SDG 4: Quality Education

Conference / Meeting
Doctor of Philosophy Program in Buddhist Studies (International)
Department of Humanities, Faculty of Social Sciences and Humanities

หัวข้อ
ชื่องานสัมมนา/Conference
ที่มาและความสาคัญ

หัวข้อในการสัมมนา

สถานที่จัดงาน
หน่วยงานที่ร่วมจัดงาน
บทบาทของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

รายละเอียด
Intensive Sanskrit Course
Our Programme is becoming known as a center for the
study of Buddhist texts in Sanskrit. It is not always easy,
though, to assess the global interest in what we offer and
our appeal to a broader audience
- Grammar
- Learning Devanāgarī
- Revisions and additional readings
- Sanskrit and Pali: introductory comparative readings
- Introduction to manuscripts and epigraphy
Room No. 308, 3rd floors, Building 1, Faculty of Social
Sciences and Humanities, Mahidol University
Department of Humanities
Wenli Academy and International School
Organized
Budget
Co-ordinator & Invite speaker
The course focuses on Buddhist vocabulary and examples
and makes ample use of traditional grammatical categories.
Each day will begin with a session of group chanting: proper
pronunciation, as well as consistent recitation, will be
emphasized. The basic characteristics of different genres
(philosophy, literature, etc.) will be briefly introduced,
including simple principles of prosody
52 participants
6-17 August 2018, start at 8.30 am. -14.35 pm
-

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
ข้อมูลที่ได้จากงานสัมมนา/Conference
(ถ้ามี)
Web Link อ้างอิงการดาเนินงาน
http://sh.mahidol.ac.th/?p=7580
Facebook: Buddhist Studies at Mahidol
รูปภาพประกอบ
Facebook: Buddhist Studies at Mahidol / เอกสารแนบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง
SDG 4: การศึกษาที่เท่าเทียม
ข้อ 5. Lifelong Learning opportunities ข้อย่อย 5.2

ภาพประกอบ Intensive Sanskrit Course

SDG 4: Quality Education

Conference / Meeting
Doctor of Philosophy Program in Buddhist Studies (International)
Department of Humanities, Faculty of Social Sciences and Humanities

หัวข้อ
ชื่องานสัมมนา/Conference
ที่มาและความสาคัญ

หัวข้อในการสัมมนา
สถานที่จัดงาน
หน่วยงานที่ร่วมจัดงาน
บทบาทของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

รายละเอียด
Deities and divine birth in Buddhism
The role of deities, and divine birth as a legitimate Buddhist
goal, is an understudied topic in the field of Buddhist
Studies
- Buddhist Stairways to Heaven: Conceptions and Practices
for Attaining Heaven Realms in Buddhist Texts
- Deities and divine birth in Pāli Buddhist texts
Room No. 310, 3rd floors, Building 1, Faculty of Social
Sciences and Humanities, Mahidol University
Department of Humanities
Humboldt State University
Organized
Budget
Co-ordinator & Invite speaker
To offer an in depth seminar on the topic of divine realms
and divine birth as a legitimate goal in the context of
Buddhist practice, drawing from both the Pāli and the
Sanskrit traditions
20 participants
On 22nd – 24th October 2018, start at 13.00 - 17.00 pm.,
-

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
ข้อมูลที่ได้จากงานสัมมนา/Conference
(ถ้ามี)
Web Link อ้างอิงการดาเนินงาน
http://sh.mahidol.ac.th
Facebook: Buddhist Studies at Mahidol
รูปภาพประกอบ
Facebook: Buddhist Studies at Mahidol / เอกสารแนบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง
SDG 4: การศึกษาที่เท่าเทียม
ข้อ 5. Lifelong Learning opportunities ข้อย่อย 5.2

ภาพประกอบ Deities and divine birth in Buddhism

SDG 4: Quality Education

Conference / Meeting
Doctor of Philosophy Program in Buddhist Studies (International)
Department of Humanities, Faculty of Social Sciences and Humanities

หัวข้อ
ชื่องานสัมมนา/Conference
ที่มาและความสาคัญ

หัวข้อในการสัมมนา

สถานที่จัดงาน
หน่วยงานที่ร่วมจัดงาน
บทบาทของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

