
 

 

 

 

หลักสตรประกาศนียบัตรพระพทธศาสนาู ุ  

ภาควิชาพระพทธศาสนาุ    

คณะพทธศาสตร์ุ  มหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัยุ  

 

๑. ชือหลักสตรู  

 ๑.๑ ชือหลักสูตรภาษาไทย  :  หลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา 

 ๑.๒ ชือหลักสูตรภาษาอังกฤษ   :  Certificate Program in Buddhism. 

 

๒. ชือประกาศนียบัตร 

 ๒.๑ ชือประกาศนียบัตรภาษาไทย 

  ๒.๑.๑ ชือเต็ม  :  ประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา 

  ๒.๑.๒ ชือย่อ  :  ป.พศ. 

 ๒.๒ ชือประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ 

 ๒.๒.๑ ชือเต็ม  :  Certificate Program in Buddhism. 

 ๒.๒.๒ ชือย่อ  :  Cert. in Buddhism. 

 

๓. หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

 ภาควิชาพระพุทธศาสนา  คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๔. ปรัชญาและความเป็นมาของหลักสตรู  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย  ที

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาขึนเพือเป็น

สถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชันสูง สําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถท์ัวไป มหาวิทยาลัย มี

ปณิธานอันมังคงในการทีจะเป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการด้านต่าง  ๆทีมีคุณค่าต่อมวลมนุษย ์มุ่งมันใน

 



 ๒ 

การทําหน้าทีเป็นแหล่งใหก้ารศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการความรู้ทางพระพุทธศาสนาทัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมมนุษยแ์ละสิงแวดล้อมอย่างย ังยืน 
 ดังนัน เพือเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ในด้านการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชันสูง รวมทังการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ ความ

เข้าใจ และสามารถนําหลักการทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําว ัน ภาควิชา

พระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ จึงได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนาขึน โดยมี

จุดมุ่งหมายสําคัญ คือ เพือส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา โดยมุ่งพฒันาคุณลักษณะของ

พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถที์พึงประสงค์ คือ มีศรัทธาความเลือมใส ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา เป็นผู ้นําด้าน

จิตใจและปัญญา สามารถแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิต มีศรัทธาอุทิศตนเพือพระพุทธศาสนา รู้จัก

เสียสละเพือส่วนรวม รู้เท่าทันความเปลียนแปลงของสังคม มีโลกทัศน์กว ้างไกล มีศักยภาพทีจะพัฒนา

ตนให้มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทังมีความรู้ ความเข้าใจในวิชาการพระพุทธศาสนา เพือศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

๕. วัตถประสงค์ของหลักสตรุ ู  

 ๕.๑ เพือผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถใ์นระดับประกาศนียบัตรให้มีความรู้ ความเขา้ใจ

วิชาการทางพระพุทธศาสนา สามารถนําหลักการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจําว ัน

ได้อย่างเหมาะสม 

 ๕.๒ เพือผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถใ์นระดับประกาศนียบัตร ให้เป็นแบบอย่างทีดี

ของชุมชนและสังคม สามารถพัฒนาจิตใจและสติปัญญา เพือการดํารงอยู่ในสังคมอย่างมีปกติสุข 

 ๕.๓ เพือผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถใ์นระดับประกาศนียบัตร ให้มีความรักและ

ความหวงแหนในพระพุทธศาสนา รวมทังมีศรัทธาอุทิศตนและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่าง

ถูกต้อง 

 

๖. คณสมบัติผ้เข้าศึกษาุ ู  

 ๖.๑ เป็นพระภิกษุสามเณรทีสําเร็จการศึกษานักธรรมชันเอก หรือ  

 ๖.๒ เป็นคฤหัสถ์ทีสําเร็จการศึกษาธรรมศึกษาชันเอก หรือ 

 ๖.๓ เป็นคฤหัสถ์ทีสําเร็จการศึกษาในภาคบังคับของรัฐ  

 

๗.  วิธีการคัดเลือกผ้เข้าศึกษาู  

 ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



 ๓ 

๘. ระบบการศึกษา 

 ใช้ระบบหน่วยทวิภาค (Semester Credit System) โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีการศึกษา

ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาคือ 

 ภาคการศึกษาทีหนึง (First  Semester) มีเวลาศึกษาไม่ตํ ากว่า ๑๕  สัปดาห์ 

 ภาคการศึกษาทีสอง (Second Semester) มีเวลาศึกษาไม่ตํ ากว่า ๑๕  สัปดาห์ 
 

๙. วิธีการศึกษา 

 วิธีการศึกษาจําแนกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 

 ประเภทที ๑ การศึกษาแบบทางไกล กําหนดใหนิ้สิต/ผู้ เรียนได้ศึกษาในรายวิชาทีก ําหนดไว้

