รายละเอียดตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา มคอ. ๓
รหัสวิชา ๖๐๐ ๑๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตหนองคาย
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑ รหัสและชื่อรายวิชา
รหัส
๖๐๐ ๑๐๖
ชื่อภาษาไทย พระพุทธศาสนาเถรวาท
ชื่อภาษาอังกฤษ Theravada Buddhism
๒. จํานวนหนวยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร พุทธศาสนามหาบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา)
๓.๒ ประเภทของรายวิชา: วิชาเอก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบ พระราเชนทร วิสารโท,ดร.
๔.๒ อาจารยผูสอน
พระราชรัตนาลงกรณ,ดร.และคณะ
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre - requisite) (ถามี) ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co - requisites)(ถามี) ไมมี
๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรและพัฒนาการแหงพระพุทธศาสนาเถรวาท
เขาใจหลักการและหลักธรรมสําคัญของพระพุทธศาสนาเถรวาท อิทธิพลของพระพุทธศาสนาเถรวาท
ที่มีตอประเทศตางๆ ในดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองและนิสิตสามารถนําความรูนั้นมา
ประยุกตเพื่อการเผยแพรพระพุทธศาสนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อ ได ศึ ก ษาแล ว นิ สิ ต มี ความรู และเข าใจอย างลึ ก ซึ้ ง ตระหนั ก ถึงคุ ณ ค าแห งพระพุ ท ธ
ศาสนาเถรวาท มีลักษณะนิสัยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตามสภาวะของแตละบุคคล นอกจากนี้
นิสิตยังมีศรัทธามั่นคง ความคิดละเอียดรอบคอบ จิตใจเปดกวาง เขมแข็ง ใสใจในการศึกษาและมี
ความมั่นคงในการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดแหงพระพุทธศาสนาทั้งในสวนตนและ
สังคม
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติ และพัฒ นาการ หลักการและหลักธรรมสําคัญของพระพุ ทธศาสนาเถรวาท
อักษะภาษาและคัมภีรสําคัญ อิทธิพลของพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีตอประเทศตางๆ ในดานสังคม
เศรษฐกิจและการเมือง
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การ
การศึกษาดวยตนเอง
ฝกงาน
บรรยาย ๔๕ ชั่วโมง ตอ
มอบหมายงานใหศึกษาดวย
ภาคการศึกษา
ตนเอง ๓๐ ชั่วโมง
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ ๖ ชั่วโมงตอ
สัปดาห
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต
การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวังตามหลักสูตร
๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Moral and Ethics)
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
- มีความซื่อสัตยสุจริตในการศึกษาคนควาหาขอมูลของงานที่ไดรับมอบหมาย
- มีวินัย ตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน
- มีความรับผิดชอบในหนาที่และการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
๒

