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คําถาม 1: อยากใหอธิบายหลักสูตรปริญญาเอก พุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยมหิดลวามี
ลักษณะอยางไร? และแตกตางจากที่อื่นอยางไรครับ?
คําตอบ: หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนทั้งวรรณคดีบาลีและสันสกฤตซึ่งเปนภาษาที่บันทึก
คําสอนของพระพุทธเจาโดยตรง พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแลว สิ่งที่เหลืออยูเปนมรดกก็คือคัมภีร
ภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งเปนขอมูลระดับปฐมภูมิหรืออาทิกฐาน (primary sources) ที่จําเปนตองใสใจ
มากกวาขอเขียนของบรรดาเกจิอาจารยสมัยหลังทั้งหมด พรอมกันนั้น นักศึกษาจะไดมีโอกาสศึกษาบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมของอินเดียกอนที่พระพุทธเจาจะอุบัติดวย หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรนานาชาติครับ ใช
ภาษาอังกฤษในการสอนและครูอาจารยก็มีศักยภาพพอที่จะแนะนําใหนักศึกษาสามารถผลิตบทความวิจัยหรือ
วิทยานิพนธไดระดับมาตรฐานสากล
เนื้อหาของหลักสูตรหรือรายวิชาของหลักสูตรปรับจากที่มีสอนในมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงของอังกฤษ เชน ออกซ
ฟอรด, ลอนดอน, เคมบริดจ นอกจากนั้น หลักสูตรยังมีวิชาเฉพาะหลายอยางที่ไมเคยมีสอนในประเทศไทย เชน
ทฤษฎีในการตรวจชําระคัมภีรพระพุทธศาสนาที่ไดมาตรฐานสากล ดังที่ใชเปนหลักในการตรวจชําระที่สมาคม
บาลีปกรณ เปนตน สวนตัวผมเอง เปนนักศึกษาคนไทยคนเดียวที่เคยเรียนหนังสือระดับปริญญาเอก โดยมี
ศ.ดร.ริชารด กอมบริช อดีตนายกสมาคมบาลีปกรณ เปนอาจารยที่ปรึกษา และเมื่อสอบวิทยานิพนธจบ ก็มีอดีต
นายกสมาคมบาลีปกรณอีกคนเปนกรรมการสอบดวย เพราะฉะนั้นจึงพอจะรูหลักในการตรวจชําระบาง
ถ า เรี ย นสํ า เร็ จ ไปจากหลั ก สู ต รนี้ แ ล ว จะมี ค วามรู ค วามเข า ใจในศาสนาและปรั ช ญาในอิ น เดี ย ตั้ ง แต ก อ น
พระพุทธเจาอุบัติ, ไดเรียนรูคําสอนของพระพุทธเจาโดยตรงในคัมภีรพระไตรปฎกบาลี, ไดศึกษาคําสอนของ
พระพุทธศาสนาของนิกายมหายานและวัชรยานที่บันทึกดวยภาษาสันสกฤต ฯลฯ สรุปแลว หลักสูตรนี้มีความ
พยายามที่จะสรางนักศึกษาที่มีความรูความสามารถ ทางวิชาการดานพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพใกลเคียงกับ
นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยใน
ยุโรป เพราะ 1.รายวิชาที่มีคลายกัน 2.คณาจารยสําเร็จการศึกษาจากยุโรป ทําใหเขาถึงงานวิจัยตางๆ ในยุโรป
แลวนํามาถายทอดได คุณภาพนักศึกษาที่สามารถทํางานไดมาตรฐานสากลและดําเนินการสอนโดยคณาจารย
ที่มีคุณภาพระดับสากลจะทําใหหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดดเดนเปนพิเศษ
ทุ ก วั น นี้ เรามี ป ญ หาสั ง คมมากมายครั บ บางครั้ ง ป ญ หาจากศาสนิ ก ชนในศาสนาอื่ น ก็ ม าก แม ว า
พระพุทธศาสนาจะเปนศาสนาประจําชาติไทยมาชานานแลวก็ตาม แตชาวพุทธที่มีคุณภาพ สามารถเขาใจบริบท
สังคมโลกในปจจุบันเปนอยางดี พรอมกันนั้นก็เขาใจพระพุทธศาสนาเปนอยางดีหาไดยากครับ นักวิชาการชาว
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พุทธมีอยูมากแตสวนใหญไมคอยมีคุณภาพ ทุกวันนี้ ประเทศไทยตองการนักวิชาการชาวพุทธที่มีความรูใน
วรรณคคดีสันสกฤตดี เพื่อใหเขาใจบริบททางสังคมที่พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้น, มีความรูในภาษาบาลีดีเพื่ออาน
พระไตรปฎกไดและมีความรูในภาษาสันสกฤตดี เพื่ออานพระสูตรของพระพุทธศาสนานิกายมหายานและ
วัชรยาน หลังจากอานคําสอนของพระพุทธศาสนาจากคัมภีรทั้งบาลีและสันสกฤตไดแลว จะตรวจชําระคัมภีร
เปนวิทยานิพนธใหไดคัมภีรที่ถูกตองสมบูรณที่สุดก็ได จะทําวิจัยอะไรเกี่ยวกับปญหาสังคมสมัยใหมก็สามารถ
ทําไดและจะทําไดอยางละเอียดดวย เมื่อเขียนเปนภาษาอังกฤษโดยมีระเบียบวิธีวิจัยที่ไดมาตรฐานสากลก็ทํา
ใหประชาคมโลกที่อานงานวิจัยมีความเชื่อถือและเชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจามากยิ่งขึ้น
หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา นานาชาติเชนนี้ถือเปนหลักสูตรที่ยากที่สุดในบรรดาพุทธศาสนศึกษาที่มี ปจจุบันนี้ มี
สอนกันแตเฉพาะมหาวิทยาลัยใหญๆ ของโลก เชน ออกซฟอรด, เคมบริดจ, ลอนดอน, ฮารวารด, เบิรกลีย ฯลฯ
ในประเทศไทยนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลเปนแหงแรกที่สามารถเปดได และถือเปนแหงแรกในแถบเอเซียตะวันออก
เฉียงใตดวย สวนในเอเซียทั้งหมด ก็จะมีหลักสูตรคลายกันที่จีน, ญี่ปุน, ฮองกงและศรีลังกา ประเทศไทย
จําตองชวยกันสรางนักวิจัยระดับนี้ขึ้นมารับใชประเทศใหสอดคลองกับปญหาสังคมที่ทวีมากขึ้นเปนลําดับ ถา
จะชวยสรางนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่สามารถทํางานวิจัยใหสอดคลองกับภาวะของสังคมโลกในปจจุบัน
เรามีทางเดียวคือตองชวยกันผลิตนักวิชาการตามแบบหลักสูตรนี้หรือคลายกันนี้เทานั้น นักวิชาการที่เราจะ
สรางเหลานี้แหละครับคือคนที่เราชาวพุทธพอจะฝากพระพุทธศาสนาไวได
คําถาม 2: นักศึกษาผูสนใจจะสมัครมีความจําเปนตองเรียนภาษาบาลีและสันสกฤตมากอนหรือปลาว?
