
๖.  ชื่อปริญญา 
๖.๑  ชื่อเต็ม 

ภาษาไทย    : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ) 
ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program (Comparative Religion) 

๖.๒  ชื่อย่อ 
ภาษาไทย    : พธ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) 
ภาษาอังกฤษ : M.A. (Comparative Religion) 

 

๗. โครงสร้างหลักสูตร 
 

โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แผน ก (๑) แผน ก (๒) แผน ข 

๑. หมวดวิชาบังคับ 
๒. หมวดวิชาเอก 
๓. หมวดวิชาเลือก 
๔. วิทยานิพนธ์ 

 ๙ 
๑๒ 
๖ 

๑๒ 

 

รวมทั้งสิ้น  ๓๙  

 
๘. รายวิชาในหลักสูตร 
 

๘.๑  วิชาบังคับ  จ านวน  ๘  หน่วยกิต 
๖๐๐  ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์  ๓ (๓-๐-๖) 
  Tipitaka Analysis  
๖๐๕ ๑๐๒ พัฒนาการแนวคิดทางศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
               Development of Religious Thoughts 
๖๐๕ ๒๐๓   ระเบียบวิธีวิจัยทางศาสนาเปรียบเทียบ  ๓ (๓-๐-๖) 
              Research Methodology in Comparative Religion 
๖๐๐ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ              (๓) (๓-๐-๖) 

  English 
๖๐๐ ๒๐๕   กรรมฐาน               (๓) (๓-๐-๖) 

  Buddhist Meditation 
          ๖๐๐  ๔๐๑   สัมมนาวิทยานิพนธ์               (๓) (๓-๐-๖) 
                            Seminar on Thesis 
 
 
 
 
 
 

    ๘.๒ วิชาเอก   จ านวน   ๑๒  หน่วยกิต 
 ๖๐๕ ๑๐๖  เปรียบเทียบความจริงสงูสุดในศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
  Comparison of the Ultimate Truth in Religion 
 ๖๐๕ ๒๐๗   เปรียบเทียบทฤษฏีความรู้ในศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
           Comparison of Theory of Knowledge in Religion 
 ๖๐๕ ๓๐๘  เปรียบเทียบหลักจริยธรรมในศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
  Comparison of Morality in Religion 
 ๖๐๕ ๑๐๙  สัมมนาศาสนาเปรียบเทียบ              ๓ (๓-๐-๖) 
  Seminar on Comparative Religion 
 
๘.๓ วิชาเลือกไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้                               
 ๖๐๕ ๓๑๐  ศาสนากับสังคม  ๓ (๓-๐-๖) 
   Religion and Society  
 ๖๐๕ ๓๑๑  จิตวิทยาศาสนา  ๓ (๓-๐-๖) 
   Psychology of Religion 
 ๖๐๕ ๓๑๒  ภาษาศาสนา  ๓ (๓-๐-๖) 
   Language of Religion          
        ๖๐๕ ๓๑๓ ศาสนากับสันติภาพ               ๓ (๓-๐-๖)  
           Religion and Peace 
      ๖๐๕ ๓๑๔ ศาสนากับวิทยาศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
   Religion and Science     
      ๖๐๕ ๓๑๕ ศาสนากับปรัชญา ๓ (๓-๐-๖) 
  Religion and Philosophy 
      ๖๐๕ ๓๑๖ ศาสนากับสถานะและบทบาทของสตรี ๓ (๓-๐-๖)  
                     Religion and Women Role 
        ๖๐๕ ๓๑๗ วิเคราะห์คัมภีร์ทางศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
                    Religion Textual Analysis 
 
๘.๔ วิทยานิพนธ์ 

๖๐๕ ๔๐๐  วิทยานิพนธ ์ ๑๒  หน่วยกิต 
        Thesis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ มีพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในศาสนา

เปรียบเทียบ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์และวิจัยวิชาการด้านศาสนา
ต่าง ๆ  ได้อย่างแตกฉาน 

๙.๒ มีพุทธศาสตรมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น าสังคม
ด้านจิตใจและปัญญา 

๙.๓ มีพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ที่สามารถพัฒนาชีวิตท าความเข้าใจอันดี
ระหว่างศาสนา  นิกาย และสร้างสันติภาพเสริมสันติสุขแก่สังคมได้
อย่างเหมาะสม 

๑๐. คุณสมบัติผู้สมัครเรียน : ภิกษุ/คฤหัสถ์  ป.ธ.๙  หรือ ปริญญาตรี               
ทุกสาขาวิชา/ทุกสถาบันที่ ก.พ.รับรอง 

๑๑. ระยะเวลาเรียน : ใช้เวลาเรียน ๔ ภาคการศึกษา และ ท าวิทยานิพนธ์ ๑ 
เล่ม (เริ่มเรียน มิถุนายน ของทุกปี)  

๑๒. วันเวลาเรียน : ภาคปกติ เรียนวันจันทร์, อังคาร,พุธ  
                      ที่วังนอ้ย อยุธยา  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

                                   : ภาคพิเศษ เรียนวนัเสาร์,วันอาทิตย์ ที่วัดมหาธาตุฯ  
                                        ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. 