- เคารพ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
๑.๒ วิธีการสอน
- การบรรยายในแงของความซื่อสัตยในการศึกษาคน ควาหาขอมูลของงานทาง
วิชาการที่ไดรับมอบหมาย
- เนนสอนใหตระหนักถึงความตรงตอเวลา ความมีระเบียบวินัยในการเขาชั้นเรียน
ไดแก การแตงตัวใหสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา ไมสงเสียงรบกวน
เพื่อนรวมชั้น รวมทั้งความมีวินัยในการสงงานที่ไดรับมอบหมายตามเวลาที่กําหนด
- เนนใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย เชน การเปนผูทําหนาที่
นําเสนองานหนาชั้นเรียน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
- การอางอิงจากแหลงที่มาของขอมูลตามหลักจรรยาบรรณวิชาการ
-ประเมิน พฤติกรรมการเข าชั้ นเรียน การสงงานตรงตอเวลา การแต งกายสุภ าพ
เรียบรอยตามวัฒนธรรมองคกร และการมีมารยาทในชั้นเรียน
- ประเมินจาการสงงาน/การนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย
๒. ดานความรู (Knowledge)
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
- มี ค วามรู ค วามเข า ใจในเนื้ อ หาสาระของการศึ ก ษาประวั ติ แ ละพั ฒ นาการ
หลักการและหลักธรรมที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาเถรวาท อักษะ ภาษาและคัมภีร อิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีตอประเทศตางๆ ในดานสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
๒.๒ วิธีการสอน
- การบรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาเถรวาทในดานตางๆ แนะนํา
ใหนิสิตไปคนควาเพิ่มเติมจากหนังสือตํารา และเอกสารที่เกี่ยวของ
- มีการบรรยายโดยอาจารยพิเศษ
- มอบหมายงานรายกลุมและรายบุคคล
๒.๓ วิธีการประเมินผล
- การเขียนรายงานเดี่ยวและรายงานกลุม ดวยการคิดวิเคราะห
- สามารถอธิบายปรากฏการณ ที่เกิดขึ้นของพัฒ นาการทางพระพุทธศาสนาเถร
วาทไดอยางชัดเจน
- นําเสนอผลงานและการอภิปรายหนาชั้นเรียน ดวยการคิดวิเคราะห
๓. ดานทักษะทางปญญา (Wisdom)
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
- สื บ ค น ข อ มู ล จากคั ม ภี ร ตํ ารา หนั งสื อ และเอกสารที่ เกี่ ย วข อ งเพื่ อ นํ าไปใช
วิเคราะหเพื่อทํารายงานการคนควาในชั้นเรียนและการทําวิทยานิพนธ
๓

๓.๒ วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหนิสิตคน ควาขอมู ลที่ เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาเถรวาทใน
ดานตางๆ
- คนควาพระคัมภีร ตํารา หนังสือ เอกสาร และแหลงความรูอื่นดวยตนเองได เพื่อ
ประโยชนในการรวมกันอภิปรายหนาชั้นเรียน
๓.๓ วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะห
- การนําเสนองานหนาชั้นเรียน โดยเนนการวิเคราะห
๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา
- สามารถทํางานเปนกลุม เคารพสิทธิสวนบุคคล รับฟงความคิดเห็นผูอื่น มีการ
ปฏิสัมพันธเชิงสรางสรรคกับเพื่อนรวมงาน
๔.๒ วิธีการสอน
- อาจารยผูสอนสรางบรรยากาศที่เปนกันเองระหวางผูเรียนและผูสอน ใหนิสิต
สนุกกับการเรียน เกิดความไววางใจ นําไปสูการกลาแสดงออกและซักถาม
- มอบหมายงานใหทํางานเปนกลุม
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมิ นจากพฤติกรรมของนิสิต ในการทํางานเปน กลุม เชน การนําเสนองาน
หนาชั้นเรียน, การทํารายงานเปนรูปเลม
- เมื่อมีปญหาการเรียน หรือปญหาสวนตัว นิสิตมีการเขามาปรึกษาผูสอน
- ใหความรวมมือเกี่ยวกับงานของมหาวิทยาลัยดวยการเปนนิสิตจิตอาสา
๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
- ทักษะในการสื่อสารดานการพูด การอาน การฟง การเขียน การนําเสนอ
และการสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆดวยวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสม
- ทักษะในการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตเพื่อการทํารายงาน
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๒ วิธีการสอน
- การบรรยายเกี่ยวกับแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ จากหนังสือและจากเทคโนโลยีที่
ทันสมัยโดยแนะนําเขา website งานวิจัย และแนะนําใหคนควาดวยตนเอง
- มอบหมายงานใหคนควาและนําเสนอ
๔

๕.๓ วิธีการประเมินผล
- การนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดา
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน กิจกรรมการเรียน
ห
การสอน / สื่อที่ใช
ชั่วโมง
ที่
๑