คําตอบ: มีความจําเปนครับ ถาเคยเรียนมบาลีมาดีแลว ก็มาเนนศึกษาภาษาสันสกฤต ที่จริง ตองการให
นักศึกษาเชี่ยวชาญทั้งภาษาบาลีและสันสกฤต แตในระหวางเรียน นักศึกษาสามารถจะเนนทําวิจัยในดานใด
ดานหนึ่งเปนการเฉพาะก็ไ ด เชน อาจเนนวิจัยวรรณคดีบาลีเลมใดเลมหนึ่ง อาจทําวิจัยเกี่ ยวกับวรรณคดี
สันสกฤตของมหายานหรือวัชรยาน ดังนั้น นักศึกษาอาจจะชํานาญในวรรณคดีใดวรรณคดีหนึ่งเปนพิเศษก็ได
ถามีพื้นฐานบาลีและสันสกฤตมาดีแลว ก็จะทําใหศึกษานี้ในหลักสูตรไดงายขึ้น แตถาไมเคยเรียนมากอน แตวา
มี คุ ณ สมบั ติ ค รบ เช น ภาษาอั ง กฤษดี ต ามเกณฑ ที่ กํ า หนด, มี ทุ น พอจะเรี ย นได , มี เ วลาพอจะเรี ย นได
คณะกรรมการก็สามารถรับใหเปนนักศึกษาทดลองเรียน (Probationer Research Student) เปนระยะเวลา 1 ป
ระหวางนี้ นักศึกษาจะมีโอกาสศึกษาไวยากรณบาลีและสันสกฤต ภายในระยะเวลา 1 ปนี้ สามารถถมพื้น
ความรูทั้งสองภาษาใหสามารถทําวิจัยได เพราะวิธีสอนบาลีและสันสกฤตใชตําราและวิธีสอนแบบเดียวกับที่
สอนในออกซฟอรดหรือเคมบริดจ นักศึกษาไมจําเปนตองใชเวลาเรียนเหมือนกับที่พระภิกษุสามเณรในประเทศ
ไทยเรียนเลย
คําถาม 3: คุณสมบัติผูเขาศึกษามีลักษณะอยางไรครับ?
คําตอบ: เรียนจบปริญญาตรีหรือโททางดานศาสนาและปรัชญา มีพื้นฐานภาษาบาลีและสันสกฤตมาแลว ถาใช
วุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพระพุทธศาสนามาสมัครเรียน ตองไดระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และมีระยะเวลา
เรียน 3 ปกอนจะเริ่มทําวิทยานิพนธ ผูสําเร็จเปรียญ ๙ ประโยคก็สามารถรับใหเขาเรียนได ถาสามารถสอบให
ผานเกณฑภาษาอังกฤษได ถาจบปริญญาโทมา ตองใชเวลาอยางนอยที่สุด 2 ปเรียนรายวิชาตางๆ ใหครบตาม
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ข อ กํ า หนดค อ ยเสนอทํ า วิ ท ยานิ พ นธ
(http://www.sh.mahidol.ac.th/bodhi)

รายละเอี ย ดขอให ดู ใ นเวปไซต ข องหลั ก สู ต รนะครั บ

คําถาม 4: หลักสูตรนี้เนนใหทําวิทยานิพนธดานใดเปนกรณีพิเศษหรือปลาวคะ?