รายละเอียด
A Seminar on Pāli Commentaries
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ)
เป็นหลักสูตรทางด้านพุทธศาสนศึกษาที่แตกต่างจากหลักสูตรอื่น ๆ ใน
สาขาเดียวกันในประเทศไทย กล่าวคือ เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษา
ค้นคว้าโดยตรงจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่บันทึกในภาษาดั้งเดิม เช่น
บาลี สันสกฤต ทิเบต และจีนโบราณโดยตรง โดยธรรมดาแล้วนอกจาก
จะเน้นอ่านคัมภีร์ที่คัดสรรแล้ว นักศึกษายังจะต้องติดตาม งานวิจัยจาก
นักวิจัยต่าง ๆ ที่มีผลงานทางพุทธศาสนศึกษาตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผลงานวิจัยอย่างสม่าเสมอด้วย
เนื่องจากหลักสูตรได้เน้นวิชาเฉพาะด้านในคัมภีร์ นักศึกษาจึงอาจจะ
ขาดความรู้ด้านการวิจัย สมัยใหม่หรือแขนงวิชาอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับ
การวิจัยซึ่งนักวิจัยในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาระดับนานาชาติได้
ดาเนินการวิจัยและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่าง ๆ
- Abhidhammic Perspective of Nibbāna Appearing in
the Vibhaṅga Commentary
- Apocryphal Texts in Samantapāsādikā
- A Guide to Read a Pāli Commentary
ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร 2 ภาควิชามนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Department of Humanities
Organized
Co-ordinator & Invite speaker
- เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา SHBS 503
Seminars on Buddhism in South-East Asia และผู้สนใจ
นักศึกษาปัจจุบัน และอาจารย์ จานวน 8 คน
ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
-

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
ข้อมูลที่ได้จากงานสัมมนา/Conference
(ถ้ามี)
Web Link อ้างอิงการดาเนินงาน
http://sh.mahidol.ac.th
Facebook: Buddhist Studies at Mahidol
รูปภาพประกอบ
เอกสารแนบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง
SDG 4: การศึกษาที่เท่าเทียม
ข้อ 5. Lifelong Learning opportunities ข้อย่อย 5.2

ภาพประกอบ A Seminar on Pāli Commentaries

SDG 4: Quality Education

Conference / Meeting
Doctor of Philosophy Program in Buddhist Studies (International)
Department of Humanities, Faculty of Social Sciences and Humanities

หัวข้อ
ชื่องานสัมมนา/Conference
ที่มาและความสาคัญ

หัวข้อในการสัมมนา
สถานที่จัดงาน
หน่วยงานที่ร่วมจัดงาน
บทบาทของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

รายละเอียด
A Series of Public Lectures
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ)
เป็นหลักสูตรทางด้านพุทธศาสนศึกษาที่แตกต่างจากหลักสูตรอื่น ๆ
ในสาขาเดียวกันในประเทศไทย กล่าวคือ เป็นหลักสูตรที่เน้น
การศึกษาค้นคว้าโดยตรงจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่บันทึกในภาษา
ดั้งเดิม เช่น บาลี สันสกฤต ทิเบต และจีนโบราณโดยตรง โดยธรรมดา
แล้ว นอกจากจะเน้นอ่านคัมภีร์ที่คัดสรรแล้ว นักศึกษายังจะต้อง
ติดตาม งานวิจัยจากนักวิจัยต่าง ๆ ที่มีผลงานทางพุทธศาสนศึกษา
ตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถเข้าถึง
ผลงานวิจัยอย่างสม่าเสมอด้วย เนื่องจากหลักสูตรได้เน้นวิชาเฉพาะ
ด้านในคัมภีร์ นักศึกษาจึงอาจจะขาดความรู้ด้านการวิจัย สมัยใหม่
หรือแขนงวิชาอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับการวิจัยซึ่งนักวิจัยในสาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษาระดับนานาชาติได้ดาเนินการวิจัยและตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการต่าง ๆ
The Concept of a Buddhist Bank in Thailand: How Can it
Help Strengthen Modern Buddhists?
ห้อง lecture Room 310 อาคาร 1 ชั้น 3
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Department of Humanities
Organized
Co-ordinator & Invite speaker
- เพื่อเสริมความรู้เพิ่มเติมแก่นักศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
โดยการเชิญนักวิจัยทางพุทธศาสนศึกษาอื่น ๆ ที่มีผลงานตีพิมพ์
ล่าสุดมานาเสนอผลงานวิจัย
- เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักศึกษาใน
ภาควิชามนุษยศาสตร์ และนักวิชาการ หรือนักศึกษาจากสถาบัน
อื่น ๆ ให้มากขึ้น
15 คน
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
-