๒

- แนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับประวัติและ
๓
พัฒนาการพระพุทธศาสนาเถรวาทใน
อินเดียสมัยพุทธกาล สมัยหลัง
พุทธกาล
๑. จุดเริ่มตนของแนวคิดและคําสอน
อันเปนที่มาของเถรวาท
๒. พัฒนาการของเถรวาทยุคเริ่มตน
ยุคเจริญ และเหตุที่ทําใหเสื่อม
๓. ลักษณะเดนและจุดยืนของเถรวาท
คืออะไร
๔. เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกตางระหวางเถรวาทกับ
มหายาน
๕. เถรวาทขยายตัวไปสูตางประเทศ
ลังกา และประเทศไทย เปนตน
ดร.และ
พระราชรัตนาลงกรณ

ผูสอน

- เอกสารรายวิชา
พระราชรัตนา
- บรรยาย ถามลงกรณ,ดร.
ตอบ
และคณะ
- แนวการสอน
- สื่อ power point

พระราชรัตนาลงกรณ ดร.และคณะ

คณะ
๓

หลักธรรมสําคัญของพระพุทธศาสนา
เถรวาทและความสัมพันธของ
หลักธรรมตางๆ - อริยสัจ ๔ ปฏิจจสมุปบาท - กรรม นิพพาน- ไตรลักษณ- ขันธ ๕

- เอกสาร
รายวิชา
- บรรยาย
ถาม-ตอบ
- แนวการ

พระราชรัตนา
ลงกรณ,ดร.
และคณะ

๕

๔

๑. อริยสัจ ๔ คืออะไรนําไปแกปญหา
ไดอยางไร
๒. ปฏิจจสมุปบาทคืออะไรสําคัญ
อยางไร
๓. กรรมและสังสารวัฏเปนอยางไร
กรรมแบบพราหมณ กับกรรมแบบ
พุทธตางกันหรือไม อยางไร
๔. ไตรลักษณคืออะไร
๕. นิพพานเปนอยางไร
๖. ความสัมพันธแหงหลักธรรมตาง ๆ
เชน
- อริยสัจ ๔ กับปฏิจจสมุปบาท
- กรรม นิพพาน กับอนัตตา
- สัมมาทิฏฐิในฐานะเปนหลักเบื้องตน
แหงการพัฒนาปญญา
- สติ ในฐานะเปนจําเปนสําหรับการ
ดําเนินชีวิต ฯลฯ
อักษรและภาษาที่ใชบันทึกและเผยแผ
พระพุทธศาสนาเถรวาทใน- อินเดียศรีลังกา- พมา
๑. พระพุทธเจาทรงมีเหตุผลอยางไร
ในการเลือกใชภาษามคธเผยแผ
พระพุทธศาสนาและเหตุผลที่ทรง
ปฏิเสธภาษาสันสกฤตคืออะไร
๒. คําวา “ใหเรียนพุทธพจนดวย
ภาษาของตน” นั้น มีขอบเขตกวาง
แคบแคไหน อยางไร
๓. อักษรและภาษาที่ใชในประเทศศรี
ลังกา
- อักษรสิงหลกับการบันทึก
พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา
- เหตุผลที่ตองบันทึกลงในใบลาน