คําตอบ: ไมมีครับ ทันทีที่สมัครเขาเรียน นักศึกษาจะไดเรียนรูบริบทสังคมในอินเดียกอนหนาที่พระพุทธศาสนา
จะอุบัติ เชน ปรัชญาศาสนาสมัยพระเวท (ตั้งแตสมัยฤคเวทถึงสมัยอุปนิษัท), สมัยมหากาพย, ปรัชญาจากษัฑ
ทรรศนะ ฯลฯ, ศึก ษาพระไตรปฎกฉบับ ภาษาบาลี, ศึก ษาพระสูตรมหายานฝา ยสันสกฤต, ศึก ษาพระสูตร
วัช รยานในคัม ภี ร สั น สกฤต ฯลฯ รวมทั้ ง ทฤษฎี ก ารตรวจชํ า ระคั ม ภี ร ที่ ไ ด ม าตรฐานสากลและรายวิ ช าอื่ น ๆ
หลังจากเรียนรายวิชาเหลานี้หมดแลว นักศึกษาจะเลือกทําวิทยานิพนธในประเด็นใดประเด็นหนึ่งก็ได แลวแตวา
จะสมัครใจทําเรื่องอะไร ไมมีการบังคับหรือชี้นําใดๆ ทั้งสิ้น แตวาจะเปนการดียิ่งหากนักศึกษามีประเด็นที่จะ
ทําวิจัยไวลวงหนาแลววาจะทําอะไร เพราะจะไดเริ่มเก็บขอมูลตั้งแตเขาศึกษาในปแรก จะทําใหงานวิทยานิพนธ
ออกมาไดโดยมีขอมูลสมบูรณดังที่ใจปรารภนาภายในระยะเวลาที่กําหนด
นักศึกษาสามารถเลือกทําวิทยานิพนธกับปญหาสังคมสมัยใหม เชน พระพุทธศาสนากับทฤษฎีเศรษฐศาสตรนี
โอคลาสสิกส, พระพุทธศาสนากับทฤษฎีสัมพันธภาพของไอนสไตน, พระพุทธศาสนากับทฤษฎีวิวัฒนาการของ
ชารลส ดารวิน, พระพุทธศาสนากับทฤษฎีธรรมาภิบาลสมัยใหม ฯลฯ
ขอแตกตางประการหนึ่งระหวางหลักสูตรนี้กับหลักสูตรอื่นๆ ก็คือนักศึกษาในหลักสูตรนี้จะสามารถอางอิงจาก
พระไตรปฎกบาลีหรือคัมภีรฉบับสันสกฤตไดโดยไมตองอิงสํานวนแปลหรือขอเขียนของนักวิชาการทางศาสนา
คนใด นอกจากนั้น นักศึกษาตองวิเคราะหไดวาสํานวนแปลพระไตรปฎกบาลีก็ดี วรรณคดีสันสกฤตก็ดี ฯลฯ ที่
จะอางอิงนั้นนาเชื่อถือเพียงไร ไมใชสักแตเห็นชื่อผูแปลนาเชื่อถือ แตตองสามารถอานเขาใจวรรณคดีที่อางอิง
นั้น ดว ย นักศึก ษาตองสามารถแปลจากตนฉบับ คัมภีรภ าษาบาลีห รือ สันสกฤตไดดว ยตนเอง ทั้ง นี้ เพื่อ ให
งานวิจัยไดขอมูลที่ละเอียดและแมนยํามากที่สุด
ใจจริงผมอยากไดคนที่เคยเรียนวิชาทางโลกสมัยใหมมาแลว เชน วารสารศาสตร,นิติศาสตร, การจัดการ,
เศรษฐศาสตร วิศวกรรมศาสตร การเงินการคลัง ฯลฯ ทุกสาขาอาชีพ ที่มีสติปญญาเฉลียวฉลาดและเกงภาษา
อังกฤษ ถาคนพวกนี้ไดอานพระไตรปฎกฉบับบาลีไดและแปลได คนเหลานี้จะทําวิทยานิพนธออกมาผนวกกับ
ศาสตรสมัยใหมไดนาอานหรือนาเชื่อถือ มากกวาคนที่บวชเรียนมาแตภาษาบาลีอยางเดียวเพราะสามารถขุด
ขอมูลทางโลกมาเขียนแลวชี้ใหเห็นขอเสียไดมาก ในอนาคต ผมอยากใหมีนักศึกษาอยางสนธิ ลิ้มทองกุล,
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, ปณิธาน วัฒนายากร, กรณ จาติกวณิช ฯลฯ
งานวิจัยที่คนเหลานี้ทําคงจะนาอานมาก
พระพุทธศาสนามีเสนหอยางหนึ่ง คือยิ่งอานพระไตรปฎก ยิ่งเขาใจโลกและมีจิตที่สุขสงบ ไมมีอะไรที่จะสุขใจเทา
ไดอานพระไตรปฎกบาลีและพยายามทําความเขาใจดวยตัวเอง พุทธศาสนศึกษาจึงเหมาะแกจะเปนเปาหมาย
ของชาวพุทธในบั้นปลายชีวิตทุกๆ คน
คําถาม 5: ครูอาจารยที่สอนเปนใคร? มีการศึกษาอยางไร? มีคุณภาพนาเชื่อถือไดเพียงไหนครับ?
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คําตอบ: หลักสูตรนี้ตองการรับเฉพาะอาจารยที่มีความสามารถผลิตงานวิจัยทางบาลีและสันสกฤตไดมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ ซึ่งสามารถสอนนักศึกษาใหเรียนรูระเบียบวิธีวิจัยเพื่อผลิตงานวิจัยที่ไดมาตรฐานสากลดวย
เพราะฉะนั้น อาจารยผูรับผิดชอบวิชาโดยตรง จักตองสําเร็จการศึกษาทางบาลีและสันสกฤต ซึ่งทุกวันนี้ ทั้งหมด
สําเร็จการศึกษาจากประเทศยุโรป
ที่จริงแลว ขณะนี้มีผูสําเร็จการศึกษาจากหลายสถาบัน เชน ออกซฟอรด, ลอนดอน, ปารีส, ฮารวารด, เบิรกเลย
ฯลฯ ที่มีคุณภาพทางวิชาการสนใจมาเปนอาจารยประจําหลักสูตรและติดตอผานผมโดยตรง แตทวาติดขัดที่วา
เงินเดือนยังนอยอยูเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยในยุโรปและอเมริกา (เคยมีการทําวิจัยออกมาแลวในยุโรปวา
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกเหลานี้ ตองการไดเงินเดือนสูงเพราะ
กําลังเตรียมแตงงานและสรางครอบครัว ดังนั้น มหาวิทยาลัยไหนใหเงินเดือนมากกวา คนเหลานี้ก็จะเลือกไปที่
นั่นแทน) กาวตอไปในอนาคตซึ่งผมหวังไวก็คือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อให
สามารถดึงดูดทุนสนับสนุนจากรัฐและเอกชน เพื่อใหสามารถจางคณาจารยเหลานี้ใหอยูรวมได
ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผมตอบไดวาผมจะคัดเลือกเฉพาะคณาจารยทีมีคุณภาพทาง
วิชาการดีเทานั้นมารวมสอน เราไมตองการคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณภาพต่ํากวาที่มี อยากได
เฉพาะคนที่ มี ค วามรู ใ กล เ คี ย งกั น หรื อ สู ง กว า เท า นั้ น นอกจากอาจารย ป ระจํ า ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รแล ว
โดยปรกติ ผมจะเรียนเชิญคณาจารยที่มีผลงานวิจัยโดดเดนทั้งคนไทยและฝรั่งมาบรรยายที่คณะสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตรเปนระยะๆ และมีการสัมมนาทางวิชาการโดยเรียนเชิญคณาจารยจากยุโรปที่มีชื่อเสียงดานใด
ดานหนึ่งของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะมาบรรยายเพื่อเสริมความรูนักศึกษาระหวางเรียนดวยครับ
คําถาม 6: ทุนการศึกษาพอมีบางมั้ย ขอเจริญพร? อาตมาประสงคจะเรียนแตทวาไมมีทุนการศึกษา พอจะมี
ชองทางสมัครทุนไดหรือไม?