ในหลักสูตร โดยอาศัยสือการเรียนการสอนในลักษณะของสือประสม เช่น สือสิงพิมพ ์ตําราเรียน สือ

โสตทัศนูปกรณ์ สืออิเล็กทรอนิกส์ และสืออินเทอร์เน็ต โดยนิสิต/ผู้ เรียนจะต้องปฏิบัติตามขันตอน

ของการศึกษาแบบทางไกลทีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก ําหนด ได้แก่  

๑) การเข้าสู่ระบบการจัดการศึกษาแบบทางไกล  

๒) การศึกษาข้อมูลรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน 

๓) การเข้าสู่การเรียนการสอนผ่านสือทีเกียวข้อง  

๔) การเรียนเสริมกับอาจารย์ทีปรึกษาหรืออาจารย์ประจํารายวิชา อย่างน้อยภาคการศึกษา

ละ ๒ ครัง 

๕) การสอบวัดผลประเมินผลตามทีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก ําหนด 

 ประเภทที ๒ การศึกษาแบบภาคปกต ิกําหนดใหนิ้สิต/ผู้ เรียนได้ศึกษาในชันเรียนภาคปกติ

ซึงเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยอนุโลม  
 

๑๐. ระยะเวลาการศึกษา 

 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ๑ ปี หรือต้องไม่ตํ ากว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่อย่าง

มากไม่เกิน ๒ เท่าของระยะเวลาการศึกษาปกติของหลักสูตร 
 

๑๑. การลงทะเบียนเรียน 

 กําหนดให้ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาค

การศึกษา ส่วนการศึกษาภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๔ หน่วยกิต สําหรับรายวิชาทีลงทะเบียน

โดยไม่นับหน่วยกิตให้ขึนอยู่กับความเหมาะสมของการจัดแผนการสอน  
 

๑๒. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีโดยอนุโลม และโดยเกณฑ์ทัวไป คือ 



 ๔ 

 ๑๒.๑ ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาทีนิสิต/ผู้เรียนได้ลงทะเบียนไว้ในแต่ละภาค

การศึกษา 

 ๑๒.๒ กรณีการศึกษาแบบภาคปกติ นิสิต/ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียน ในแต่ละรายวิชาทีได้

ลงทะเบียนไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทังหมด ในภาคการศึกษานัน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ

ในรายวิชานัน 

 ๑๒.๓ กรณีการศึกษาแบบทางไกล นิสิต/ผู้ เรียนต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากตําราเรียน

และสือทีเกียวข้อง และต้องผ่านการเรียนเสริมกับอาจารย์ทีปรึกษาหรืออาจารย์ประจํารายวิชาแล้วอย่าง

น้อยภาคการศึกษาละ ๒ ครัง 

 ๑๒.๔ การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชานัน ให้มีผลการศึกษาระดับ (Grade) และ

ค่าระดับ (Grade Point) ดังนี 

 

ผลการศึกษา ระดับ ค่าระดับ 

ดีเยียม (Excellent) 

ดีมาก (Very  Good) 

ดี  (Good) 

ค่อนข้างดี (Very  Fair) 

พอใช ้(Fair) 

ค่อนข้างพอใช ้(Quite Fair ) 

อ่อน (Poor) 

ตก (Failed)  

A 

B+ 

B 

C+ 

C 

D+ 

D 

F 

๔.๐๐ 

๓.๕๐ 

๓.๐๐ 

๒.๕๐ 

๒.๐๐ 

๑.๕๐ 

๑.๐๐ 

๐ 

 

 ทังนี เกณฑ์คะแนนตําสุดทีถือว่าผ่านในรายวิชานัน  ๆคือ ระดับ D 

 ๑๒.๕ สําหรับรายวิชาทีลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตนัน การประเมินผลการศึกษา

กําหนดให้เป็น ๒ ลักษณะ คือ S (ผ่าน) และ U (ไม่ผ่าน) คือ 

 ๑๒.๖ นิสิต/ผู้ เรียน ผู้สําเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ คือ 

  ก. สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรเข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่า

ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตร และมีค่าเฉลียสะสมไม่ตํ ากว่าค่า ระดับ ๒.๐๐  

  ข. ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน/ฝึกภาคปฏิบัติตามทีมหาวิทยาลัยก ําหนด 

  ค. มีความประพฤติดี 

  ง. ไม่มีพันธะอืนใดกับมหาวิทยาลัย 
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๑๓. โครงสร้างหลักสตรู  

