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      ต าบลมว่งตึ๊ด อ าเภอภูเพียง จังหวดัน่าน   

๖. หลักการและเหตุผล  

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

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในด้าน
การศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถน าหลักการทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธ
ศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ จึงได้จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนาขึ้นโดยมี
จุดมุ่งหมายส าคัญคือ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาโดยมุ่งพัฒนาคุณลักษณะของพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์ที่พึงประสงค์คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา มี
ความสามารถแก้ไขปัญหา รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา รู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศน์กว้างไกล มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนให้มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีความรู้
ความเข้าใจในวิชาการพระพุทธศาสนาเพ่ือศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๗. วัตถุประสงคข์องหลักสตูร 
๗.๑ เพ่ือผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการ

ทางพระพุทธศาสนา สามารถน าหลักการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
๗.๒ เพ่ือผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรที่สามารถพัฒนาชีวิต จิตใจ และ

สติปัญญา ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชนและสังคม 
๗.๓ เพ่ือผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรที่มีจิตศรัทธาอุทิศตนต่อสถาบัน

พระพุทธศาสนาและประเทศชาติ 
๗.๔ เพ่ือผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่

สามารถศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีทางพระพุทธศาสนา ศาสนา ปรัชญาและบาลี สันสกฤตได้  

๘. เป้าหมายผลผลติ 
 ๘.๑  เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ผลิตบัณฑิตให้มคีวามรู ้ความเข้าใจในหลักการทางพระพุทธ 
ศาสนาและสามารถน าไปใช้กับสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๘.๒  เปา้หมายเชิงปริมาณ : รับจ านวน   ๓๐ รูป/คนต่อปกีารศึกษา  

๙. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 ๙.๑ เป็นพระสังฆาธิการหรือพระสอนศลีธรรมหรือครูสอนพระปริยัติธรรม และส าเร็จการศึกษา
นักธรรมชั้นเอกหรือ 
 ๙.๒ เป็นคฤหัสถ์ที่ส าเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอกหรือธรรมศึกษาชั้นเอกและมีประสบการณ์
การท างานไม่ต่ ากว่า ๕ ปีหรือ 
 ๙.๓ เป็นคฤหัสถ์ที่ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับของรัฐหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การ
ท างานไม่น้อยกว่า ๕ ปีหรือ 
 ๙.๔ เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับประกาศนียบัตรตามที่สภา
วิชาการเห็นชอบ 
 
๑๐. ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดด าเนินการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๑๑. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๑๒. ระบบการศึกษา 
 ใช้ระบบหนว่ยทวิภาค (Semester Credit System) โดยแบง่เวลาการศึกษาในปีการศึกษา 
ออกเปน็ ๒ ภาคการศึกษาคอื 

๑) ภาคการศกึษาทีห่นึ่ง (First Semester) มีเวลาศึกษาไมต่่ ากว่า ๑๕ สัปดาห ์
๒) ภาคการศกึษาที่สอง (Second Semester) มีเวลาศกึษาไมต่่ ากว่า ๑๕ สัปดาห ์

๑๓. ระยะเวลาการศึกษา 
 ระยะเวลาการศกึษาตลอดหลักสูตร ๑ ปี หรือต้องไมต่่ ากว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่อย่างมาก
ไม่เกนิ ๒ เทา่ของระยะเวลาการศกึษาปกติของหลักสูตร 
 
๑๔. การลงทะเบยีน 
 ก าหนดให้ลงทะเบียนไม่นอ้ยกว่า ๖ หนว่ยกิตและไมเ่กนิ ๑๒ หนว่ยกิตในแต่ละภาคการศึกษา 
 