คําตอบ: ทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดลมีเพียงทุนเดียวคือทุนกาญจนาภิเษกซึ่งเปนทุนประเภทยกเวน
คาหนวยกิตตลอดหลักสูตร ประธานหลักสูตร (คือผม) สามารถเสนอชื่อเพื่อขอทุนใหนักศึกษาปละ 2 ทุน
เงื่อนไขในการรับสมัครขอทุนก็คือ 1.นักศึกษาตองมีผลการเรียนในระดับดีเดน (outstanding) ทางบาลีหรือ
สั น สกฤตก อ นสมั ค รเข า มาเรี ย น 2.นั ก ศึ ก ษาต อ งได รั บ การตอบรั บ เป น นั ก ศึ ก ษาโดยไม มี เ งื่ อ นไขใดๆ จาก
กรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแจงใหนักศึกษาทราบแลวเทานั้น
ปจจุบันนี้ มีปจเจกชน, องคกรหรือมูลนิธิเอกชนบางองคกรที่เขาใจเจตนารมณของหลักสูตรไดใหความสนใจ
สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาปริญญาเอกที่ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรนี้พอสมควร เขาใจวาในอนาคต
อั น ใกล พุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ ดี เมื่ อ ได ท ราบเจตนารมณ ใ นการพั ฒ นาบุ ค คลากรทาง
พระพุทธศาสนาใหเชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ก็คงจะสนใจใหทุนสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น เปาหมายในอนาคตที่ผม
ตั้งใจเอาไวก็คือผมอยากใหมีทั้งทุนการศึกษาแบบสมบูรณจนสําเร็จการศึกษา (scholarships) ทุนชวยเหลือ
ยามจําเปนเฉพาะกรณี (Hardhip funds) ทุนเสริมทักษะประสบการณทางวิชาการ เชน ไปนําเสนอผลงานทาง
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วิชาการหรือไปคนควางานวิจัยพิเศษเพิ่มเติม (grants) นอกจากนั้น ยังมีทุนสําหรับคณาจารยที่ยายเขามาใหม
(relocation funds) ดวย สิ่งเหลานี้จําเปนมากสําหรับหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอก ผมมีโครงการในใจ
ตลอด คิดวาในอนาคตผมจะพยายามหาทุนใหไดครบตามนี้ก็แลวกันครับ
ผมเลาประวัติแทรกเล็กนอยครับ เมื่อผมสอบไดเปรียญ ๙ ระหวางเปนสามเณรที่วัดบวรนิเวศวิหาร พระพรหม
มุนี (จุนท) ไดแนะใหผมเขาเฝาสมเด็จพระสังฆราชฯ พระองคปจจุบันทรงทราบ ผมเขาไปเฝาที่พระตําหนักคอย
ทาปราโมช พระองคไดรับสั่งเปนสวนตัววา ‘อยากเรียนอะไรตอก็มาบอก’ ตอมา ผมไดสึกไปเรียนตอระดับ
ปริญญาโทที่คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ พระองคทราบก็ประทานทุนโดยตลอด หลังจากรับปริญญาโท จากคณะ
อักษรศาสตร จุฬาฯ แลว ผมตั้งใจจะสอบชิงทุนฟุลไบรทไปเรียนตอตางประเทศ ระหวางที่ผมกําลังเตรียมสอบ
ชิงทุนอยู โดยรศ.ดร.บุญจง ขาวสิทธิวงศ (ขณะนั้น ทํางานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปจจุบัน เปนอาจารยที่
นิดา) เปนผูพาไปหาขอมูลที่เอยูเอ
ผูจัดการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภคือทานชลอ
ธรรมศิริใหเลขานุการโทร.ไปเรียกผมมาแลวแจงวา ‘เจาประคุณสมเด็จฯ จะประทานทุนใหเรียนตอที่ประเทศ
อังกฤษ’
ผมเลยกราบเรียนถามวามีเงื่อนไขอะไร? ทานผูจัดการตอบวา เมื่อกลับมาแลว 1.เปนที่ปรึกษามูลนิธิมหามกุฏฯ
คอยใหคําแนะนําการจัดพิมพตํารับตําราทางวิชาการและ 2.ชวยพัฒนาพุทธศาสนศึกษา ระดับนานาชาติที่
มหาวิทยาลัยไหนก็ไดในประเทศไทย จากนั้น สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงตั้งผมเปนที่ปรึกษาทางวิชาการมูลนิธิ
มหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อผมจะเดินทางไปอังกฤษ ผมเขาเฝาเพื่อกราบทูลลา พรอมกับเจาหนาที่ฝายบริหาร
ของมูลนิธิมหามกุฏฯ เจาประคุณสมเด็จทรงรับสั่งเนนทํานองวา ‘กลับมาก็ชวยพัฒนาพุทธศาสนศึกษาระดับ
นานาชาติก็แลวกัน’ ความจริงแลว ทรงนั่งหลับตาแลวประทานโอวาทยาวพอสมควร
เบื้องหลังการประทานทุนของเจาประคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ นี้ มีพระผูใหญ (บางทานก็เปนกรรมการมหาเถร
สมาคมเดี๋ยวนี้ เชน สมเด็จพระญาณวโรดม, พระเทพสารเวที (ผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชใน
ปจจุบัน), พระพรหมมุนี ฯลฯ และฆราวาสที่เปนศิษยสมเด็จพระสังฆราชฯ หลายทานรับรู เมื่อผมกลับมา
พัฒนาหลักสูตรพุทธศาสนศึกษานี้ที่มหิดลและจําเปนตองจัดประชุมวิชาการนานาชาติแตขาดทุนจํานวนหนึ่งใน
การดําเนินงานประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2551 ที่ผานมา ผมไดแจงใหบางทานทราบวาขาดทุนทรัพยในการ
ดําเนินงาน หลายทานก็ชวยใหทุนเพื่อใหผมสามารถจัดการประชุมสัมมนาวิชาการประสบความสําเร็จดวยดี
ฉะนั้น การระดมทุนเพื่อชวยเหลือใหมีพระภิกษุสามเณรและฆราวาสผูมีสติปญญามาศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามหลักสูตรนี้จึงเปนภาระหนาที่ของผมโดยตรง ผมตั้งใจทําเพื่อสนองเจาประคุณสมเด็จฯ โชคดีวาปจจุบันนี้