สอน
- สื่อ power
point

- เอกสาร
รายวิชา
- บรรยาย
ถาม-ตอบ
- แนวการ
สอน
- สื่อ power
point

พระราชรัตนา
ลงกรณ

๖

- เหตุผลที่ตองปริวรรตคืนสูภาษามคธ
๔. อักษรและภาษาที่ใชในประเทศ
พมา
๕

๖

อักษรที่ใชในการบันทึกและเผยแผ
พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศ
ไทยยุคแรก-ปจจุบัน
๑. อักษรและภาษาที่ใชในประเทศ
ไทยสมัยลานนา
๒. อักษรและภาษาที่ใชในประเทศ
ไทยสมัยสุโขทัย
๓. อักษรและภาษาที่ใชในประเทศ
ไทยสมัยอยุธยา
๔. อักษรและภาษาที่ใชในประเทศ
ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร
คัมภีรสําคัญของพระพุทธศาสนาเถร
วาท
๑. พัฒนาการจาก “พระธรรมวินัย”
ดวยระบบมุขปาฐะ สู
“พระไตรปฎก” และ การจารลงใน
ใบลาน เปนอยางไร
๒. หลักฐานและวิธีการที่ทําใหเชื่อมั่น
วา พระไตรปฎก ที่เถรวาททรงจําสืบ
ทอดกันมานั้นเปนของจริงแท คืออะไร
เปนอยางไร
๓. เหตุผลที่ทําใหเถรวาทจําเปนตองมี
คัมภีรอธิบายพระพุทธพจนอีกคืออะไร
ดวยวิธีการอยางไร
๔. พัฒนาการของคัมภีรอรรถกถา
ฎีกา เปนตน มีความเปนมาอยางไร
มีประโยชนอยางไร

- เอกสาร
รายวิชา
- บรรยาย
ถาม-ตอบ
- แนวการ
สอน
- สื่อ power
point

พระราชรัตนา

- เอกสาร
รายวิชา
- บรรยาย
ถาม-ตอบ
- แนวการ
สอน
- สื่อ power
point

พระราชรัตนา

ลงกรณ

ลงกรณ

๗

๑. ปกรณวิเสส คืออะไร มีลักษณะ
อยางไรมีความแตกตางจากคัมภีรอรรถ
กถา ฎีกาอยางไร
๒. ปกรณวิเสสมีความสัมพันธกับ
พระไตรปฎกอยางไร
๓. เปาหมายในการแตงปกรณวิเสสคือ
อะไร
๔. สาระของวิสุทธิมรรคเปนอยางไร
ครั้งที่ ปกรณวิเสสตอ
๘ เนตติปกรณ เปฏโกปเทส มีรูปแบบ
การแตงและมีเนื้อหาอยางไร
มิลินทปญหาปกรณ มีรูปแบบการแตง
และมีเนื้อหาอยางไร

ครั้งที่ อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีตอ
๙ ประเทศไทย- ดานสังคม- เศรษฐกิจการเมือง- การศึกษา- คัมภีร ตํารา
วรรณกรรม
๑.สภาพสังคมแบบพุทธเปนอยางไร
๒. เศรษฐกิจแบบพุทธเปนอยางไร
๓.การเมืองการปกครองแบบพุทธเปน
อยางไร
๔. การศึกษาแบบพุทธเปนอยางไร มี
คุณคาตอวิถีชีวิตอยางไร
๕. คัมภีร ตํารา วรรณกรรมที่ไดรับ
อิทธิพลจากพุทธศาสนา เปนอยางไร
ครั้งที่ อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีตอ
๑๐ ประเทศไทย(ตอ)

- เอกสาร
รายวิชา
- บรรยาย
ถาม-ตอบ
- แนวการ
สอน
- สื่อ power
point
- เอกสาร
รายวิชา
- บรรยาย
ถาม-ตอบ
- แนวการ
สอน
- สื่อ power
point
- เอกสาร
รายวิชา
- บรรยาย
ถาม-ตอบ
- แนวการ
สอน
- สื่อ power
point

