
 
 
 
 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธเกษตร 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
๑. ชื่อหลักสูตร    

๑.1 ชื่อหลักสตูรภาษาไทย  :  หลักสตูรประกาศนียบัตรพุทธเกษตร  

๑.2 ชื่อหลักสตูรภาษาอังกฤษ  :  Certificate  Program  in  Buddhist  Agriculture 

๒. ชื่อประกาศนียบัตร 
 ๒.1 ชือ่ประกาศนียบตัรภาษาไทย   

 ๒.1.1 ชื่อเต็ม :  ประกาศนียบัตรพุทธเกษตร 

 ๒.1.2 ชื่อย่อ :  ป.พก. 

 ๒.2 ชือ่ประกาศนียบตัรภาษาอังกฤษ   
 ๒.2.1 ชื่อเต็ม :  Certificate  Program  in  Buddhist  Agriculture 

 ๒.2.2 ชื่อย่อ :  Cert.  in  Buddhist  Agriculture 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    : วิทยาลัยสงฆ์นครนา่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
      เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๔. หลักการและเหตุผล  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทยที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาขึ้นเพ่ือเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและ
วิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป มหาวิทยาลัยมีปรัชญาที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม มีปณิธานจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 
โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้น าไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน มีอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยในการประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม และมีอัตลักษณ์
บัณฑิตให้มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในด้าน
การศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถน าหลักการทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ จึงได้จัด
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธเกษตรขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญคือ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้าน



๒ 

 

พุทธเกษตรหรือการเกษตรเชิงพุทธโดยมุ่งพัฒนาคุณลักษณะของคฤหัสถ์ให้มีโลกทัศน์กว้างไกล มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาตนให้มีคุณธรรมจริยธรรม อีกท้ังมีความรู้ความเข้าใจในวิชาการพุทธเกษตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๕. วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
๕.๑ เพ่ือผลิตคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการพุทธเกษตร สามารถน า

หลักการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
๕.๒ เพ่ือผลิตคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรที่สามารถพัฒนาชีวิต จิตใจ และสติปัญญา ให้เป็น

แบบอย่างที่ดีของชุมชนและสังคม 
๕.๓ เพ่ือผลิตคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรที่มีจิตศรัทธาอุทิศตนต่อสถาบันพระพุทธศาสนาและ

ประเทศชาติ 

๖. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 ๖.๑ เป็นคฤหัสถ์ที่ส าเร็จการศึกษาประถมศึกษา และมีประสบการณ์การท างานเกษรกรรมไมต่่ า
กว่า ๕ ปีหรือ 

๖.๒  เป็นคฤหัสถ์ที่ส าเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก หรือธรรมศึกษาชั้นเอก หรือ 
 ๖.๓ เป็นคฤหัสถ์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่  ๖ หรือเทียบเท่าและมี
ประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า ๕ ปีหรือ 
 ๖.๔ เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับประกาศนียบัตรตามที่สภา
วิชาการเห็นชอบ 
 
๗. โครงสรา้งหลักสูตร 
 มีรายวชิาจ านวน ๒๔ หนว่ยกิต ประกอบด้วย 
  ๑. วชิาบังคับ  จ านวน  ๑๘  หนว่ยกิต 
  ๒. วชิาเลือก  จ านวน  ๖ หนว่ยกิต 
   รวม   จ านวน  ๒๔ หนว่ยกิต 
  
 ๑. วิชาบังคับ ผู้เรียนจะต้องศึกษา จ านวน ๑๘ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
  พก ๐๐๑  เกษตรเบื้องตน้ ๒ (๒-๐-๔) 
  พก ๐๐๒ เกษตรแนวพุทธ ๒ (๒-๐-๔) 
  พก ๐๐๓  พุทธเกษตรเบือ้งต้น ๒ (๒-๐-๔) 
  พก ๐๐๔ เศรษฐกิจพอเพียง ๒ (๑-๒-๓)  
  พก ๐๐๕ การบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ ๒ (๑-๒-๓) 
  พก ๐๐๖ การอนุรักษธ์รรมชาติและสิง่แวดล้อม ๒ (๑-๒-๓) 
  พก ๐๐๗ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ๒ (๑-๒-๓) 
  พก ๐๐๘ พุทธเศรษฐศาสตร์ในชีวติประจ าวัน ๒ (๒-๐-๔) 
  พก ๐๐๙ ชุมชนพุทธเกษตร ๒ (๑-๒-๓) 
  