มีมูลนิธิเติมน้ําใจใหสังคมภายใตการดูแลของทานอาจารยดร.ภูษณ ปรียมาโนชไดเขามาสนับสนุนทุนการศึกษา
บางสวนแลว ทําใหการดําเนินงานคลองขึ้นเปนอันมาก
นักศึกษาที่สมัครเขามาเรียนนี้ ทั้งหมดหวังจะพัฒนาตัวเองไปเปนนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่สามารถทํา
วิจัยและเผยแผพระพุทธศาสนาใหแกประชาคมทั่วทุกมุมโลกระดับนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
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ตอบโตทางวิชาการได สามารถทําวิจัยไดมาตรฐานสากล เปนตัวแทนของพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตนได
เราตองการคนที่มีความรูความสามารถระดับนี้มาชวยจรรโลงพระพุทธศาสนาในยุคสมัยนี้
ผมขอสรุปวาการพัฒนาพุทธศาสนศึกษาระดับนานาชาติที่มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งผมพยายามทําอยูนี้วาไปแลว
เปนวิสัยทัศนที่มีมาแตสมเด็จพระสังฆราชฯ พระองคคงเล็งเห็นแลววาเปนสิ่งที่ยังขาดอยูในสังคมไทยเปนอยาง
มาก เมื่อพระองคทรงสนับสนุนทุนใหผมไปเรียน ก็เปนภาระหนาที่ซึ่งผมจะตองทําใหดีและสําเร็จลุลวงไปดัง
พระประสงคเพื่อถวายเปนสักการบูชาที่ทรงคาดหวังในฐานะสัทธิวิหาริกอันเตวาสิก
อยางไรก็ตาม ลําพังผมคนเดียวแบกภาระไมไหวหรอกครับ เพราะงานนี้เปนงานที่มุงสงเสริมนักวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาระดับหัวแถว ดังนั้น จึงตองการการสนับสนุนการเงินจากพุทธศาสนิกชนที่ใจบุญจํานวนมาก
โดยเฉพาะทุนการศึกษาแกพระภิกษุสามเณรหรือฆราวาสที่มีสติปญญาดีแตขาดแคลนทุนทรัพย คนเหลานี้มา
จากหลายประเทศครับ ทั้งพมา, เขมร, ไทย, ลาว, บางกลาเทศ, เยอรมนี ฯลฯ เมื่อสําเร็จการศึกษาและกลับ
ประเทศไป ทานเหลานี้ก็จะเปนสดมภหลักในการเผยแผพระพุทธศาสนาในระดับสูงตอไป ทุกวันนี้ ผมไดรับ
อีเมลจากนักศึกษาหลายชาติครับ ที่เขียนมาถึงผมและขอทุนผมโดยตรง ขอเรียนทานผูอานตรงๆครับ อานแลว
บางทีสงสารพระสงฆทา นจนนอนไมหลับหลายวันก็มี ผมขอยกตัวอยางสักฉบับครับ
‘Programme Director, PhD Programme in Buddhist Studies, Mohidol
Respected Sir,
Please accept my Vandana (homage). I beg to let you know that I am a Buddhist
monk from Bangladesh. I underwent higher ordination in July 2002 at Chammyay
Yeiktha Meditation Center in Yangon, Myanmar. I practiced meditation there for one
year. In 2003 I was admitted to International Theravada Buddhist Missionary
University, Yangon, Myanmar from which I obtained a Diploma (2004) and BA
(2006) in Buddhist Studies (English medium) with Distinction (A+) in all subjects.
Though qualified to undertake Master’s work at that University, I chose instead to
enroll in the Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies, University of
Kelaniya, Sri Lanka, from which I obtained an MA (2008) in Buddhist Studies
(English Medium) with the highest mark. This University also awarded me the Gold
Medal for best performance in the MA examination. I am especially interested in
doing research on Buddhist Psychology and Psychotherapy. To this end I have nearly
completed a one-year Diploma course in western psychology and counselling at Sri
Lanka Foundation Institute, in Colombo, Sri Lanka. (I lack only 30 hours of
supervised internship to be awarded the diploma.) I beg to approach you with the
following prayer for your kind and sympathetic consideration: That I am very much
desirous to study PhD at your University. I think I could meet my goal at your
University as you have set up a nice study plan for PhD in Buddhist studies. But due
to financial problem I am hesitant to apply. It is almost impossible on my parents’ part
to bear my educational expenses anymore. So I am badly in need of a full free
studentship/scholarship. I, therefore, pray and hope that your honor would be kind
enough to consider a full free studentship/scholarship for me. Please kindly let me
know any other information I need to properly make my application. I am looking
forward to hear from you.