พระราชรัตนา

- เอกสาร
รายวิชา
- บรรยาย
ถาม-ตอบ

พระราชรัตนา
ลงกรณ,ดร.
และคณะ

ลงกรณ

พระราชรัตนา
ลงกรณ,ดร.
และคณะ

พระราชรัตนา
ลงกรณ,ดร.
และคณะ

๘

ครั้งที่ พระสงฆ ประวัติ บทบาทและหนาที่
๑๑ ของพระสงฆในครั้งพุทธกาล ถึง
ปจจุบัน
- สังฆกรรม
- ศาสนพิธี
- การบรรพชา อุปสมบท
๑. ประวัติและความเปนมาของ
พระสงฆในครั้งพุทธกาลเปนอยางไร
๒. บทบาทและหนาที่ของพระสงฆใน
สมัยพุทธกาล กับสมัยปจจุบัน เหมือน
และแตกตางกันอยางไร
๓. การทําสังฆกรรมสําคัญอยางไร
๔. ศาสนพิธีสําคัญและมีประโยชน
อยางไร
๕. การบรรพชาอุปสมบทสําคัญ
อยางไร
ครั้งที่ สถานการณพระพุทธศาสนาใน
๑๒ ประเทศไทย สมัยปจจุบัน
- หลักศรัทธา
- ความเขาใจหลักธรรม
- ความสัมพันธระหวางรัฐกับ
พระพุทธศาสนาเปนอยางไร
สถานการณพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย สมัยปจจุบันเปนอยางไร
ศรัทธาของชาวพุทธไทยเปนอยางไร
มีความเขาใจพุทธธรรมเปนอยางไร
และพระพุทธศาสนากับรัฐ เปน
อยางไร

- แนวการ
สอน
- สื่อ power
point
- เอกสาร
รายวิชา
- บรรยาย
ถาม-ตอบ
- แนวการ
สอน
- สื่อ power
point

- เอกสาร
รายวิชา
- บรรยาย
ถาม-ตอบ
- แนวการ
สอน
- สื่อ power
point

พระราชรัตนา
ลงกรณ,ดร.
และคณะ

พระราชรัตนา
ลงกรณ

๙

ครั้งที่ อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีตอ
๑๓ ประเทศตางๆในดานสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง
๑. อิทธิพลตอประเทศอินเดีย
๒. ศรีลังกา๓. พมา๔. ลาว
๕. กัมพูชา๖. เวียดนาม๗. บังคลา
เทศ๘. อินโดนีเซีย๙. อังกฤษ
ครั้งที่ นิสิตนําเสนองานมอบหมาย
๑๔

ครั้งที่ นิสิตนําเสนองานมอบหมาย
๑๕
ครั้งที่ นิสิตนําเสนองานมอบหมาย
๑๖ สรุปการเรียนการสอน

นิสิตนําเสนอรายงาน พระราชรัตนา
กลุมแรกหนาชั้น ลงกรณ
เรียน

นิสิตนําเสนอรายงาน พระราชรัตนา
กลุม กลุมที่ ๒
ลงกรณ,ดร.
โดยใหกลุมที่ไมได และคณะ
นําเสนอจับ
ประเด็นและแสดง
ความคิดเห็น
วิพากษกลุมที่
นําเสนอ
นําเสนอรายงาน
กลุมที่ ๓
นําเสนอรายงาน
กลุมที่ ๔

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
๑
คุณธรรมจริยธรรม
๒
ดานความรู
๓
๔
๕

แผนการประเมินผลการเรียนรู
วิธีการประเมินผล
สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน
การสังเกต
ทุกสัปดาห
๑๐%
-ทําแบบฝกหัส
สัปดาหที่ ๑๐
๓๐%
- รายงาน
-ทําแบบทดสอบ
สัปดาหที่ ๑๒
๔๐%
สังเกต
ทุกสัปดาห
๑๐%

ดานทักษะทางปญญา
ดานทักษะความระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข สังเกต
การสื่อสาร และการใชเทค