๑๕. การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
 ก. การวดัผล 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัยว่าดว้ยการศึกษาระดับปริญญา
ตรีโดยอนุโลมและโดยเกณฑ์ทั่วไปคอื 
 ๑) ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิต/ผู้เรียนได้ลงทะเบียนไว้ในแต่ละภาค
การศึกษา 
 ๒) กรณีการศึกษาแบบภาคปกตินิสิต/ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาที่ได้
ลงทะเบียนไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นจึงจะมีสิทธิเข้าสอบใน
รายวิชานั้น 
 ๓) การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชานั้นให้มีผลการศึกษาระดับ (Grade) และค่า
ระดับ (Grade Point) ดังนี้ 
  

ผลการศกึษา ระดับ ค่าระดับ 
ดีเยี่ยม (Exellent) 
ดีมาก (Very Good)  
ดี (Good) 
ค่อนขา้งดี (Very Fair) 
พอใช้ (Fair) 
ค่อนขา้งพอใช้ (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 
๐.๐๐ 
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 ทั้งนี้เกณฑ์คะแนนต่ าสดุทีถ่อืว่าผ่านในรายวิชานั้นๆ คือ ระดับ D 
 ๔) ส าหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตนั้นการประเมินผลการศึกษาก าหนดให้
เป็น ๒ ลักษณะ คือ S (ผ่าน) และ U (ไม่ผ่าน) คือ ผู้มีคะแนนตั้งแต่ ๖๐ ขึ้นไป ได้เกรด S (ผ่าน) ผู้มี
คะแนนตั้งแต่ ๕๙ ลงมา ได้เกรด U (ไม่ผ่าน) 
 
 ข. การส าเร็จการศึกษา 
 นิสิต/ผู้เรียนผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ คือ 
  ๑) สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรเข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่า
ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่าค่าระดับ ๒.๐๐ 
  ๒) ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน/ฝึกภาคปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๓) มคีวามประพฤติด ี
  ๔) ไม่มีพันธะอืน่ใดกบัมหาวทิยาลัย 
  ๕) ผู้ส าเร็จการศึกษามีสิทธิที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาศาสนา สาขาวิชา
ปรัชญา และสาขาวิชาบาลีสันสกฤต แต่ทั้งนี้ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
 
๑๖. บุคลากรประจ าหลักสตูร 
 

ก. อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลกัสตูร 
ล าดับที่ ชื่อ ต าแหน่งปัจจุบัน คุณวุฒิ ต าแหน่งในหลักสูตร 

๑ พระสุธีธรรมานุวัตร, 
ผศ.ดร. 

คณบดีคณะพุทธศาสตร์ ป.ธ.๙,Ph.D. ประธานที่ปรึกษา 

๒ พระมหาสุรศักดิ์  
ปจฺจนฺตเสโน, ดร. 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ป.ธ.๗,Ph.D. ที่ปรึกษา 

๓ ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ป.ธ.๙,Ph.D. ที่ปรึกษา 
๔ พระมหาสมเกียรติ 

กิตฺติญาโณ 
เลขานุการส านักงาน
คณบดีคณะพุทธศาสตร์ 

ป.ธ.๓, พธ.บ., 
ศศ.ม. 

ที่ปรึกษา 

๕ พระสุนทรมุนี ผู้อ านวยการวิทยาลัย
สงฆ์นครน่านฯ 

น.ธ.เอก,  
ศษ.ม. 

ที่ปรึกษา 

๖ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อ านวยการ
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 

ป.ธ. ๔, พธ.ด.
(พระพุทธศาสนา) 

ที่ปรึกษา 

๗ นางสาวฐิติพร สะสม หัวหน้าสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 

ธ.ศ.ตร,ี พธ.ม.
(พระพุทธศาสนา) 

ประธานกรรมการ 

๘ พระสมุห์เชษฐา ปิยสาสโน อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 

พธ.ม.
(พระพุทธศาสนา) 

กรรมการ 

๙ นายช านาญ เกิดช่อ เลขานุการสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 

ป.ธ. ๙, ศศ.ม.
(ภาษาสันสกฤต) 

กรรมการ 



๗ 

 

๑๐ นายธนวัฒน์ ศรีลา อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 

พธ.ม. 
(พระพุทธศาสนา) 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 
ข. อาจารยส์อนประจ าหลกัสูตร 
ล าดับที่ ชื่อ ต าแหน่ง คุณวุฒิ 

