
๖.  ชื่อปริญญา 
๖.๑  ชื่อเต็ม 

ภาษาไทย: พุทธศาสตรดษุฎีบณัฑิต (ศาสนาเปรียบเทยีบ) 
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Comparative 

Religion) 
๖.๒  ชื่อย่อ 

ภาษาไทย     : พธ.ด. (ศาสนาเปรียบเทียบ) 
ภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Comparative Religion) 

 
๗. โครงสร้างหลักสูตร 

ตารางแสดงโครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร/หมวดวิชา แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ 

๑. หมวดวิชาบังคับ 

   ๑.๑ นับหน่วยกิต 

   ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต 

 
- 

(๙) 

 
๖ 

(๑๒) 

๒. หมวดวิชาเอก 

    ๒.๑ นับหน่วยกิต 

    ๒.๒ ไม่นับหน่วยกิต 

 

- 
(๙) 

 

๖ 

(๓) 

๓. หมวดวิชาเลือก - ๖ 

๔. ดุษฎนีิพนธ์ ๕๔ ๓๖ 

 รวมทั้งส้ิน ๕๔ ๕๔ 

 
๘. รายวิชาในหลักสูตร 

๘.๑ รายวิชาในหลักสูตร แบบ ๑.๑ (แบบ ๑)  
(๑) วิชาบังคบั (แบบไม่นับหน่วยกติ)  จ านวน  ๓ รายวิชา   

๘๐๕ ๑๐๙ ภาษาอังกฤษชั้นสูง (๓) (๓-๐-๖) 
๘๐๕ ๒๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางศาสนาเปรียบเทียบชั้นสูง (๓) (๓-๒-๖) 
๘๐๐ ๓๐๖  วิปัสสนากรรมฐาน (๓) (๓-๒-๖) 

(๒) วิชาเอก (แบบไม่นับหนว่ยกิต)  จ านวน  ๓ รายวิชา 
๘๐๕ ๒๐๓  เปรียบเทียบการตีความคัมภีร์ในศาสนา  
๘๐๕ ๓๑๐  ศาสนากับการพัฒนาสังคม (๓) (๓-๐-๖) 
๘๐๕ ๓๑๓  ศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่ (๓) (๓-๐-๖) 

(๓) ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๕ ๒๐๐ ดุษฎนีิพนธ์  ๕๔ หน่วยกิต 

 
 
 

๘.๒ รายวิชาในหลักสูตร แบบ ๒.๑ (แบบ ๒)  
(๑) วิชาบังคบั   

ก.วิชาบังคับแบบนับหน่วยกติ  จ านวน  ๖  หน่วยกิต 
๘๐๕ ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์ชั้นสูง 
๘๐๕ ๒๐๓ เปรียบเทียบการตีความคัมภีร์ในศาสนา 

ข.วิชาบังคับแบบไมน่ับหน่วยกติ จ านวน ๔ รายวิชา 
๘๐๕ ๑๐๙ ภาษาอังกฤษชั้นสูง  
๘๐๕ ๒๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางศาสนาเปรียบเทียบชั้นสูง  
๘๐๐ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน 
๘๐๕ ๑๐๗ พัฒนาการแนวคิดใหม่ทางศาสนา 

(๒) วิชาเอก   
ก.วิชาเอก แบบนับหน่วยกติ จ านวน ๖  หน่วยกิต 

๘๐๕ ๓๑๐ ศาสนากับการพัฒนาสังคม  
๘๐๕ ๓๑๓ ศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่  

 ข.วิชาเอก แบบไม่นับหนว่ยกิต 
๘๐๕ ๓๐๘ รูปแบบความเชื่อทางศาสนา          

(๓) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  โดยศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้
๘๐๕ ๒๐๔ หลักการสานเสวนาทางศาสนา 
๘๐๕ ๓๐๕ สัมมนาปัญหาศาสนาในปัจจุบนั  
๘๐๕ ๓๑๑ ภาษาทางศาสนศาสตร ์ 
๘๐๕ ๓๑๒ การตีความสัญลักษณ์ทางศาสนา  
๘๐๕ ๓๑๔ การปกป้องความเชื่อทางศาสนาในโลกปัจจุบัน         
๘๐๕ ๓๑๕  เปรียบเทียบรหัสยนยิมในศาสนา 
๘๐๕ ๓๑๖ เปรียบเทียบประสบการณ์ทางศาสนา  
๘๐๕ ๓๑๗  กระบวนการสร้างความร่วมมือทางศาสนา 