 เพือพัฒนาศักยภาพของนิสิต/ผู้ เรียน ทีมีพืนฐานความรู้ทางพระพุทธศาสนาทีแตกต่างกัน 

และเพือการขยายโอกาสการศึกษาพระพุทธศาสนาให้กับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทัวไปมี

โอกาสได้รับการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาทีถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ในสังคม

ปัจจุบัน จึงก ําหนดโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาทีสอดคล้องกับศักยภาพของนิสิต/ผู้ เรียนตาม

คุณสมบัติของผู ้ เข้าศึกษา โดยมีการจําแนกกลุ่มวิชาออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่  

 ๑) กล่มวิชาสําหรับพระภิกษสามเณรผ้สําเร็จการศึกษานักธรรมชันเอกุ ุ ู  กลุ่มวิชานีเน้นการ

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและภาคปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาให้กับพระภิกษุสามเณรในระดับที

สูงขึน เพือเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พุทธธรรมและความเข้าใจเกียวกับสถานการณ์ข อง

พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 

 ๒) กล่มวิชาุ สําหรับคฤหัสถ์ผ้สําเร็จการศึกษาธรรมู ศึกษาชั นเอก กลุ่มวิชานีเน้นการ

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและภาคปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาให้กับผู ้ เรียนทีเป็นคฤหัสถ์ในระดับที

สูงขึน เพือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตและการเสริมสร้างความเข้าใจทางพระพุทธศาสนาในมิติที

หลากหลาย 

 ๓) กล่มวิชาุ สําหรับคฤหัสถ์ผ้สําเร็จการศึกษาู ในภาคบังคับของรัฐ กลุ่มวิชานีเน้นการ

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและภาคปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาให้กับคฤหัสถ์ทัวไปทีสนใจวิชาการ

ทางพระพุทธศาสนา ความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับสังคมไทย เพือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ชีวิตและสังคม  

 โดยมีรายวิชาจํานวน ๒๔ หน่วยกิต ประกอบด้วย 

 ๑. วิชาบังคับ   จํานวน ๑๘  หน่วยกิต  

  ๑.๑ วิชาแกน  จํานวน ๑๔ หน่วยกิต 

  ๑.๒ วิชาเฉพาะด้าน จํานวน ๔ หน่วยกิต 

 ๒. วิชาเลือก   จํานวน ๖ หน่วยกิต 

    รวม จํานวน ๒๔ หน่วยกิต 

  

 ๑. กล่มวิชาบังคับุ  จํานวน ๑๘  หน่วยกิต  

  ๑.๑ กล่มวิชาุ แกน นิสิต/ผู้ เรียนทุกกลุ่มวิชาจะต้องศึกษา จํานวน ๑๔ หน่วยกิต จาก

รายวิชาต่อไปนี  

      พศ. ๐๐๑ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา   ๒ (๒-๐-๔) 

     พศ. ๐๐๒ พระไตรปิฎกเบืองต้น    ๒ (๒-๐-๔) 

     พศ. ๐๐๓ หลักธรรมในพระพุทธศาสนา   ๒ (๒-๐-๔) 



 ๖ 

     พศ. ๐๐๔ ธรรมะในชีวิตประจําว ัน    ๒ (๒-๐-๔) 

     พศ. ๐๐๕ ศาสนาทัวไป     ๒ (๒-๐-๔) 

     พศ. ๐๐๖ ธรรมภาคปฏิบัติ ๑    ๒ (๑-๒-๔) 

     พศ. ๐๐๗ ธรรมภาคปฏิบัติ ๒    ๒ (๑-๒-๔) 

  ๑.๒ กล่มวิชาเฉพาะด้านุ  นิสิต/ผู้ เรียนจะต้องศึกษาโดยจําแนกตามกลุ่มวิชาหรือวุฒิ

การศึกษาของแต่ละบุคคล จํานวนด้านละ ๔ หน่วยกิต  ดังนี 

      ก. รายวิชาสําหรับพระภิกษสามเณรผ้สําเร็จการศึกษานักธรรมชันเอกุ ู  

     พศ. ๐๐๘   การเผยแผ่พุทธธรรม    ๒ (๒-๐-๔) 

     พศ. ๐๐๙  พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน   ๒ (๒-๐-๔) 

     ข. รายวิชาสําหรับคฤหัสถ์ผ้สําเร็จการศึกษาธรรมู ศึกษาชันเอก 

     พศ. ๐๑๐  วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา   ๒ (๒-๐-๔) 

     พศ. ๐๑๑  แนวคิดและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 

     ค. รายวิชาสําหรับคฤหัสถ์ผ้สําเร็จการศึกษาู ในภาคบังคับของรัฐ  

     พศ. ๐๑๒  พระพุทธศาสนากับสังคมไทย   ๒ (๒-๐-๔) 