With best regards’
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ทานใดประสงคจะสนับสนุนการศึกษาแกนักศึกษาชาวพุทธที่ขาดแคลนทุนทรัพยเชนพระบางกลาเทศที่วานี้
โปรดแจงความจํานงมาที่ผมไดครับ (bodhinanda@gmail.com) ถาจะใหทุนการศึกษาจนจบปริญญาเอกก็
ประมาณทุนละ 5 แสนบาท สวนจะใหมากกวานั้นก็หมายความวาถวายความสะดวกทานระหวางอยูประเทศ
ไทย ใหทานไปไหนมาไหนไดบาง ทานใด สนใจจะบริจาคชวยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพุทธ
ศาสนศึกษาที่ผมดูแลอยู ผมยินดีไปพบถึงบานหรือที่ทํางานครับ
คําถาม 7: หลักสูตรนี้กําหนดใหผสู มัครมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษระดับไหนหรือครับ?
คําตอบ: ผูสมัครเรียนในหลักสูตรนี้ตองสอบ TOEFL ใหไดคะแนนตั้งแต 550 ขึ้นไปจึงจะรับเขามาเปนนักศึกษา
สาเหตุที่ตองตั้งมาตรฐานไวสูงเชนนี้ เพราะ 1.คําบรรยายทุกอยางเปนภาษาอังกฤษ ถาภาษาอังกฤษไมดี ไมมี
ใครชวยได 2.นักศึกษาตองเขาฟงสัมมนาพิเศษซึ่งบรรยายเปนภาษาอังกฤษโดยตลอด ซึ่งจะไดขอมูลในการทํา
วิจั ยต อ ไป 3.นั กศึ ก ษาต อ งเขีย นบทความทางวิ ชาการ (paper) เป น ภาษาอั ง กฤษโดยตลอดหลัก สูต ร 4.
นักศึกษาตองอานหนังสือหรือบทความทางวิชาการที่เปนภาษาอังกฤษเปนจํานวนมาก ภายในระยะเวลาอันสั้น
ดวยเพื่อประกอบการเรียนการสอนโดยตลอดหลักสูตร 5.นักศึกษาตองนําเสนอบทความที่เขียนในเวทีประชุม
นานาชาติและตองมีบทความวิจัยตีพิมพในวารสารนานาชาติกอนจะไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาได
เพราะฉะนั้น กอนสมัครเขามาเรียน จึงควรฝกฝนภาษาอังกฤษ ทั้งการฟง, พูด, เขียนและอานใหคลองอยางดี
ที่สุดเทาที่จะเปนไปได กอนที่จะสมัครเขามาเรียน ถาภาษาอังกฤษไมดี อยาสมัครเลยครับ จะสรางความเครียด
ให ตัว เองโดยไมจํา เปน หลักสูต รตอ งการผู เรียนที่มีมันสมองเพื่อ ไปคนควา วิจัย ทางดา นพระพุ ท ธศาสนา
ระดั บ สู ง เพื่อ เผยแพรคํา สอนพระพุท ธศาสนาในสังคมโลกระดับ นานาชาติ ดัง นั้ น จึ ง ตอ งการใหผูศึก ษามี
มาตรฐานภาษาอังกฤษที่ดีไวเปนพื้นฐาน นอกจากนั้น ครูอาจารยเองก็ตองใชเวลาไปกับการวิจัยประกอบการ
เรียนการสอนมาก ดังนั้น ถาหลักสูตรไดนักศึกษามีคุณภาพดี นักศึกษาก็จะสามารถทํางานวิจัยอยางอิสระได
โดยไมตองรบกวนคณาจารยดวยเรื่องจุกจิกมากนัก ซึ่งมหาวิทยาลัยระดับโลกในยุโรปก็ตองการนักศึกษาเกงๆ
ดวยวัตถุประสงคเดียวกันนี้ ทั้งนี้ เพราะครูอาจารยก็ตองทําวิจัยหนักไปพรอมกับการสอนดวยเชนกัน
คําถาม 8: อาตมาสอบ TOEFL หลายรอบแลวไมผานเกณฑ จะขอใหคณะกรรมการพิจารณารับไดมั้ย เจริญ
พร?
คําตอบ: ตามเกณฑโดยทั่วไปแลว ตองสอบได 550 คะแนนเทานั้นจึงจะมีสิทธิ์เขาเรียนได แตอยางไรก็ดี ทุก
วันนี้มหาวิทยาลัยไดชวยปลดล็อก กลาวคือถานักศึกษาสอบ TOEFL แลว ไดคะแนนใกลเคียงกับเกณฑขั้นต่ํา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถจัดสอบสัมภาษณเพื่อพิจารณาดูความสามารถทางภาษาอังกฤษได
เพราะบางครั้ง คนสอบ TOEFL ไดมากก็ไมไดแปลวาจะเขียนบทความทางวิชาการหรือพูดไดดี ตรงขาม คนที่
สอบได ค ะแนนน อ ยกว า แต มี ป ระสบการณ ใ นการเขี ย นภาษาอั ง กฤษได ดี ก ว า ก็ มี อี ก ประการหนึ่ ง
มหาวิทยาลัยมหิดลไดยืดหยุนใหวาสามารถสอบ TOEFL ใหไดคะแนน 550 แลวนําผลมาแสดงระหวางเรียนอยู
เพื่อขอจบก็ได นั่นแปลวานักศึกษาสามารถเรียนจนเกือบจบแลว คอยสอบ TOEFL และสงผลการสอบที่ได
คะแนน 550 ถึงบัณฑิตวิทยาลัยได
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ดังนั้น ถาแมทานสอบภาษาอังกฤษไมไดตามเกณฑแตใกลเคียง ก็โปรดรีบสงใบสมัครไปถึงบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล แลวสง 1.ผลการสอบ TOEFL ลาสุด 2.บทความทางวิชาการที่เปนภาษาอังกฤษ เขียนใน
แนววิเคราะหมีการอางอิงและเชิงอรรถ ซึ่งเคยนําเสนอในที่ประชุมมาแลวใหผมโดยตรงก็ได ผมจะไดจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แตทั้งนี้ทั้งนั้น ทานตองยื่นใบสมัครและเอกสารอื่นๆ ใหเรียบรอยกอน
คําถาม 9: อาตมาเปนพระสงฆตางจังหวัด ถาสมัครเขาเรียนในมหาวิทยาลัยตามหลักสูตรนี้ได มหาวิทยาลัยมี
ที่พักใหนักศึกษาที่เปนพระในบริเวณมหาวิทยาลัยมั้ย เจริญพร?