๑ พระสุนทรมุนี ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ 
นครน่านฯ 

น.ธ.เอก,  
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 

๒ พระครูนันทชัยคุณ ที่ปรึกษา น.ธ.เอก, M.A.(Philosophy) 
๓ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์

นครน่านฯ 
ป.ธ. ๔, พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 

๔ พระครูวิจิตรธรรมโชติ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ 

ป.ธ.๓, M.A.(Political) 

๕ พระครูฉันทเจติยานุกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนปริยัติสามัญ
วัดพระธาตุแช่แห้ง 

น.ธ.เอก,ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 

๖ ดร.วรปรัชญ์ ค าพงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ พธ.บ (พระพุทธศาสนา),พธ.ด. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

๗ นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัย ป.ธ. ๔, ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 
๘ นายสมคิด นันต๊ะ รองผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพุทธ

ศาสตร์น่าน 
พธ.บ.(พระพุทธศาสนา),ศษ.ม.
(บริหารการศึกษา) 

๙ นางสาวฐิติพร สะสม หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ธ.ศ.ตร,ีพธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 
๑๐ พระสมุห์เชษฐา ปิยสาสโน อาจารย์ประจ าสาขาวิชา

พระพุทธศาสนา 
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 

๑๑ นายช านาญ เกิดช่อ เลขานุการสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 

ป.ธ. ๙, ศศ.ม.(ภาษาสันสกฤต) 

๑๒ นายธนวัฒน์ ศรีลา อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 

๑๓ พระปลดัวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ น.ธ.เอก,ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) 
๑๔ พระปลัดนฤดล กิตฺติภทฺโท หัวหน้าฝ่ายบริหาร น.ธ.เอก,ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 
๑๕ พระใบฎีกาอุทัย อุทยเมธี หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ 
น.ธ.เอก,รป.ม.(รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

๑๖ พระมหาศิริพงษ์ ฐิตวิริโย อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ 

น.ธ.เอก,ป.ธ.๖,รป.ม.(รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

๑๗ นายสถิระ ราชรินทร์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

น.ธ.เอก, ปธ.๖,รป.ม.(รัฐ
ประศาสนศาสตร์),ศศ.ม.(ไทยคดี
ศึกษา 

๑๘ นายชุติชัย แก้วตา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 

น.ธ.เอก,ศศ.ม.(ภาษาไทย) 



๘ 

 

๑๗. จ านวนนักศกึษา/ปีการศึกษา (ระยะเวลา ๒ ปีการศึกษา) 
จ านวนนักศึกษา ปีการศกึษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
นักศึกษาใหม ่ ๓๐ ๓๐ 
จ านวนนกัศึกษาทีค่าดว่าจะส าเร็จการศึกษา ๓๐ ๓๐ 

รวม ๓๐ ๖๐ 
 
๑๘. สถานท่ีศึกษา 
 วิทยาลัยสงฆน์ครน่านฯ เฉลมิพระเกียรตฯิ ต าบลม่วงตึด๊  อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐ 
 
๑๙. งบประมาณ 
 ๑๙.๑ งบประมาณรายรับหนึ่งปกีารศกึษา จ านวน ๒๔ หนว่ยกิต : นักศกึษา ๓๐ รปู/คน 
ล าดับที ่ รายละเอียดรายรับ จ านวนเงิน 

๑ ค่าลงทะเบียนเรียน ๗๓,๐๐๐.๐๐ 
๒ ค่าธรรมเนียมการสมคัรเป็นนักศึกษา ๖,๐๐๐.๐๐ 
๓ ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา ๙,๐๐๐.๐๐ 
๔ ค่าเอกสารติดต่อประสานงานนักศึกษา ๖,๐๐๐.๐๐ 
๕ ค่าใบรับรองผลการศึกษา ๖,๐๐๐.๐๐ 
๖ เงินอดุหนุนจากมหาวิทยาลยั ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 รวมรายรับทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 
(หน่ึงแสนห้าพันบาทถ้วน) 