     พศ. ๐๑๓  เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) 

 

 ๒. กล่มวิชาเลือกุ  จํานวน ๖ หน่วยกิต 

      พศ. ๐๑๔ พุทธจริยศาสตร์     ๒ (๒-๐-๔) 

     พศ. ๐๑๕ พุทธศิลป์     ๒ (๒-๐-๔) 

     พศ. ๐๑๖ ธรรมบทศึกษา     ๒ (๒-๐-๔) 

     พศ. ๐๑๗ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์   ๒ (๒-๐-๔) 

     พศ. ๐๑๘ พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์    ๒ (๒-๐-๔) 

     พศ. ๐๑๙ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย   ๒ (๒-๐-๔) 

     พศ. ๐๒๐ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทีย ังยืน  ๒ (๒-๐-๔) 

     พศ. ๐๒๑ พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน   ๒ (๒-๐-๔) 

     พศ. ๐๒๒ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์  ๒ (๒-๐-๔) 

     พศ. ๐๒๓ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา   ๒ (๑-๒-๔) 

 

๑๔. คําอธิบายรายวิชา 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา จํานวน ๒๔ หน่วยกิต  

 ๑๔.๑ กล่มวิชาบังคับุ    



 ๗ 

  ๑๔.๑.๑ กล่มวิชาุ แกน 
   

  พศ. ๐๐๑ ประวัตศิาสตร์พระพทธศุ าสนา   ๒ (๒-๐-๔) 

    (History of Buddhism) 

  ศึกษาประวัติ ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในยุคสมัยต่าง  ๆความสําคัญ และ

ลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา การเผยแผ่ของพระพุทธศาสนาไปย ังนานาประเทศ อิทธิพลของ

พระพุทธศาสนาทีมีต่อสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนันๆ รวมทังศึกษาบทบาทและและองค์กร

ทางพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน 
 

  พศ. ๐๐๒ พระไตรปิฎกเบืองต้น    ๒ (๒-๐-๔) 

    (Introduction of  Tipitaka  ) 

  ศึกษาพัฒนาการ ประวัติ ความเป็นมาของคัมภีร์พระไตรปิฎก โครงสร้าง เนือหา 

สาระสําคัญและประโยชน์ทีได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก  รวมทังประวัติความเป็นมาของ

พระไตรปิฎกในประเทศไทย 
 

  พศ. ๐๐๓ หลักธรรมในพระพุทธศาสนา   ๒ (๒-๐-๔) 

    (Principles of Buddhism) 

  ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก อรรถกถา และวรรณกรรมที

เกียวข้อง โดยเน้นการศึกษาหลักธรรมทีสําคัญ เช่น สิกขา ๓ ไตรลักษณ์ อริยสัจ ๔ เบญจขันธ ์โพธิ

ปักขิยธรรม ปฏิจจสมุปบาท มงคล ๓๘ กรรม ๑๒ สังสารวัฏ และนิพพาน เป็นต้น  
  

  พศ. ๐๐๔ ธรรมะในชีวิตประจําว ัน    ๒ (๒-๐-๔) 

    (Dhamma in Daily life) 

  ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาทีเกียวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําว ัน ในมิติ

ต่างๆ เช่น การพัฒนาชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ชีวิตกับความตาย ความเป็นไปของชีวิต และ

ธรรมะเพือการพัฒนาสังคม เป็นต้น เพือนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและแก้ปัญหาชีวิต  
  

  พศ. ๐๐๕  ศาสนาทัวไป      ๒ (๒-๐-๔) 

(Religions) 

  ศึกษาประวัติความเป็นมา ความหมาย ความสําคัญ  หลักคําสอน พิธีกรรม และ

จุดมุ่งหมายของศาสนาต่างๆ รวมทังศึกษาอิทธิพลของศาสนาทีมีต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา 

และความร่วมมือระหว่างศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 

 



 ๘ 

  พศ. ๐๐๖ ธรรมภาคปฏิบัติ ๑    ๒ (๑-๒-๔) 

    (Buddhist  Meditation 1) 

  ศึกษาความหมาย หลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนา

กรรมฐาน อารมณ์ของวิปัสสนา เช่น กสิณ ๑๐ สติปัฏฐาน ๔ และธรรมทีควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓ นิมิต 

๓ สมาธิ ๓ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ นิวรณ์ ๕ อุปกิเลส เป็นต้น ให้มีความรู้ความเข้าใจในแนว

ทางการปฏิบัติสามารถนําไปฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได ้  
 

  พศ. ๐๐๗ ธรรมภาคปฏิบัติ ๒     ๒ (๑-๒-๔) 

    (Buddhist  Meditation 2) 

  ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔  อานาปานสติ วิธีการปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐานทังแบบสมถะและวิปัสสนา หลักธรรมทีควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญ

ลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยการเดินจงกรมในระยะ/รูปแบบต่างๆ ได ้ 
 

 ๑๔.๑.๒ กล่มวิชาเฉพาะด้านุ  

  พศ. ๐๐๘  การเผยแผ่พุทธธรรม    ๒ (๒-๐-๔) 

    (Buddhadhamma  Communication) 

ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การแสดงพระธรรมเทศนา การ

แสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย การพัฒนาบุคลิกภาพเกียวกับการแสดงธรรม และวิธีใช้สือ

ประกอบการบรรยายในทางพระพุทธศาสนา  
   

  พศ. ๐๐๙ พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน   ๒ (๒-๐-๔) 

(Buddhism in Contemporary World) 

  ศึกษานิกายและสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาของประเทศต่างๆ ในโลกปัจจุบัน 

บทบาท อิทธิพล และผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และศาสนาอืนๆ ทีมีต่อ

กระบวนการดําเนินการของพระพุทธศาสนา รวมทังบทบาทของพระพุทธศาสนาทีมีต่อสังคมโลก  
 

  พศ. ๐๑๐ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา   ๒ (๒-๐-๔) 

 (Literary Works on Buddhism) 

ศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้ทีปรากฏในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาทีสําคัญ

ของประเทศไทย เช่น เตภูมิกถา ของพญาลิไท  มงัคลัตถทีปนี ของพระสิริมังคลาจารย ์สังคีติยวงศ ์

ของสมเด็จพระวันรัต (แกว้) ว ัดพระเชตุพนฯ พระมงคลวิเสสกถา ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า     

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  แก่นพุทธศาสนา ของพุทธทาสภิกขุ  กรรมทีปนี ของพระพรหมโมลี 



 ๙ 

(วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรม ของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยา ของนายพร รัตนสุวรรณ 

เป็นต้น 
   

  พศ. ๐๑๑  แนวคิดและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 

(Concept and Works of Buddhist Scholars) 

ศึกษาประวัติ แนวคิด และผลงานของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาทังใน

สังคมไทยและนานาชาติ ในดา้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การพัฒนาสังคม และการเสริมสร้างความ

สงบสุขต่อสังคมโลก 
 

พศ. ๐๑๒  พระพุทธศาสนากับสังคมไทย   ๒ (๒-๐-๔) 

(Buddhism  and Thai Society) 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมา บทบาท และอิทธิพลของพระพุทธศาสนาทีมีต่อ

สังคมไทย การใชห้ลักพุทธธรรมพัฒนาชีวิตและการพัฒนาสังคม แนวโน้มของความเชือ วัฒนธรรม 

ประเพณี และการปฏิบัติตนของชาวพุทธในปัจจุบัน 
 

 พศ. ๐๑๓   เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) 

(Buddhist Festival and Traditions) 

ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมทีสําคัญทางพระพุทธศาสนาของภูมิภาคต่างๆ และ

สังคมไทย  โดยสามารถวิเคราะห์ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรมทีมีต่อการพัฒนาสังคม

ในมิติต่างๆ  รวมทังสามารถปฏิบัติตามพิธีกรรมทางพุทธศาสนาไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

 ๑๔.๒ กล่มวิชาเลือกุ   

  พศ. ๐๑๔ พุทธจริยศาสตร์     ๒ (๒-๐-๔) 

     (Buddhist Ethics) 

ศึกษาแนวคิดและหลักการทางจริยศาสตร์ของพระพุทธศาสนา ทีเกียวกับคุณค่าแห่ง

พฤติกรรม เกณฑ์ตัดสินความดี-ความชัว จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต เพือเป็นพืนฐานในการตอบปัญหา

ทางจริยศาสตร์และปัญหาศีลธรรมในสังคม 
 

  พศ. ๐๑๕ พุทธศิลป์     ๒ (๒-๐-๔) 

 (Buddhist Arts) 

  ศึกษาพัฒนาการ ปรัชญาธรรมทางวัตถุ และความงามของศิลปะทางพระพุทธศาสนา

ทังในประเทศอินเดียและในประเทศไทยทีมีความสัมพันธก์ับสกุลศิลปะสมัยต่างๆ  จนเกิดเป็นสกุล



 ๑๐ 

ศิลปะในประเทศไทย โดยสามารถศึกษาทังในเชิงพุทธลักษณะและศิลปะไทย จากประติมากรรม 

จิตรกรรม และสถาปัตยกรรมในสังคมไทย   
 

  พศ. ๐๑๖ ธรรมบทศึกษา     ๒ (๒-๐-๔) 