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
ข้อมูลที่ได้จากงานสัมมนา/Conference
(ถ้ามี)
Web Link อ้างอิงการดาเนินงาน
http://sh.mahidol.ac.th
Facebook: Buddhist Studies at Mahidol
รูปภาพประกอบ
Facebook: Buddhist Studies at Mahidol / เอกสารแนบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง
SDG 4: การศึกษาที่เท่าเทียม
ข้อ 5. Lifelong Learning opportunities ข้อย่อย 5.2

ภาพประกอบ
The Concept of a Buddhist Bank in Thailand:
How Can it Help Strengthen Modern Buddhists?

SDG 4: Quality Education

Conference / Meeting
Doctor of Philosophy Program in Buddhist Studies (International)
Department of Humanities, Faculty of Social Sciences and Humanities

หัวข้อ
ชื่องานสัมมนา/Conference
ที่มาและความสาคัญ

หัวข้อในการสัมมนา
สถานที่จัดงาน
หน่วยงานที่ร่วมจัดงาน
บทบาทของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

รายละเอียด
A Series of Public Lectures
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ)
เป็นหลักสูตรทางด้านพุทธศาสนศึกษาที่แตกต่างจากหลักสูตรอื่น ๆ
ในสาขาเดียวกันในประเทศไทย กล่าวคือ เป็นหลักสูตรที่เน้นการ
ศึกษาค้นคว้าโดยตรงจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่บันทึกในภาษา
ดั้งเดิม เช่น บาลี สันสกฤต ทิเบต และจีนโบราณโดยตรง โดยธรรมดา
แล้วนอกจากจะเน้นอ่านคัมภีร์ที่คัดสรรแล้ว นักศึกษายังจะต้อง
ติดตาม งานวิจัยจากนักวิจัยต่าง ๆ ที่มีผลงานทางพุทธศาสนศึกษา
ตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอเพื่อให้สามารถเข้าถึง
ผลงานวิจัยอย่างสม่าเสมอด้วย เนื่องจากหลักสูตรได้เน้นวิชาเฉพาะ
ด้านในคัมภีร์ นักศึกษาจึงอาจจะขาดความรู้ด้านการวิจัย สมัยใหม่
หรือแขนงวิชาอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับการวิจัยซึ่งนักวิจัยในสาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษาระดับนานาชาติได้ดาเนินการวิจัยและตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการต่าง ๆ
Are there different paths to awakening in early Buddhism?
ห้อง lecture Room 310 อาคาร 1 ชั้น 3
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Department of Humanities
Organized
Budget
Co-ordinator & Invite speaker
- เพื่อเสริมความรู้เพิ่มเติมแก่นักศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
โดยการเชิญนักวิจัยทางพุทธศาสนศึกษาอื่น ๆ ที่มีผลงานตีพิมพ์
ล่าสุดมานาเสนอผลงานวิจัย
- เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักศึกษาใน
ภาควิชามนุษยศาสตร์ และนักวิชาการ หรือนักศึกษาจากสถาบัน
อื่น ๆ ให้มากขึ้น
20 คน
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
-

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
ข้อมูลที่ได้จากงานสัมมนา/Conference
(ถ้ามี)
Web Link อ้างอิงการดาเนินงาน
http://sh.mahidol.ac.th
Facebook: Buddhist Studies at Mahidol
รูปภาพประกอบ
Facebook: Buddhist Studies at Mahidol / เอกสารแนบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง
SDG 4: การศึกษาที่เท่าเทียม
ข้อ 5. Lifelong Learning opportunities ข้อย่อย 5.2

ภาพประกอบ Are there different paths to awakening in early Buddhism?