คําตอบ: ขณะนี้ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลไมมีที่พักสําหรับพระภิกษุโดยเฉพาะครับ โดยปรกติ ถาเปนพระไทย
ทานก็มีวัดอยูแลวครับ ไมตองหาใหทานเลย ขณะนี้ เรามีพระภิกษุไทยใหญมาเรียนรูปหนึ่ง จึงขอฝากใหพักที่
น้ําทองสิกขาลัย ซึ่งอยูภายใตการดูแลของวิทยาลัยศาสนศึกษา ผมไดเขาไปขอความเมตตานุเคราะหทาน
อาจารย รศ.ดร.พินิจ รัตนกุล ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศึกษาดวยตัวเอง ทานก็เมตตาใหนักศึกษารูปนี้พักอยู
ดวยได แตถามีพระภิกษุจํานวนมากขึ้น น้ําทองสิกขาลัยก็รบั ไมไดเพราะที่พักมีจํากัดเชนกัน
ทางที่ดี ทานควรติดตอวัดที่อยูใกลมหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาขออาศัยอยูดวย โดยทานอาจจะตองชวยสอนพระ
เณรในวัดเปนการตอบแทน ทั้งนี้ทั้งนั้น การพํานักอยู ตองขึ้นอยูกับระเบียบของแตละวัดอีกดวย หลายวัดไม
ตองการใหมีพระเรียนมหาวิทยาลัยทางโลก หลายวัด ตองการแตมีเงื่อนไขใหทํางานใหวัดเปนการตอบแทนมาก
ซึ่งทานอาจตองคิดหนักเพราะจะตองเรียนหนักแลวตองทํางานใหวัดหนักอีกดวย มีพระเวียตนามและพระบาง
กลาเทศสนใจมาเรียน แตทานเหลานี้ไดติดตอวัดในกรุงเทพมหานครเพื่ออาศัยอยูดวยตัวเอง โดยที่วัดที่ทาน
ติดตอยินดีใหทานอยูเรียนโดยไมมีเงื่อนไขอะไรมากดวย ทานควรมองหาวัดที่เจาอาวาสใจกวางเชนนี้นาจะดีกวา
ครับ
คําถาม 10: ผมไมเคยเรียนบาลีและสันสกฤต ไมเคยจบการศึกษาทางพระพุทธศาสนาเลย แตเรียนมาทางดาน
กฎหมายและการบริหาร แตผมสนใจปฏิบัติธรรมตามวัดตางๆ จะขอเขาศึกษาไดหรือไม?
คําตอบ: คุณเปนคนไทยและเกิดในประเทศไทย นอยหรือมาก คุณก็มีโอกาสฟงเทศนฟงธรรม เขาใจหลัก
พระพุทธศาสนาอยูในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณมีประสบการณอยูในหนาที่การงานเปนนักกฎหมาย
และนักบริหาร ถาคุณคิดวาคุณสามารถเปนนักศึกษาเต็มเวลาได, มีทุนพอจะเรียนไดและมีพ้ืนฐานความรู
ภาษาอังกฤษดี ขอเชิญสมัครมาไดเลยครับ แตคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะรับคุณไดเปนนักศึกษาทดลอง
เรียน (pronationer Research Student) ในปแรก เพื่อใหคุณเรียนบาลีและสันสกฤตเสียกอน
หนึ่งปเต็มๆ ที่คุณเรียนภาษาบาลีและสันสกฤตจะทําใหคุณไดพื้นฐานพอสําหรับการทําวิจัยได เพราะไวยากรณ
บาลี แ ละสั น สกฤตที่ ค ณาจารย ใ นหลั ก สู ต รนี้ ดํ า เนิ น การสอน เป น ประเภทไวยากรณ แ บบหลั ก สู ต รเร ง รั ด
(intensive course) แบบเดียวกับที่ใชในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก เชน ออกซฟอรด, เคมบริดจ, ลอนดอน,
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ปารีสหรือฮารวารด หลักสูตรตองการไดคนที่มีพื้นฐานความรูทางโลก เชนคุณมาทําวิจัยในแนวประยุกตอยู
เพราะฉะนั้น คุณจึงสามารถสมัครเขามาเรียนไดครับ ถาคุณใชระยะเวลา 1 ปทุมเทเรียนภาษาบาลีและ
สันสกฤต คุณก็สามารถทําวิทยานิพนธใหสําเร็จไดดวยดีเชนกัน
นอกจากไดเรียนภาษาบาลีและสันสกฤตภายในหลักสูตรแลว หลักสูตรยังเปดอบรมภาษาสันสกฤตและบาลี
ชั่วคราวตามวิธีศึกษาในยุโรปเพื่อใหนักศึกษาไดพื้นฐานดวย ผูสนใจยังติดตออาจารยหรือนักศึกษารุนพี่ทานใด
ทานหนึ่งใหชวยสอนไดดวยครับ ตอไป ผมมีเจตนารมณที่จะเปดอบรมระยะสั้น ทั้งภาษาทิเบตและภาษาจีน
สําหรับผูสนใจจะเรียนภาษาบาลี, สันสกฤต เพื่อเปรียบเทียบกับพระไตรปฎกภาษาทิเบตและภาษาจีนดวย
ยิ่งกวานั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีโครงการจะเปดหลักสูตรปริญญาโท (MPhil) ทางบาลีและสันสกฤต
ซึ่งใชระยะเวลา 2 ปดวยเพื่อเตรียมเขาเรียนในระดับปริญญาเอก ขณะนี้ไดรางหลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว อยู
