวิชาเลือก
๖
๔. ไม่นับหน่วยกิต
(๑๒)
๔. วิทยานิพนธ์
๑๒
๖. สารนิพนธ์
รวมทั้งสิ้น
๓๙

๖. รายวิชาในหลักสูตร
(๑) แผน ก วิชาบังคับ นับหน่วยกิต
๖.๑ วิชาบังคับ แบบนับหน่วยกิต
๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์
Tipitaka Analysis
๖๐๐ ๑๐๒ พุทธปรัชญา
Buddhist Philosophy
๖๐๒ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา
Research Methodology in Buddhism
๖.๒ วิชาบังคับ แบบไม่นับหน่วยกิต
๖๐๐ ๑๐๔ พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
Buddhism in English
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน
Buddhist Meditation
๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์
Seminar on Thesis

จานวน ๙ หน่วยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
(๓) (๓-๐-๖)
(๓) (๓-๐-๖)
(๓) (๓-๐-๖)

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

๘๕

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)
Inter-Religious Dialogue
(๔) วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต
๖๐๒ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
Thesis

๗. แผนการจัดการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

วิชาบังคับ
๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์
๖๐๐ ๑๐๒ พุทธปรัชญา
๖๐๐ ๑๐๔ พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต

๓
๓
(๓)

แผน ก
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง

๓
๓
๓

๐
๐
๐

๖
๖
๖

๘๖
รหัสวิชา

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
ชื่อรายวิชา

วิชาเอก
๖๐๒ ๑๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

หน่วยกิต

๓
๙
(๓)

แผน ก
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง

๓

๐

๖

ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา

๖๐๒ ๒๐๓
๖๐๐ ๒๐๕
๖๐๒ ๒๐๘
๑๐๒ ๓๐๒
xxx xxx

ชื่อรายวิชา

วิชาบังคับ
ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา
กรรมฐาน
วิชาเอก
ศึกษางานสาคัญทางพระพุทธศาสนา
การใช้ภาษาบาลี ๑
วิชาเลือก
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

หน่วยกิต

แผน ก
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง

๓
(๓)

๓
๓

๐
๐

๖
๖

๓
(๓)

๓
๓

๐
๐

๖
๖

๓
๙
(๖)

๓

๐

๖

ภาคการศึกษาที่ ๓
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

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

หน่วยกิต

แผน ก
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง

๓
๓
(๓)

๓
๓
๓

๐
๐
๐

๖
๖
๖

๓
๙
(๓)

๓

๐

๖

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

๘๗

ภาคการศึกษาที่ ๔
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

วิชาบังคับ
๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
๖๐๒ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

หน่วยกิต

(๓)

แผน ก
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง

๓

๐

๖

๑๒
๑๒
(๓)

(ไม่รวมการเรียนภาษาอังกฤษเสริมระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย)

๘. แนวสังเขปรายวิชา
(๑) วิชาบังคับ จานวน ๙ หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับ แบบนับหน่วยกิต
๖๐๐ ๑๐๑
พระไตรปิฎกวิเคราะห์
๓ (๓-๐-๖)
Tipitaka Analysis
ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างสาระและพัฒนาการพระไตรปิฎก สาระสังเขปและวิเคราะห์หลักธรรมสาคัญ
หลักธรรมที่ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ
๖๐๐ ๑๐๒
พุทธปรัชญา
๓ (๓-๐-๖)
Buddhist Philosophy
วิเคราะห์ประวัติและพัฒนาการของพุทธปรัชญาในพระพุทธศาสนายุคต้น เถรวาท สรวาสติวาท
เสาตรานติกะ มาธยมิกะ โยคาจาร สุขาวดี และพุทธตันตระ ทั้งนี้ การศึกษาแนวคิดเหล่านั้นจะเน้นการศึกษา
วิเคราะห์ในกรอบของแนวคิดทางอภิปรัชญา แนวคิดทางญาณวิทยาและแนวคิดทางจริยศาสตร์
๖๐๒ ๒๐๓
ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา
๓ (๓-๐-๖)
Research Methodology in Buddhism
ศึกษาหลักการและกระบวนการของการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงเอกสาร
โดยเน้นระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับการศึกษาทางพระพุทธศาสนา
ข. วิชาบังคับ แบบไม่นับหน่วยกิต
๖๐๐ ๒๐๔
พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
(๓) (๓-๐-๖)
Buddhism in English
ศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านภาษาอังกฤษทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยเน้นฝึกหาการ
ใช้ ศั พ ท์ เฉพาะวิ ช าการด้ า นพระพุ ท ธศาสนา (technical term) การอ่ า นคั ม ภี ร์ ห รื อ ต ารางานวิ จั ย ทาง
พระพุทธศาสนาในภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการทางานวิชาการของนิสิต

๘๘

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
๖๐๐ ๒๐๕

กรรมฐาน
(๓) (๓-๐-๖)
Buddhist Meditation
ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิ ฎก อรรถกถา ฎีกา
อนุฎีกา และปกรณ์ วิเสส รวมทั้งรูป แบบการปฏิบัติกรรมฐานของสานักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นศึกษา
อารมณ์ของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ลาดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐานและผลที่เกิดจากการ
เจริญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น
๖๐๐ ๔๐๑
สัมมนาวิทยานิพนธ์
(๓) (๓-๓-๖)
Seminar on Thesis
สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ ตั ว อย่ า งงานวิ จั ย และวิ ท ยานิ พ นธ์ วิ เคราะห์ โ ครงสร้ า งเนื้ อ หา
วิทยานิพนธ์ โดยเน้น การตั้งชื่อ วัตถุป ระสงค์ ขอบเขตการวิจัย คานิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย การ ทบทวน
วรรณกรรม วิธีการดาเนินการวิจัย 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) วิชาเอก ๑๒ หน่วยกิต
๖๐๒ ๑๐๖
พระพุทธศาสนาเถรวาท
๓ (๓-๐-๖)
Theravada Buddhism
ศึกษากาเนิดและพัฒนาการของพระพุทธศาสนาเถรวาท คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทและหลักคา
สอนสาคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นพุทธศาสนาเถรวาท พร้อมทั้งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทใน
ประเทศต่างๆ
๖๐๒ ๓๐๗
พระพุทธศาสนามหายาน
๓ (๓-๐-๖)
Mahayana Buddhism
ศึ ก ษาก าเนิ ด และพั ฒ นาการของพระพุ ท ธศาสนามหายาน คั มภี ร์ ส าคั ญ นิ ก ายส าคั ญ ทาง
พระพุทธศาสนามหายานและคาสอนสาคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นพุทธศาสนามหายาน พร้อมทั้งการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนามหายานในประเทศต่างๆ

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
๖๐๒ ๒๐๘

๘๙

ศึกษางานสาคัญทางพระพุทธศาสนา
๓ (๓-๐-๖)
Selected Buddhist Works
ศึ ก ษาผลงานทางคั ม ภี ร์ ผลงานทางวรรณกรรมและหลั ก ค าสอนส าคั ญ ของนั ก ปราชญ์ ท าง
พระพุท ธศาสนาคนส าคัญ ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ สะท้อนอัตลักษณ์ และการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เช่น
ผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์ พระอนุรุทธาจารย์ พระสิริมังคลาจารย์ พระพุทธทาสภิกขุ พระพุทธโฆสาจารย์
(ป.อ.ปยุตฺโต) พระวัล โปละราหุล พระโสภณมหาเถระ (เลดีสยาดอ) นาคารชุน อสังขะ วสุพันธุ สองขะปะ
(วัชรยาน) พระนารทมหาเถระ (ศรีลังกา) ริส เดวิดส์ เชอร์บาตสกี ดี.ที.ซูซูกิ ทะไลลามะ ติช นัท ฮันห์ เป็นต้น
(๓) วิชาเลือก โดยแผน ก แบบ ก (๒) ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๖๐๒ ๓๐๙
สัมมนาพระพุทธศาสนา
๓ (๓-๐-๖)
Seminar on Buddhism
สัมมนาพระพุทธศาสนากับประเด็นปัญหาสังคมปัจจุบัน โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการกาหนดประเด็น
การอภิปราย เสนอข้อคิดเห็น และการวิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์พุทธธรรมมาแก้ปัญหาสังคมปัจจุบัน
๖๐๒ ๓๑๐
พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย
๓ (๓-๐-๖)
Buddhist Ethics and Contemporary Social Problems
ศึกษาแนวคิดทางพุทธจริยศาสตร์ที่เกี่ยวกับเกณฑ์ตัดสินความดี ความชั่ว ควร ไม่ควร เพื่อเป็นฐานใน
การอธิบ ายและตอบปั ญ หาสั งคมร่วมสมัย โดยเฉพาะปัญ หาที่ มีผ ลกระทบมาจากความก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การทาแท้ง การตัดต่อพันธุกรรม การทาการุณยฆาต การทาโคลนนิ่ง
๖๐๒ ๓๑๑
ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน
๓ (๓-๐-๖)
New-Buddhist Movements in Contemporary World
ศึกษาขบวนการพระพุทธศาสนาแนวใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างบริบท
ทางสังคมกับการเกิดขึ้นของขบวนการพระพุทธศาสนา รูปแบบการจัดตั้งองค์กร การตีความคาสอน วิธีการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้งอิทธิพลต่อสังคมปัจจุบัน
๖๐๒ ๓๑๓
พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
๓ (๓-๐-๖)
Buddhism and Modern Sciences
ศึกษาพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ที่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
โดยการบูรณาการ การวิเคราะห์เปรียบเทียบและการประยุกต์อธิบายคาสอนทางพระพุทธศาสนา
๖๐๒ ๓๑๔
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย
๓ (๓-๐-๖)
Buddhism and Thai wisdom
ศึกษาหลักธรรมสาคัญของพระพุทธศาสนาที่มีความสัมพันธ์กับภูมิปัญญาไทย ในด้านประวัติศาสตร์
ปรัชญา ความเชื่อ จารีตประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น โดยวิเคราะห์บทบาทและอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อภูมิปัญญาไทย
๖๐๒ ๓๑๕
สานเสวนาทางศาสนา
๓ (๓-๐-๖)
Inter-Religious Dialogue
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการสานเสวนาทางศาสนา รวมถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือทางศาสนา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสันติภาพของโลก

๙๐

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
(๔) วิทยานิพนธ์
กาหนดให้ แผน ก แบบ ก ๒ ทาวิทยานิพนธ์
๖๐๒ ๔๐๐
วิทยานิพนธ์
Thesis

๑๒ (๐-๔๕-๐)