SDG 4: Quality Education

Conference / Meeting
Doctor of Philosophy Program in Buddhist Studies (International)
Department of Humanities, Faculty of Social Sciences and Humanities

หัวข้อ
ชื่องานสัมมนา/Conference
ที่มาและความสาคัญ

หัวข้อในการสัมมนา
สถานที่จัดงาน
หน่วยงานที่ร่วมจัดงาน
บทบาทของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

รายละเอียด
A Series of Public Lectures
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ)
เป็นหลักสูตรทางด้านพุทธศาสนศึกษาที่แตกต่างจากหลักสูตรอื่น ๆ
ในสาขาเดียวกันในประเทศไทย กล่าวคือ เป็นหลักสูตรที่เน้นการ
ศึกษาค้นคว้าโดยตรงจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่บันทึกในภาษา
ดั้งเดิม เช่น บาลี สันสกฤต ทิเบต และจีนโบราณโดยตรง โดยธรรมดา
แล้ว นอกจากจะเน้นอ่านคัมภีร์ที่คัดสรรแล้ว นักศึกษายังจะต้อง
ติดตาม งานวิจัยจากนักวิจัยต่าง ๆ ที่มีผลงานทางพุทธศาสนศึกษา
ตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถเข้าถึง
ผลงานวิจัยอย่างสม่าเสมอด้วย เนื่องจากหลักสูตรได้เน้นวิชาเฉพาะ
ด้านในคัมภีร์ นักศึกษาจึงอาจจะขาดความรู้ด้านการวิจัย สมัยใหม่
หรือแขนงวิชาอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับการวิจัยซึ่งนักวิจัยในสาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษาระดับนานาชาติได้ดาเนินการวิจัยและตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการต่าง ๆ
The Myth of Suvarnabhumi in Burma and Thailand
ห้อง lecture Room 301 อาคาร 2 ชั้น 3
ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล
Department of Humanities
Organized
Budget
Co-ordinator & Invite speaker
- เพื่อเสริมความรู้เพิ่มเติมแก่นักศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
โดยการเชิญนักวิจัยทางพุทธศาสนศึกษาอื่น ๆ ที่มีผลงานตีพิมพ์
ล่าสุดมานาเสนอผลงานวิจัย
- เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักศึกษาใน
ภาควิชามนุษยศาสตร์ และนักวิชาการ หรือนักศึกษาจากสถาบัน
อื่น ๆ ให้มากขึ้น
18 คน
วันพุธที่ 30 มกราคม 2563
-

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
ข้อมูลที่ได้จากงานสัมมนา/Conference
(ถ้ามี)
Web Link อ้างอิงการดาเนินงาน
http://sh.mahidol.ac.th
Facebook: Buddhist Studies at Mahidol
รูปภาพประกอบ
Facebook: Buddhist Studies at Mahidol / เอกสารแนบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง
SDG 4: การศึกษาที่เท่าเทียม
ข้อ 5. Lifelong Learning opportunities ข้อย่อย 5.2

ภาพประกอบ The Myth of Suvarnabhumi in Burma and Thailand

SDG 4: Quality Education

Conference / Meeting
Doctor of Philosophy Program in Buddhist Studies (International)
Department of Humanities, Faculty of Social Sciences and Humanities