(Dhammapada Studies) 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้าง และหลักธรรมทีปรากฏในธรรม

บท โดยเนน้ศึกษาถึงบริบททางสังคม วัฒนธรรม แนวคิดเชิงเศรษฐกิจ  และอิทธิพลของธรรมบททีมี

ต่อสังคมไทย  
 

  พศ. ๐๑๗  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์   ๒ (๒-๐-๔) 

    (Buddhism and Science) 

  ศึกษาแนวคิด  ความหมาย  ขอบข่าย  และวิ ธีการแสวงหาความจริงของ

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบหลักการทางพระพุทธศาสนากับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 

เช่น ทฤษฎีวิว ัฒนาการ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์  ทัศนะของนักวิทยาศาสตร์ทีมีต่อ

พระพุทธศาสนา และความสัมพันธร์ะหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
 

  พศ. ๐๑๘ พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์   ๒ (๒-๐-๔) 

(Buddhism and Economics) 

ศึกษาแนวคิด ความหมาย ขอบข่าย และวิธีการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของ

เศรษฐศาสตร์และพระพุทธศาสนา วิเคราะห์หลักธรรม ทฤษฎีหลักทางเศรษฐศาสตร์ทีปรากฏในคํา

สอนทางพระพุทธศาสนา จริยธรรมของผู ้ผลิตและผู ้บริโภคเปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์แนวพุทธศาสตร์

กับเศรษฐศาสตร์ทัวไป รวมทังศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

  พศ. ๐๑๙ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย   ๒ (๒-๐-๔) 

(Buddhism and Thai Wisdom) 

ศึกษาแนวคิด ความสําคัญของภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถินในภูมิภาคต่างๆ 

ทีไดรั้บอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา รวมทังความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทยทังใน

มิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และศิลปวัฒนธรรม 
 

  พศ. ๐๒๐  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทีย ังยืน  ๒ (๒-๐-๔) 

(Buddhism and Sustainable Development) 

  ศึกษาแนวคิดและหลักการของการพัฒนาทีย ังยืนตามแนวพระพุทธศาสนา แนวคิด

การพัฒนาทีย ังยืนในระดับสากล โดยเน้นกระบวนการของการพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนา



 ๑๑ 

มนุษย ์ธรรมชาติ เทคโนโลย ีและสังคม รวมทังการนําแนวคิดการพัฒนาทีย ังยืนไปประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาสังคม 
 

  พศ. ๐๒๑ พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน   ๒ (๒-๐-๔) 

(Buddhism and Human Right) 

ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบกับ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและกฎหมายของไทยว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หลักสิทธิ

มนุษยชนของนานาอารยประเทศ รวมทังการนําแนวคิดและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใน

การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 

 

  พศ. ๐๒๒ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์  ๒ (๒-๐-๔) 

(Buddhism and Social Works) 

  ศึกษาแนวคิด ความหมาย ขอบข่าย หลักการ รูปแบบ และวิธีการด้านสังคม

สงเคราะห์ในพระไตรปิฎก โดยเน้นการศึกษาพระจริยาว ัตรของพระพุทธเจ้าตามแนวโลกัตถจริยา  

รวมทังบทบาทของพระสงฆ์ในด้านการสังคมสงเคราะห์ต่อสังคมไทย 
 

  พศ. ๐๒๓ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา   ๒ (๑-๒-๔) 

(Independent Study on Buddhism) 

ศึกษาคน้ควา้ วิจัย ปัญหาและประเด็นสําคัญในทางพระพุทธศาสนาจากภาคสนาม ที

สามารถประยุกตใ์ชใ้นกิจการทางพระพุทธศาสนา โดยความเห็นชอบและการควบคุมดูแลของอาจารย์

ประจําวิชา/อาจารยที์ปรึกษา  

 

๑๕. จํานวนนิสิต  (เฉพาะการเรียนแบบภาคปกติ) 
      

จํานวนนิสิต ปีการศึกษา 

 ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

นักศึกษาใหม่ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ 

สําเร็จการศึกษา ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ 

รวม ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ 

  

สําหรับนิสิต/ผู้ เรียนทีศึกษาแบบทางไกล รับจํานวนภาคการศึกษาละ ไม่เกิน ๕๐๐ รูป/คน  

 