๓ 

 

 

 ๒. วิชาเลือก ผู้เรียนจะต้องศึกษา จ านวน ๖ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
  พก ๐๑๐  กรรมฐาน ๒ (๒-๐-๔) 
  พก ๐๑๑ หลักการเพาะปลูกและบ ารุงดิน ๒ (๑-๒-๓)  
  พก ๐๑๒ พระพุทธศาสนากบัการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒ (๒-๐-๔) 
  พก ๐๑๓ การจดัการการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร ๒ (๑-๒-๓) 
  พก ๐๑๔  พุทธเกษตรเพ่ือสังคม ๒ (๑-๒-๓) 
  พก ๐๑๕ การบริหารจัดการผลผลติกลุ่ม ๒ (๑-๒-๓) 
  

๘. แผนการเรยีน 
ปี/ภาคการศึกษา รายวชิา หน่วยกิต หมายเหตุ 

ปีที่ ๑  
ภาคการศึกษาที ่๑ 

วิชาบังคับ ๕ รายวชิา 
พก ๐๐๑  การเกษตรเบื้องตน้ ๒ (๒-๐-๔) 
พก ๐๐๒ เกษตรแนวพุทธ ๒ (๒-๐-๔) 
พก ๐๐๓  พุทธเกษตรเบือ้งต้น ๒ (๒-๐-๔) 
พก ๐๐๔ เศรษฐกิจพอเพียง ๒ (๑-๒-๓)  
พก ๐๐๕ การบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ ๒ (๑-๒-๓) 
 

วิชาเลือก ๑ รายวชิา 
พก ๐๑๐    กรรมฐาน 

 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๑-๒-๓) 
๒ (๑-๒-๓) 

 
 

๒ (๒-๐-๔) 

 
บังคับ 
บังคับ 
บังคับ 
บังคับ 
บังคับ 
 
 

เลือก 
ปีที่ ๑  
ภาคการศึกษาที ่๒ 

วิชาบังคับ ๔ รายวชิา 
พก ๐๐๖ การอนุรักษธ์รรมชาติและสิง่แวดล้อม 
พก ๐๐๗ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ๒ (๑-๒-๓) 
พก ๐๐๘ พุทธเศรษฐศาสตร์ในชีวติประจ าวัน ๒ (๒-๐-๔) 
พก ๐๐๙ ชุมชนพุทธเกษตร  
 

วิชาเลือก ๒ รายวชิา 
พก ๐๑๑ หลักการเพาะปลูกและบ ารุงดิน 
พก ๐๑๒ พระพุทธศาสนากบัการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
๒ (๑-๒-๓) 
๒ (๑-๒-๓) 
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๑-๒-๓) 

 

 
๒ (๑-๒-๓) 
๒ (๒-๐-๔) 

 
บังคับ 
บังคับ 
บังคับ 
บังคับ 
 

 
เลือก 
เลือก 

 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 
๙. ค าอธิบายรายวิชา 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธเกษตร จ านวน ๒๔ หน่วยกิต 
 
 ๙.๑ กลุ่มวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 
  พก ๐๐๑  การเกษตรเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
    (Introduction to Agriculture) 
  ความรู้พ้ืนฐานทางการเกษตร สภาพการผลิตทางการเกษตร ปัจจัยและปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตทางการเกษตร สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร การตลาดและอุตสาหกรรม
การเกษตร ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับการเกษตร 
 