หัวข้อ
ชื่องานสัมมนา/Conference
ที่มาและความสาคัญ

หัวข้อในการสัมมนา

สถานที่จัดงาน
หน่วยงานที่ร่วมจัดงาน

รายละเอียด
Ratnākara Readings 2019
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
(นานาชาติ) เป็นหลักสูตรทางด้านพุทธศาสนศึกษา ที่แตกต่างจาก
หลักสูตรอื่น ๆ ในสาขาเดียวกันในประเทศไทย กล่าวคือ เป็น
หลักสูตรที่เน้นการศึกษาค้นคว้าโดยตรงจากคัมภีร์ที่บันทึกในภาษา
ดั้งเดิม เช่น บาลี สันสกฤต ทิเบต และจีนโบราณ หลักสูตรฯ มี
นโยบายที่จะสร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดับนานาชาติกับ
นักวิชาการ และสถาบันที่มีจุดเน้นทางการศึกษาเดียวกันเสมอมา
ตัวอย่างเช่น ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี
ซึ่งมีบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในปี 2016-2017 หลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการใน
หลายเรื่อง เช่น การจัดปาฐกถาสาธารณะ การจัดประชุมวิชาการ
รวมถึงการจัดการอ่านคัมภีร์สันสกฤตและปาฐกถาสาธารณะ
“Ratanākara Reading 2016-2018” ซึง่ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
มีนักวิชาการทางด้านศาสนาจากต่างประเทศ นักศึกษาจาก
หลากหลายสถาบันและนักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรม ทาให้
หลักสูตรฯ สามารถสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ในระดับ
นานาชาติ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนทางวิชาการและเปิดโอกาสให้
นักศึกษาในหลักสูตรฯ มีประสบการณ์ร่วม หลักสูตรฯ จึงมีดาริที่จะ
ดาเนินการจัดการอ่านคัมภีร์สันสกฤตและปาฐกถาสาธารณะดังกล่าว
อีกครั้ง
Part I: Madhusūdanasarasvatī’s commentary on
Bhagavadgītā, chapter 6 on Yoga
Part II: Dharmakīrti’s Vādanyāya with Śāntarakṣita’s
commentary
Part III: Jñānaśrīmitra’s Sākārasiddhiśāstra, Chapter 4
ห้อง lecture Room 310 อาคาร 1 ชั้น 3
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Department of Humanities
Kyushu University
Pune University
Hamburg University

หัวข้อ
บทบาทของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

รายละเอียด
Organized
Budget
Co-ordinator & Invite speaker
เพื่อจัดบรรยายทางวิชาการและการอ่านคัมภีร์สันสกฤต ให้ความรู้แก่
นักวิชาการทางด้านศาสนา นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาต่างสถาบัน
และคณาจารย์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทางด้านพุทธ
ศาสนา
25 คน
ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562
-

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
ข้อมูลที่ได้จากงานสัมมนา/Conference
(ถ้ามี)
Web Link อ้างอิงการดาเนินงาน
http://sh.mahidol.ac.th/?p=6881
Facebook: Buddhist Studies at Mahidol
รูปภาพประกอบ
Facebook: Buddhist Studies at Mahidol / เอกสารแนบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง
SDG 4: การศึกษาที่เท่าเทียม
ข้อ 5. Lifelong Learning opportunities ข้อย่อย 5.2

ภาพประกอบ Ratnākara Readings 2019

SDG 4: Quality Education

Conference / Meeting
Doctor of Philosophy Program in Buddhist Studies (International)
Department of Humanities, Faculty of Social Sciences and Humanities

หัวข้อ
ชื่องานสัมมนา/Conference
ที่มาและความสาคัญ
หัวข้อในการสัมมนา

สถานที่จัดงาน
หน่วยงานที่ร่วมจัดงาน
บทบาทของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม

รายละเอียด
40-hour Course of Introduction to Pali Language and
Literature
40-hour Course of Introduction to Pali Language and
Literature with selected readings from the Suttapiṭaka
- An introduction to Pali grammar; selected readings from
the Suttapiṭaka
- Reading and grammatical explanation of the
Sakuṇagghisutta
- Reading and grammatical explanation of passages from
the Milindapañha
Room No.301, 3rd floor, Department of Humanities, Faculty
of Social Sciences and Humanities
Department of Humanities
Organized
Budget
Basic Familiarity with Pali language and literature
10 คน
ระหว่างวันที่ 2, 3, 6, 9, 12, 13, 16 และ 18 ธันวาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.
-

ข้อมูลที่ได้จากงานสัมมนา/Conference
(ถ้ามี)
Web Link อ้างอิงการดาเนินงาน
http://sh.mahidol.ac.th
Facebook: Buddhist Studies at Mahidol
รูปภาพประกอบ
Facebook: Buddhist Studies at Mahidol / เอกสารแนบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง
SDG 4: การศึกษาที่เท่าเทียม
ข้อ 5. Lifelong Learning opportunities ข้อย่อย 5.2

ภาพประกอบ 40-hour Course of Introduction to Pali Language and Literature