ระหวางขัดเกลาใหเรียบรอยกอนเสนอบัณฑิตวิทยาลัย ผูสนใจศึกษาระดับปริญญาเอก ก็สามารถลงเรียนระดับ
ปริญญาโทกอนไดครับ
คําถาม 11: เจริญพร อาตมาติดตามขาวคราวหลักสูตรมานาน แตไมแนใจวามหาวิทยาลัยมหิดลมีหนังสือทาง
พระพุทธศาสนาใหอานพอสําหรับทําวิจัยหรือปลาว? เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยสงฆคือมหามกุฏฯ และมหาจุฬา
ฯ แลว หนังสือที่มีเปนอยางไร? ขออนุโมทนาขอบคุณลวงหนา
คําตอบ: ขอขอบคุณสําหรับคําถามของทานนะครับ ประเด็นนี้เปนประเด็นที่ผมนอนกายหนาผากคิดวิตกกังวล
อยูเปนนาน เพราะหนังสือเกี่ยวกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่ฝรั่งตางประเทศทํามหิดลยังมีนอยมาก ที่จริง
อยาวาแตมหิดลเลยครับ มหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหงรวมทั้งจุฬาฯ ก็ยังนับวามีนอย เมื่อเทียบมหาวิทยาลัยชั้น
นําในยุโรป ขอเขียนของนักวิชาการคนไทยสวนใหญไมนับครับ เพราะนอยมากที่จะไดมาตรฐานนานาชาติ
ผมและทีมคณาจารยไดพยายามคัดหนังสือที่เคยอานสมัยเรียนที่อังกฤษ รวมทั้งหนังสืออื่นๆ ที่มีนักวิจัยไดผลิต
ออกมาใหมเพื่อนําเสนอไปยังสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล เปนที่นายินดีวาสํานักหอสมุดกลางได
ทะยอยซื้อหนังสือมาแลวครับ ผมคิดวาภายในสองสามปขางหนา มหาวิทยาลัยมหิดลอาจจะมีหนังสือที่นักวิจัย
ทางพระพุทธศาสนาระดับปริญญาเอกรุนใหม ‘ควรอาน’ มากที่สุดแหงหนึ่งในบรรดาหองสมุดมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย ผมและทีมงานคณาจารยที่บริหารหลักสูตรจะรวบรวมรายชื่อหนังสือที่เดนๆ ซึ่งทุกวันนี้ใชอานและ
เรียนกันอยูในมหาวิทยาลัยในยุโรปนําเสนอใหสํานักหอสมุดกลางไดซื้ออยางตอเนื่อง เพื่อใหนักศึกษาใน
หลักสูตรนี้ไดกาวทันนักศึกษาปริญญาเอกที่เนนพุทธศาสนศึกษาในยุโรปครับ
คําถาม 12: ผมเรียนมาทางดานบาลีและสันสกฤตจนจบปริญญาเอกจากประเทศอินเดีย อยากขอสมัครเพื่อ
เปนอาจารยในหลักสูตรนี้ไดมั้ยครับ?
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คําตอบ: ยินดีเสมอครับ แตขออธิบายเพิ่มเติมวาหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงคสําคัญก็คือผลิตนักวิชาการทางดาน
พระพุทธศาสนาที่สามารถเขียนงานวิจัยไดระดับมาตรฐานสากล หลักสูตรไมตองการรับคณาจารยที่มีคุณภาพ
ต่ํ า กว า มาตรฐานที่ กํ า หนด วิ ช าพุ ท ธศาสนศึ ก ษาที่ เ น น บาลี แ ละสั น สกฤต ไม เ หมื อ นพุ ท ธศาสนศึ ก ษาที่
คณาจารยดูแลมาจากสายปรัชญาหรือศาสนาที่ไมสามารถอานวรรณคดีบาลีและสันสกฤตได
กลาวใหชัดเจน นอกจากตองบรรยายเปนภาษาอังกฤษลวนแลว ในการคุมวิทยานิพนธหรือบทความวิจัย ครู
อาจารยในหลักสูตรนี้ตองตรวจสอบไดวางานวิจัยของนักศึกษาที่อางจากตําราทั้งวรรณคดีบาลีและสันสกฤตนั้น
เชื่อถือไดหรือไม? สํานวนแปลถูกตองหรือไม? ตนฉบับคัมภีรนั้นผานการตรวจชําระที่ดีพอจะอางอิงหรือไม?
และต อ งสามารถแนะนํ า ให นั ก ศึ ก ษาสามารถเขี ย นบทความทางวิ ช าการที่ จ ะลงพิ ม พ ใ นวารสารวิ ช าการ
นานาชาติได ในขณะเดียวกัน คณาจารยในหลักสูตรตองตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล กลาวคือ
ตองชวยกันผลิตงานวิจัยและงานวิจัยนั้นตองไดรับการตีพิมพในวารสารเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติไดอยาง
สม่ําเสมอดวย
สรุปไดวาหลักสูตรเนนคุณภาพของคณาจารยเปนเกณฑ ถาใครคิดวาตัวเองมีคุณภาพทางวิชาการสอดคลอง
กับความตองการของหลักสูตร ขอเรียนเชิญทุกทานสมัครเขามาไดครับ แตจะไดหรือไมไดขึ้นกับวา 1.ตําแหนง
อาจารยมีวางหรือไม 2.ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติเชนไร หากใครยังสนใจ สามารถ
ติดตามขาวคราวทางเวปไซตหลักสูตรได
___________________