ทุกสัปดาห

10%
๑๐

โนโลยี่สารสนเทศ
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑.เอกสารและตําราหลัก
๑. ภาษาบาลี
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ ๒๕๐๐.กรุงเทพฯ :
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. อฏฐสาลินีอฏฐกถา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๓๒.
________. สมฺโมหวิโนทนีอฏฐกถา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๓๓.
________. ปฺจปกรณฏฐกถา ธาตุกถาทิวณฺณนา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๓๓.
________. ปฺจ อภิธมฺมสงฺเขปอฏฐกถา.กรุงเทพฯ : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๕๑.
_______ วิสุทฺธิมคฺคปกรณํ(ปฐมภาค-ทุติยภาค). กรุงเทพฯ : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๓๙.
________. อภิธมฺมตฺถสงฺคห-อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา.กรุงเทพฯ : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๕๒.
________. อภิธมฺมตฺถสงฺคหทีปนีฏีกา.กรุงเทพฯ : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๕๒.
________. โมหวิจฺเฉทนี มาติกาสหิตา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๕๓.
________. มธุสารมฺชูสาฏีกา(ปฐโม ภาโค).กรุงเทพฯ : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๕๒.
________. อภิธมฺมาวตาร.กรุงเทพฯ : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๕๑.
________. อภิธมฺมาวตาร อภินวปุราณฏีกา.กรุงเทพฯ : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๕๑.
________. อภิ ธ มฺ ม าวตารฏี ก า (ปฐโม ภาโค-ทุ ติ โ ย ภาโค). กรุ งเทพฯ : โรงพิ ม พ วิ ญ ญาณ,
๒๕๕๑.
________. เนตฺต-ิ เปฏโกปเทสปกรณํ.กรุงเทพฯ : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๕๐.
________. เนตฺติอฏฐกถา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๓๙.
________. เนตฺติวิภาวินี.กรุงเทพฯ : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๓๘.
________. มิลินฺทปฺหอฏฐกถา.กรุงเทพฯ : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๕๑.
________. มธุรตฺถปฺปกาสินี นาม มิลินฺทปฺหฏีกา.กรุงเทพฯ : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๕๑.
________. มหาวํโส (ปฐมภาค –ทุติยภาค).กรุงเทพฯ : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๕๐.
________. วชิรพุทฺธิฏีกา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๓๘.
________. สารตฺถทีปนีฏีกา(ปฐมภาค-ตติยภาค). กรุงเทพฯ : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๓๘.
________. วิมติวิโนทนีฏีกา(ปฐมภาค-ทุติยภาค). กรุงเทพฯ : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๓๘.
________. วิสุทฺธิมคฺคมหาฏีกา (ทุติยภาค). กรุงเทพฯ : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๓๘.
๒. ภาษาไทย
พระพุทธทัตตเถระ. อภิธัมมาวตาร.แปลโดย พระคันธสาราภิวงศ, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
๑๑

วิสุทธิการพิมพ, ๒๕๔๙.
พระพุทธโฆสาจารย. คัมภีรวิสุทฺธิมรรค.แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย(อาจ อาสภมหาเถร)
พิมพครั้งที่ ๔, กรุงเทพฯ : โรงพิมพประยูรพริ้นติ้ง, ๒๕๔๖.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
มหามกุฎราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกและอรรถกถาแปลชุด๙๑เลม. กรุงเทพฯ :
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.
๓. หนังสือ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ. เรื่องประดิษฐานพระสงฆสยามวงศในลังกาทวีป.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๖.
จํานงค ทองประเสริฐ. ประวัติพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย. กรุงเทพฯ: อภิธรรมมูลนิธิมหาธาตุ
วิทยาลัย, ๒๕๑๔.
จิตร ภูมิศักดิ์. ความเปนมาของคําสยาม ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อ
ชนชาติ ฉบับสมบูรณ, พิมพครั้งที่ ๕, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพศยาม, ๒๕๔๔.
เจีย แยนจอง. “คนไท” ไมใช “คนไทย” แตเปนเครือญาติชาติภาษา. สุจิตต วงษเทศ
บรรณาธิการ, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๘.
คนึงนิตยจันทบุตร. สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ :
หจก. ภาพพิมพ, ๒๕๓๒.
ชาญวิทย เกษตรศิริ. อยุธยา : ประวัติศาสตรและการเมือง. ธํารงคศักดิ์ เพชรเลิศอนันต
บรรณาธิการ, พิมพครั้งที่ ๓, กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
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