๑๓. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  : ภาคปกติ (ภิกษุ-คฤหัสถ)์  ๗๐,๐๐๐ บาท 
                                                  : ภาคพิเศษ (ภิกษ-ุคฤหัสถ์)  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 

๑๔. สถานที่เรียน   :  อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั     
ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา  

                          และ ณ มจร.วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร   
๑๕. ก าหนดการรับสมัคร  :  ๑ มีนาคม – ๒๕ พฤษภาคม ของทุกป ี
 
๑๖. เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร 

๑๖.๑ ส าเนาวุฒิการศึกษา  ป.ธ.๙, ป.ตรี                 จ านวน ๑ ชุด 
๑๖.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน                                  จ านวน ๑ ชุด 
๑๖.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือสุทธิ/หนังสือเดินทาง จ านวน ๑ ชุด 
๑๖.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑/๒ นิ้ว                    จ านวน  ๓  รูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗. อาจารย์ผู้สอน 
๑๗.๑ อาจารย์ประจ า 

๑.พระราชปริยัติมุนี, รศ.ดร. ป.ธ.๙, Ph.D. 
๒.พระราชวรเมธี, รศ.ดร. ป.ธ.๕, Ph.D. 
๓.พระราชสิทธิมุนี วิ.,ดร. ป.ธ.๙, Ph.D. 
๔.พระเมธีวรญาณ, ดร. ป.ธ.๙, พธ.ด. 
๕.พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์, ดร. ป.ธ. ๔, Ph.D.(Phil.) 
๖.พระสมภาร สมภาโร ,ผศ. พธ.บ. อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) 
๗.พระศรีรตัโนบล, ผศ.ดร. ป.ธ. ๙, M.A., Ph.D.(Phil.) 
๘.พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร. ป.ธ.๕,พธ.บ.,พธ.ม.,Ph.D.(Phil.) 
๙.พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร. ป.ธ. ๗, พธ.บ., Ph.D. 
๑๐.พระมหาสมพงษ์ คุณากโร, ดร. ป.ธ. ๙,M.A.,Ph.D.(Phil.) 
๑๑.พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม,ผศ.ดร 
๑๒.พระมหาจรูญ กิตฺติปญฺโญ, ดร. 
๑๓.พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ดร. 

ป.ธ.๙, ศน.ด.(พุทธศาสนาและปรัชญา) 
ป.ธ. ๙, M.A., Ph.D.(Phil.) 
ป.ธ.๙, พธ.ด.(ปรัชญา) 

๑๔.ผศ.เฉลียว รอดเขียว B.A., M.A.(Phil.) 
๑๕.ดร.เสนาะ ผดุงฉัตร ป.ธ.๙, พธ.ด.(พุทธศาสนา) 
๑๖.ผศ.ดร.แสวง  นิลนามะ ป.ธ.๗, พธ.ด.(พุทธศาสนา) 
๑๗.ผศ.ไกรวุฒิ  มโนรัตน์ ป.ธ.๙, อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ)  
๑๘.ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ ป.ธ.๙, พธ.ด.(พุทธศาสนา) 
๑๙.ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี ป.ธ.๙, อ.ม., Ph.D.(Phil.) 
๒๐.ผศ.สมควร นิยมวงศ์ ป.ธ.๙,ศศ.ม. (บาลีและสันสฤต) 
๒๑.ผศ.ดร.กฤต  ศรียะอาจ 
๒๒.ดร.คงสฤษฎ์ แพงทรัพย์ 

ป.ธ.๔, พธ.ด.(ปรัชญา) 
ปธ.๔,ศน.บ.,M.A., Ph.D.(Phil.) 