  พก ๐๐๒  การเกษตรแนวพุทธ ๒ (๒-๐-๔) 
    (Buddhist Agriculture) 
  ศึกษาการเกษตรแนวพุทธในคัมภีร์พระพุทธศาสนา การประยุกต์ใช้กับสังคมไทย และการ
น าการเกษตรแนวพุทธมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน  
 
  พก ๐๐๓  พุทธเกษตรเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
    (Introduction to Buddhist Agriculture) 
  ศึกษาประวัติความเป็นมาของพุทธเกษตรในนิยามต่างๆ โดยอาศัยคัมภีร์พระพุทธศาสนา
ทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน ตลอดถึงนิยามที่ใช้อยู่ในภาคการเกษตรในสังคมไทย  
 
  พก ๐๐๔ เศรษฐกิจพอเพียง ๒ (๑-๒-๓) 
    (Sufficient economy) 
  ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยศึกษาความเป็นมา 
ความหมาย พระราชด ารัส การด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการและแนวทางส าคัญ ประโยชน์ของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดถึงการจัดท าแปลง
สาธิตและกระบวนการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
   
  พก ๐๐๕ การบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ ๒ (๑-๒-๓) 
    (Organic Farming Management) 
  ศึกษากระบวนการบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ในมิติด้านสุขภาพ มิติด้านนิเวศวิทยา มิติ
ด้านความเป็นธรรม มิติด้านการดูแลเอาใจใส่ และกระบวนการผลิต  
  
 
 
 



๕ 

 

  พก ๐๐๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ๒ (๑-๒-๓) 
    (Nature Resources and Environment Conservation) 
  ศึกษาแนวคิด ความหมาย และกระบวนทางกายภาพในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรดินและน้ าอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาในประเทศไทย   

 
  พก ๐๐๗ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ๒ (๑-๒-๓) 
    (Agricultural local knowledge) 
  ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรจากปราชญ์ชาวบ้านในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การเกษตร เช่น การท ามะพร้าวกะทิ การปลูกข้าวโดยใช้ฟางคลุมดินเพ่ือลดการระเหยของน้ าในฤดูแล้ง 
การท าปุ๋ยจากฟางข้าว การท าเกษตรแบบผสมผสาน การท านาแบบนาทดน้ า การเพาะปลูกแบบ
ขั้นบันได   
 
  พก ๐๐๘ พุทธเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๒ (๒-๐-๔) 
    (Buddhist Economics  in  Daily  Life) 
  ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ  การท างานของกลไกราคาในตลาด  บทบาทของ
ภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ  เงินตราและสถาบันการเงิน  เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาและศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 
 
  พก ๐๐๙ ชุมชนพุทธเกษตร ๒ (๑-๒-๓) 
    (Buddhist Agriculture communities) 
  ศึกษาชุมชนพุทธเกษตรในสังคมไทย เช่น ชุมชนพุทธเกษตรป่าเปา ชุมชนพุทธเกษตรไร่
เชิญตะวัน ชุมชนพุทธเกษตรห้วยสัก เพ่ือน ามาเป็นแบบอย่างในการสร้างชุมชนพุทธเกษตรเพ่ือความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
 
 ๙.๒ กลุ่มวิชาเลือก ๖ หน่วยกิต 
  พก ๐๑๐ กรรมฐาน ๒ (๒-๐-๔) 
    (Buddhist Meditation) 
  ศึกษาคุณค่าและความส าคัญ หลักการ ทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติสมถกรรมฐานและ
วิปัสสนากรรมฐาน 
 
  พก ๐๑๑ หลักการเพาะปลูกและบ ารงุดิน ๒ (๑-๒-๓) 
    (Principles of Crop Production and Soil Improvement) 
  ศึกษาหลักการทั่วไปในการเพาะปลูก โดยดูกระบวนการผลิต การเจริญเติบโต พันธุกรรม 
สภาพแวดล้อม  การปรับปรุงพันธุ การจัดการการผลิตพืช และศึกษาหลักการบ ารุงดินให้เหมาะสม
ส าหรับการเพาะปลูกโดยวิธีธรรมชาติ 



๖ 

 