 ๑๒ 

๑๖. แผนการเรียนประกาศนียบัตรพระพทธศาสนาุ  
 

 ๑๖.๑ แผนการเรียนสําหรับพระภิกษสามเณรผ้สําเร็จการศึกษาุ ู  นักธรรมชันเอก 
 

ปี/ภาคเรียน รายวิชา หน่วยกิต หมายเหต ุ

ปีที ๑ ภาค ๑ พศ. ๐๐๑  ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา  

พศ. ๐๐๒          พระไตรปิฎกเบืองต้น  

พศ. ๐๐๓          หลักธรรมในพระพุทธศาสนา  

พศ. ๐๐๔  ธรรมะในชีวิตประจําว ัน   

พศ. ๐๐๖  ธรรมภาคปฏิบัติ ๑  

วิชาเลือก  ๑ รายวิชา  

 

๒ (๒-๐-๔) 

๒ (๒-๐-๔) 

๒ (๒-๐-๔) 

๒ (๒-๐-๔) 

๒ (๑-๒-๔) 

๒ (๒-๐-๔) 

บังคับ 

บังคับ 

บังคับ 

บังคับ 

บังคับ 

เลือก 

ปี/ภาคเรียน รายวิชา หน่วยกิต หมายเหต ุ

ปีที ๑ ภาค ๒ พศ. ๐๐๕  ศาสนาทัวไป   

พศ. ๐๐๘         การเผยแผ่พุทธธรรม   

พศ. ๐๐๙          พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 

พศ. ๐๐๗          ธรรมภาคปฏิบัติ๒ 

วิชาเลือก  ๒  รายวิชา 

๒ (๒-๐-๔) 

๒ (๒-๐-๔) 

๒ (๒-๐-๔) 

๒ (๑-๒-๔) 

๒ (๒-๐-๔) 

บังคับ 

บังคับ 

บังคับ 

บังคับ 

เลือก 
  

๑๖.๒ แผนการเรียนสําหรับคฤหัสถ์ผ้สําเร็จการศึกษาธรรมู ศึกษาชันเอก 
 

ปี/ภาคเรียน รายวิชา หน่วยกิต หมายเหต ุ

ปีที ๑ ภาค ๑ พศ. ๐๐๑  ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา  

พศ. ๐๐๒          พระไตรปิฎกเบืองต้น  

พศ. ๐๐๓          หลักธรรมในพระพุทธศาสนา  

พศ. ๐๐๔  ธรรมะในชีวิตประจําว ัน   

พศ. ๐๐๖  ธรรมภาคปฏิบัติ ๑  

วิชาเลือก  ๑ รายวิชา  

 

๒ (๒-๐-๔) 

๒ (๒-๐-๔) 

๒ (๒-๐-๔) 

๒ (๒-๐-๔) 

๒ (๑-๒-๔) 

๒ (๒-๐-๔) 

บังคับ 

บังคับ 

บังคับ 

บังคับ 

บังคับ 

เลือก 

ปีที ๑ ภาค ๒ พศ. ๐๐๕  ศาสนาทัวไป   

พศ. ๐๑๐          วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา   

พศ. ๐๑๑          แนวคิดและผลงานของปราชญ-์ 

                      ทางพระพุทธศาสนา 

พศ. ๐๐๗          ธรรมภาคปฏิบัติ ๒ 

วิชาเลือก  ๒ รายวิชา 

๒ (๒-๐-๔) 

๒ (๒-๐-๔) 

 
 

๒ (๒-๐-๔) 

๒ (๑-๒-๔) 

๒ (๒-๐-๔) 

บังคับ 

บังคับ 

 
 

บังคับ 

บังคับ 

เลือก 

 



 ๑๓ 

๑๖.๓ แผนการเรียนสําหรับคฤหัสถ์ผ้สําเร็จการศึกษาู ในภาคบังคับของรัฐ 
 

ปี/ภาคเรียน รายวิชา หน่วยกิต หมายเหต ุ

ปีที ๑ ภาค ๑ พศ. ๐๐๑  ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา  

พศ. ๐๐๒          พระไตรปิฎกเบืองต้น  

พศ. ๐๐๓          หลักธรรมในพระพุทธศาสนา  

พศ. ๐๐๔  ธรรมะในชีวิตประจําว ัน   

พศ. ๐๐๖  ธรรมภาคปฏิบัติ ๑  

วิชาเลือก  ๑ รายวิชา  

 

๒ (๒-๐-๔) 

๒ (๒-๐-๔) 

๒ (๒-๐-๔) 

๒ (๒-๐-๔) 

๒ (๑-๒-๔) 

๒ (๒-๐-๔) 

บังคับ 

บังคับ 

บังคับ 

บังคับ 

บังคับ 

เลือก 

ปี/ภาคเรียน รายวิชา หน่วยกิต หมายเหต ุ

ปีที ๑ ภาค ๒ พศ. ๐๐๕  ศาสนาทัวไป   

พศ. ๐๑๒         พระพุทธศาสนากับสังคมไทย  

พศ. ๐๑๓          เทศกาลและพิธีกรรมทาง- 

                      พระพุทธศาสนา 

พศ. ๐๐๗          ธรรมภาคปฏิบัติ๒ 

วิชาเลือก  ๒ รายวิชา 

๒ (๒-๐-๔) 