          

      ๑๗.๒ อาจารย์พิเศษ 
         ก. อาจารย์พิเศษทางพระพุทธศาสนา 

๑. ศ.พิเศษอดิศักดิ์ ทองบุญ ราชบัณฑิต 
๒. ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน (ม.ศิลปากร) 
๓. ผศ.ดร.ธีรโชติ  เกิดแก้ว   (ม.หัวเฉียว)               
๔. ดร.วีรชาต ินิ่มอนงค ์(ม.อัสสัมชัญ) 
๕. ดร.ค าพอง งามภักดิ์ (มรภ.สวนดุสิต) 
๖. ผศ.ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน (ม.มหิดล) 
๗. ผศ.ดร.มนตรี สิระโรจนานันท์ (ม.ธรรมศาสตร์) 
  

ข.อาจารย์พิเศษทางศาสนาอื่น ๆ 
๑. บาทหลวงแดเนียล มัซสา (คริสต์) 
๒. ศ.กีรติ  บุญเจือ ราชบัณฑิต (คริสต์) 
๓. รศ.สิวลี ศิริไล  ราชบัณฑิต (คริสต์) 
๔. รศ.พิเชฏฐ์ กาลามเกษตร์ (อิสลาม) 
๕. ผศ.ดร. อิมติยาส ยูซุฟ (อิสลาม) 

 
     ๑๘. ผู้บริหารโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

๑.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                  ประธานกรรมการ 
๒.  คณบดีคณะพุทธศาสตร์                 รองประธานกรรมการ 
๓.  รศ.พิเชฏฐ์ กาลามเกษตร์               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๔.  รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๕.  ผศ.ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๖.  พระราชสิทธิมุนี วิ., ดร.                 กรรมการ 
๗.  พระศรีรัตโนบล ดร.                      กรรมการ 
๘.  ผศ.ดร.แสวง นิลนามะ                   กรรมการ 
๙.  ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี                       กรรมการ 
๑๐. ดร.คงสฤษฎ์ แพงทรัพย์                กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. พระมหาจรูญ กิตฺติปญฺโญ, ดร.        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
สถานที่เรียน/ติดตอ่ : ภาควิชาศาสนาและปรัชญา  คณะพุทธศาสตร์  อาคาร

เรียนรวมโซนดี ชั้นจี (G) ต.ล าไทร  อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา     
                         ผศ.ดร.แสวง นิลนามะ  ๐๙ ๔๗๗๑ ๙๙๙๕/  
                         ผศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ  ๐๘ ๑๑๔๒ ๖๖๕๑/  
                         ดร.คงสฤษฎ์ แพงทรัพย์ ๐๘ ๑๑๔๘ ๘๕๙๖/ 
                         พระครูธรรมบาลพิจิตร, ดร. ๐๘ ๑๖๓๔ ๔๙๔๓/  
                         นายไชยา เสนแสนยา ๐๙ ๘๘๙๑ ๔๔๒๑ 

 

 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (ศปท.) 
ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

************************* 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต 
                         สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ (ศปท.) 
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์      

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. หลักการและเหตุผล  
        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษา

ศาสนาและปรัชญา  มีหน้าที่และภารกิจหลักคือมุ่งเน้นการเรียนการสอน 
การเผยแผ่ ด้านศาสนาและปรัชญา วิชาศาสนาเปรียบเทียบถือเป็น
สาขาวิชาหนึ่งที่มีความส าคัญ เพราะเป็นสาขาวิชาที่เน้นการศึกษาและ
วิจัยเปรียบเทียบหลักศาสนา ท าให้เข้าใจถึงหลักศาสนาอื่น ๆ ที่ยังมี
อิทธิพลต่อสังคมในปัจจุบัน นอกจากนี้แล้ว การศึกษาและวิจัยเปรียบเทียบ
หลักศาสนาต่าง ๆ  ยังท าให้เกิดความเป็นกลางและเกิดความสามัคคีใน
กลุ่มศาสนาด้วยกัน  ด้วยการแสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง สรรค์สร้าง
กิจกรรมที่ดีงามต่อสังคม 

 

๔. วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเรียนการสอนและการ 

เผยแผ่ด้านศาสนาและปรัชญา 
๒.  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้าใจหลักศาสนาต่าง ๆ ศึกษาและ

วิจัยเปรียบเทียบหลักศาสนาต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล 
๓.  เพื่อให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนและความคล้ายคลึงระหว่าง

หลักศาสนาต่าง ๆ ที่ยังมีการนับถืออยู่ในสังคม 
๔.  เพื่อให้เกิดความเป็นกลางและไม่มีอคติต่อค าสอนของศาสนาอื่น ๆ 

ด้วยการแสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง สรรค์สร้างกิจกรรมที่ดีงามต่อ
สังคม 

 
๕.  ชื่อหลักสูตร 

๕.๑  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย     :  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต   
                                         สาขาวิชาศาสนาเปรยีบเทียบ 
๕.๒  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  : Master of  Arts  Programe  in 

Comparative  Religion 

 