  พก ๐๑๒ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒ (๒-๐-๔) 
    (Buddhism and Sustainable Development) 
  ศึกษาหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนา โดยเน้นหลักการพัฒนามนุษย์
ธรรมชาติ และสังคม โดยเรียนรู้แนวคิดและกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN) และ
แนวคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาตนเองและสังคมในด้านตางๆ 
เช่น ความยั่งยืนของคน เทคโนโลยี สังคม/วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
 
  พก ๐๑๓ การจัดการการท่องเที่ยวเชงิเกษตร ๒ (๑-๒-๓) 
    (Agro Tourism Management) 
  ศึกษาความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการจัดการการท่องเที่ยวเชงิเกษตร การ
วางแผนและการจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตรร่วมกันกันโดยกลุ่มที่เกี่ยวข้อง องค์ความรู การถ่ายทอด 
และการเผยแพร การทองเที่ยวเชิงเกษตรในท้องถิ่น การสาธิตกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร ติดตาม
และประเมินผลโครงการการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
 
  พก ๐๑๔ พุทธเกษตรเพ่ือสังคม ๒ (๑-๒-๓) 
    (Buddhist Agriculture for Social) 
  ศึกษาการท าการเกษตรเชิงพุทธเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและเป็นประโยชน์
ต่อสังคมโดยอิงแนวทางที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน 
 
  พก ๐๑๕ การบริหารจัดการผลผลิตกลุ่ม ๒ (๑-๒-๓) 
    (Group Productivity Management) 
  ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตที่เกิดจากกลุ่มพุทธเกษตรทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติโดยดูตัวอย่างจากชุมชนพุทธเกษตรและชุมชนอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงตามภูมิภาคที่ก าหนด 
เช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคอีสาน เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการผลผลิต
กลุ่มที่มีประสิทธิภาพ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

โครงการเปดิสอนหลักสูตรประกาศนียบตัรพุทธเกษตร (ป.พก.) 
วิทยาลยัสงฆ์นครน่าน เฉลมิพระเกียรติฯ 

ที ่ รายการ รายละเอียด / สาระส าคัญ 
๑ ชื่อโครงการ โครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธเกษตร (ป.พก.) 
๒ ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  

เฉลิมพระเกียรติฯ   
๔ ระยะเวลาด าเนินการ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป รับบรรพชิตและ

คฤหัสถ์ 
๕ เป้าหมายโครงการ เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจใน

หลักการทางพระพุทธศาสนาและสามารถน าไปใช้กับสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ : รับจ านวน ๓๐ รูป/คนต่อปีการศึกษา 

๖ จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนหรืออบรมอยู่ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
๗ จ านวนนิสิตทุกชั้นปีในปัจจุบัน ๕๐ รูป/คน โดยประมาณ 
๘ บุคลากรประจ าหลักสูตร ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑๑ รูป/คน 

๒. อาจารย์สอนประจ าหลักสูตร จ านวน ๑๔ รูป/คน 
๙ สถานที่ศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ต าบลม่วงตึ๊ด  

อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
๑๐ งบประมาณด าเนินการ 

(ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
๑. ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้บรรยาย จ านวนเงิน ๑๑๕,๒๐๐.๐๐ บาท 
๒. ค่าใช้สอย จ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๓. ค่าวัสดุ จ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
     รวมทั้งสิ้น ๑๓๕,๒๐๐.๐๐  บาท 
     (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 

๑๑ แหล่งที่มาของงบประมาณด าเนินการ : 
จ านวนนิสิต ๓๐ รูป/คน 

๑. ค่าลงทะเบียนเรียน จ านวนเงิน ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๒. ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นนักศึกษา จ านวนเงิน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท 
๓. ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา จ านวนเงิน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท 
๔. ค่าเอกสารติดต่อประสานงานนักศึกษา จ านวนเงิน ๓,๐๐๐.๐๐ 
บาท 
๕. ค่าใบรับรองผลการศึกษา จ านวนเงิน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท 
๖. เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย จ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
     รวมทั้งสิ้น ๑๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
     (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

 