๒ (๒-๐-๔) 

 

๒ (๒-๐-๔) 

๒ (๑-๒-๔) 

๒ (๒-๐-๔) 

บังคับ 

บังคับ 

 

บังคับ 

บังคับ 

เลือก 

 

๑๗. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 ๑๗.๑ พระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชนและประชาชนทัวไปมีโอกาสได้รับการศึกษา

ทางด้านพระพุทธศาสนาทีถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ในสังคมปัจจุบัน 

 ๑๗.๒ ได้มีการขยายโอกาสการศึกษาพระพุทธศาสนาให้กับบุคลากรทางพระพุทธศาสนา 

เพือให้มีคุณลักษณะทีพึงประสงค ์คือ มีศรัทธาความเลือมใส ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา เป็นผู ้นําด้านจิตใจและ

ปัญญา สามารถแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิต มีศรัทธาอุทิศตนเพือพระพุทธศาสนา และรู้จักเสียสละ

เพือส่วนรวม  

 ๑๗.๓ ได้มีการเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาทีเชือมโยงกับ

สถาบันการศึกษาในระดับต่าง  ๆและประชาชนทัวไป 

 ๑๗.๔ ได้มีการพัฒนาและยกระดับการเรียนรู้วิชาการทางพระพุทธศาสนาให้มีความเข้มขน้ 

สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๑๘. งบประมาณ 

 ๑๘.๑ งบประมาณจากการดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย 



 ๑๔ 

 ๑๘.๒ งบประมาณสนับสนุนจากการลงทะเบียนของนิสิต/ผู้ เรียนซึงเป็นไปตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย เพือใช้เป็นค่าตอบแทนอาจารย์ผู ้สอนประจํา อาจารย์พิเศษ ค่าว ัสดุในการเรียนการ

สอน รวมถึงค่าบํารุงกิจกรรมเพือพัฒนาการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  
 

๑๙. สถานที อปกรณ์การสอนุ  และห้องสมดเพือการศึกษาค้นคว้าุ  

 ๑๙.๑ อาคารเรียน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา คณะพุทธศาสตร์ วัดมหาธาตุ และวัดศรีสุดาราม กรุงเทพมหานคร วิทยาเขต หรือ

ห้องเรียนอืนๆ ทีมหาวิทยาลัยก ําหนดให้เปิดทําการเรียนการสอน  

 ๑๙.๒ สือการเรียนการสอนทีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดทําขึน เช่น สือ

สิงพิมพ์ ตําราเรียน สือโสตทัศนูปกรณ์ สืออิเล็กทรอนิกส์ และสืออินเทอร์เน็ต รวมทังเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทีเชือมโยงกับสถาบันทางพระพุทธศาสนาทังในและต่างประเทศ 

 ๑๙.๓ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที

ใกล้เคียง  
 

๒๐. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ๒๐.๑ คณบดี คณะพุทธศาสตร์    ทีปรึกษา  

 ๒๐.๒ รองคณบดี คณะพุทธศาสตร์  ประธานกรรมการ 

 ๒๐.๓ หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา   รองประธานกรรมการ 

 ๒๐.๔ หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา กรรมการ 

 ๒๐.๕ หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต  กรรมการ 

 ๒๐.๖ ดร.อดิเทพ ผาทา    กรรมการและเลขานุการ 

 ๒๐.๗ พระมหาสมเกียรติ กิตฺติญาโณ    กรรมการและผู ้ ช่วยเลขานุการ 
  

๒๑. อาจารย์ประจําหลักสตรู  

 พระเมธีรัตนดิลก  พระราชปัญญาเมธี     

 พระญาณสุนทร  พระสมภาร  สมฺภาโร   

 พระมหาวรชัย  ติสฺสเทโว พระมหาสุริโย อุตฺตมเมธี     

 พระมหาสุทิตย ์อาภากโร   พระมหาสมพงษ ์คุณากโร  

 ดร.เสนาะ  ผดุงฉัตร     ดร.อธิเทพ  ผาทา   

 ผศ.เฉลียว  รอดเขียว  อาจารย์ค ําพันธ์ วงศ์เสน่ห์    

 อาจารย์มัน เสือสูงเนิน  อาจารย์สุเทพ  พรมเลิศ  

 อาจารย์แสวง นิลลามะ     อาจารย์อิทธิพล  แก้วพิลา  

 อาจารย์ไกรวุฒิ มะโนรัตน์  อาจารย์พิพัฒน ์ คงประเสริฐ  