(๔) ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๕ ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖  หน่วยกิต 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.  มีพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในศาสนา

เปรียบเทียบ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์และวิจัยวิชาการด้านศาสนา
ต่างๆ  ได้อย่างแตกฉาน 

๒. มีพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น าสังคม
ด้านจิตใจและปัญญา 

๓. มีพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่สามารถพัฒนาชีวิตท าความเข้าใจอันดี
ระหว่างศาสนา นิกาย และ สร้างสันติภาพเสริมสันติสุขแก่สังคมได้
อย่างเหมาะสม 

๑๐. คุณสมบัติผู้สมัครเรียน : ภิกษุ/คฤหัสถ์  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญา
โทหรือเทียบเท่า  จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง ต้องได้ค่าเกรดระดับเฉล่ียสะสมในระดับ
ปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐   

๑๑. ระยะเวลาเรียน : ใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษา และ ท า
ดุษฎีนิพนธ์ ๑ เล่ม (เริ่มเรียน มิถุนายน ของทุกปี)  

๑๒. วันเวลาเรียน : ภาคปกติ เรียนวันพฤหัสบดี, ศุกร,์ เสาร์  
                      ที่วังน้อย อยุธยา  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๑๓. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  : ภาคปกติ (ภิกษุ-คฤหัสถ์)  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
                                                             (สามแสนบาทถ้วน) 
๑๔. สถานที่เรียน   :  อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     

ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา  
๑๕. ก าหนดการรับสมัคร  :  ๑ มีนาคม – ๒๕ พฤษภาคม ของทุกปี 
๑๖. เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร 

๑๖.๑ ส าเนาวุฒกิารศกึษา  ป.ธ.๙, ป.โท                จ านวน ๑ ชุด 
๑๖.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน                                  จ านวน ๑ ชุด 
๑๖.๓ ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน/หนังสือสุทธิ/หนังสือเดนิทาง จ านวน ๑ ชดุ 
๑๖.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑/๒ นิ้ว                    จ านวน  ๓  รูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗. อาจารย์ผู้สอน 
        ก. อาจารย์สอนภายใน 

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. Ph.D. Philosophy 

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. Ph.D. Buddhist Studies 

พระราชวรเมธี, รศ.ดร. Ph.D. Philosophy 

พระราชปริยัติมุนี, รศ.ดร. Ph.D. Pali-Sanskrit 

พระราชวรมุนี, รศ.ดร. Ph.D. Linguistics 

พระราชสิทธิมุนี วิ., ดร. Ph.D. Religious studies 

พระศรีรัตโนบล, ผศ.ดร. Ph.D. Philosophy 

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. พธ.ด. พระพุทธศาสนา 

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. พธ.ด. พระพุทธศาสนา 

พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร. Ph.D. Philosophy 
พระมหาดนัยพชัร์ คมภฺีรปญฺโ , ดร. Ph.D. Philosophy 
พระครูโกศลศาสนบัณฑิต,ผศ.ดร. Ph.D. Philosophy 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. พธ.ด. พระพุทธศาสนา 

พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป,ผศ.ดร. Ph.D. Philosophy 

พระมหาทวี มหาปญฺโ ,ผศ.ดร. Ph.D. Buddhist Studies 
พระมหามฆวนิทร์ ปุริสุตฺตโม,ผศ.ดร. Ph.D. Philosophy 
พระเมธีวรญาณ, ดร. พธ.ด. พระพุทธศาสนา 
พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม,ผศ.ดร. Ph.D. Philosophy 
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร. Ph.D. Buddhist Studies 
พระมหามงคลกานต์ ตธมโฺม,ผศ.ดร. ศน.ด. พระพุทธศาสนาและปรัชญา 

พระมหายุทธนา นรเชฏฺโ ,ดร. พธ.ด. พระพุทธศาสนา 

พระมหาบุญเกิด ปญฺ าปวุฑฺฒี,ดร. ศศ.ด. สันสกฤต 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี,ดร. พธ.ด. ปรัชญา 

พระมหาจรูญ กิตฺติปญฺโ ,ดร. Ph.D. Philosophy 

พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ดร. พธ.ด. พระพุทธศาสนา 

พระมหาอดิเดช สติวโร,ดร. พธ.ด. พระพุทธศาสนา 

พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน,ดร. พธ.ด. พระพุทธศาสนา 

ผศ.ดร.แสวง นิลนามะ พธ.ด. พระพุทธศาสนา 

ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรดี ี Ph.D. Philosophy & Religion 

ผศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ พธ.ด. ปรัชญา 

ดร.อธิเทพ ผาทา พธ.ด. พระพุทธศาสนา 
ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ พธ.ด. พระพุทธศาสนา 

ดร.คงสฤษฎ์ แพงทรัพย์ Ph.D. Philosophy & Religion 

  

ข.อาจารย์พิเศษ 
ศ.กีรติ บุญเจือ (ราชบัณฑิต) M.A. Philosophy & Religion  

ศ.ดร.เดือน ค าด ี อ.ด. ปรัชญา 

ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ อ.ด. ปรัชญา 

ศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน อ.ด. ปรัชญา 

รศ.พิเชฏฐ์ กาลามเกษตร์  อ.ม. ศาสนาเปรียบเทยีบ 

รศ.สิวลี ศิริไล (ราชบัณฑิต) อ.ม. ปรัชญา 

ศ.พิเศษ ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ Ph.D. Pali-Sanskrit 

ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน อ.ด. ปรัชญา 

บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา ศศ.ม. ศาสนาและปรัชญา 

ผศ.ดร.ธีรโชติ  เกิดแก้ว พธ.ด. พุทธศาสนา 

ผศ.ดร.วรยทุธ ศรีวรกุล อ.ด. ปรัชญา  

ผศ.ดร.วุฒินนัท์ กันทะเตียน พธ.ด. พระพุทธศาสนา 

ผศ.ดร.มนตรี สิระโรจนานันท ์ พธ.ด. พุทธศาสนา 

ผศ.ดร.อิมติยาซ  ยูซุป PhD. Philosophy 

รศ.ดร.โสวิทย์ บ ารุงภักดิ ์ พธ.ด. พระพุทธศาสนา 
๑๘. ผู้บริหารโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

๑.  คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย             ประธานกรรมการ 
๒.  คณบดีคณะพุทธศาสตร์            รองประธานกรรมการ  
๓.  รศ.พิเชฏฐ์ กาลามเกษตร์          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔.  รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕.  ผศ.ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖.  พระราชสิทธิมุนี วิ., ดร.            กรรมการ 
๗.  พระศรีรัตโนบล ดร.                 กรรมการ 
๘.  ผศ.ดร.แสวง นิลนามะ              กรรมการ 
๙.  ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรดีี                  กรรมการ 
๑๐. ผู้อ านวยการโครงการฯ            กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. ผศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
สถานที่เรียน/ติดต่อ : 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 ๙ ๘๘๙๑ ๔๔๒๑ 

 

 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ (ศปท.) 
ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

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

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. หลักการและเหตุผล  
         คณะพุทธศาสตร์ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา  จัดให้มีหลักสูตรพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ ชาศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative 
Religion) ขึ้นมาเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในมิติศาสนา
ของตนและศาสนาต่างๆ ของบุคคลอื่นๆ ทั้งในด้านวิชาการ ทฤษฎี หรือ
องค์ความรู้ ด้วยการใช้ศาสตร์หลากหลายสาขาเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ทั้งในด้านการปฏิบัติการด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม จัดการสัมมนาสาน
เสวนา สร้างสัมพันธภาพทางศาสนาอันจักก่อให้เกิดความเข้าใจกันด้วยดี 
เปิดพื้นที่กิจกรรมเชิงสังคมพหวุัฒนธรรมศาสนาให้มากขึ้น ลดปัญหาความ
หวาดระแวง ขจัดความขัดแย้ง และอคติทางใจ ร่วมกันสร้างสรรค์และ
พัฒนาสังคมให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป   

 

๔. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญใน

ศาสนาเปรียบเทียบ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์และวิจัยวิชาการด้าน
ศาสนาต่างๆ  ได้อย่างแตกฉาน 

๒. เพื่อผลิตพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น า
สังคมด้านจิตใจและปัญญา 

๓. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้สามารถพัฒนาชีวิตท าความเข้าใจ
อันดีระหว่างศาสนา นิกาย และ สร้างสันติภาพเสริมสันติสุขแก่
สังคมได้อย่างเหมาะสม 

๕.  ชื่อหลักสูตร 
๕.๑  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย     :  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
                                         สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ 
๕.๒  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy Program in 

Comparative Religion 