หมายเหต ุ: - ค่าใช้จ่ายโดยประมาณการจนจบหลักสตูรต่อคนเป็นจ านวนเงนิ ๕,๐๐๐ บาท 
 
 ๑๙.๒ งบประมาณรายจ่าย (หนว่ย : บาท) 
ล าดับที ่ รายละเอียดรายจ่าย ปีงบประมาณ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ หมายเหต ุ
๑ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้บรรยาย ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐  
๒ ค่าใช้สอย(ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร/ค่า

พาหนะ/คา่เอกสารติดต่อประสานงาน) 
๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

 

๓ ค่าวัสดุ(ค่าวัสดุอุปกรณ์/ประชาสัมพันธ์) ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐  
 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

(หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
(หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) 

 

 
 



๙ 

 

๒๐. โครงสร้างหลกัสตูร 
 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 จากรายวชิาต่อไปนี ้
  พศ ๐๐๑  ประวัตศิาสตร์พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๐๒ พระไตรปิฎกเบื้องตน้ ๒ (๒-๐-๔)  
  พศ ๐๐๓ หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๐๔ เทศกาลและพิธกีรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๐๕ ศาสนาทัว่ไป ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๐๖ พระพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย ์ ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๐๗ ชาดกศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๐๘ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๐๙ กรรมฐานในพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
 
 ๒. วิชาเลือก ผู้เรียนจะต้องศึกษา จ านวน ๖ หน่วยกิต จากรายวิชาตอ่ไปนี้ 
  พศ ๐๑๐  บาลีเบื้องตน้ ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๑๑ พุทธปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๑๒ ศาสนาและความเชื่อในสังคมไทย ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๑๓ วรรณคดบีาล ี ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๑๔  ภาษาไทย ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๑๕ พระพุทธศาสนากบัภูมิปญัญาไทย ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๑๖ พระพุทธศาสนากบัการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๑๗ พระพุทธศาสนากบัสิทธมินษุยชน ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๑๘ พระพุทธศาสนากบัสังคมสงเคราะห์  ๒ (๒-๐-๔) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 
๒๑. แผนการเรียน 

ปี/ภาคเรียน รายวชิา หน่วยกิต หมายเหต ุ
ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ วิชาบังคับ ๕ รายวชิา 

พศ ๐๐๑ ประวัตศิาสตร์พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
พศ ๐๐๒ พระไตรปิฎกเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)  
พศ ๐๐๓ หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
พศ ๐๐๔ เทศกาลและพิธกีรรมทาง
พระพุทธศาสนา  
พศ ๐๐๘ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 
 
วิชาเลือก ๑ รายวชิา 
พศ ๐๑๐ บาลีเบื้องตน้  

 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 

 
๒ (๒-๐-๔) 

 
 

๒ (๒-๐-๔) 

 
บังคับ 
บังคับ 
บังคับ 
บังคับ 
 
บังคับ 
 
 
เลือก 

ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ วิชาบังคับ ๕ รายวชิา 
พศ ๐๐๕ ศาสนาทัว่ไป 
พศ ๐๐๖ พระพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย ์ ๒ (๒-๐-๔) 
พศ ๐๐๗ ชาดกศึกษา 
พศ ๐๐๙ กรรมฐานในพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
 
วิชาเลือก ๒ รายวชิา 
พศ ๐๑๓ วรรณคดบีาล ี
พศ ๐๑๘ พระพุทธศาสนากบัสังคมสงเคราะห ์

 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 

 
 

๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 

 
บังคับ 
บังคับ 
บังคับ 
บังคับ 
 
 
เลือก 
เลือก 

 
๒๒. ค าอธิบายรายวิชา 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา จ านวน ๒๔ หนว่ยกิต 
 ๒๒.๑ กลุ่มวิชาบังคบั ๑๘ หน่วยกติ 
  พศ ๐๐๑  ประวัตศิาสตร์พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
    (History of Buddhism) 
  ศึกษาประวัติความเปน็มาของพระพุทธศาสนาในยุคสมยัต่างๆ รวมทัง้ศึกษาบทบาทและ
องค์กรทางพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบนั 
  พศ ๐๐๒ พระไตรปิฎกเบื้องตน้ ๒ (๒-๐-๔) 
    (Introduction of Tipitaka) 
  ศึกษาพัฒนาการ ประวัตคิวามเปน็มาของคัมภีร์พระไตรปิฎก โครงสร้าง เนือ้หา 
สาระส าคัญและประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการศึกษาพระไตรปิฎก รวมทัง้ประวตัิความเปน็มาของ
พระไตรปิฎกในประเทศไทย 
 



๑๑ 

 

  
  พศ ๐๐๓ หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
    (Principles of Buddhism) 
  ศึกษาหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก อรรถกถา โดยเนน้การศึกษา
หลักธรรมที่ส าคญัเช่น สิกขา ๓ ไตรลักษณ ์อริยสัจ ๔ มงคล ๓๘ และกรรม ๑๒ เป็นตน้ 
  พศ ๐๐๔ เทศกาลและพิธกีรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
    (Buddhist Festivaland Traditions) 
  ศึกษาเทศกาลและพิธกีรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนาของภูมิภาคต่างๆ และสังคมไทย 
รวมทัง้สามารถปฏิบัตติามพิธีกรรมทางพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  พศ ๐๐๕ ศาสนาทัว่ไป ๒ (๒-๐-๔) 
    (Religions) 
  ศึกษาประวัติความเปน็มา ความหมาย ความส าคญั หลกัค าสอน พิธีกรรม และจดุมุง่หมาย
ของศาสนาต่างๆ และความร่วมมือระหว่างศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย 
  พศ ๐๐๖ พระพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย ์ ๒ (๒-๐-๔) 
    Buddhism in Southeast Asia) 
  ศึกษาประวัติพัฒนาการและสถานการณป์ัจจุบัน และแนวโนม้ของพระพุทธศาสนาใน
เอเชียอาคเนย ์
  พศ ๐๐๗ ชาดกศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
    (Jataka Studies) 
  ศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของชาดก อิทธิพลของชาดกที่มตี่อสังคมไทย รวมทั้ง
หลักธรรมส าคญัในวรรณคดชีาดก 
  พศ ๐๐๘ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔) 
    (Dhamma in English) 
  ศึกษาหลกัธรรมส าคัญเป็นภาษาอังกฤษ เชน่ เบญจศีล เบญจธรรม อริยสัจ ไตรลักษณ์ 
นิพพาน เป็นต้น 
  พศ ๐๐๙ กรรมฐานในพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
    (Buddhist Meditation) 
  ศึกษาคุณค่าและความส าคญั หลกัการ ทฤษฎีและแนวทางการปฏิบตัิสมถกรรมฐานและ
วิปัสสนากรรมฐาน 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 
 ๒๒.๒ กลุ่มวิชาเลอืก ๖ หนว่ยกิต 
  พศ ๐๑๐  บาลีเบื้องตน้ ๒ (๒-๐-๔) 
    (Introduction to Pali) 
  ศึกษาประวัติความเปน็มา ความส าคัญ และหลักไวยากรณ์บาลีที่ควรรู้ในเบื้องตน้ 
  พศ ๐๑๑ พุทธปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
    (Introduction to Buddhist Philosophy) 
  ศึกษาอภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยาเบือ้งต้นในพุทธปรัชญา 
  พศ ๐๑๒ ศาสนาและความเชื่อในสังคมไทย ๒ (๒-๐-๔) 
    (Religions and Belief in Thai Society) 
  ศึกษาประวัต ิพัฒนาการศาสนาและความเชื่อในสังคมไทย รวมทั้งผลกระทบต่อสงัคมและ
การเมอืงของไทย 
  พศ ๐๑๓ วรรณคดบีาล ี ๒ (๒-๐-๔) 
    (Pali Literature) 
  ศึกษาประวัต ิพัฒนาการ คณุค่า และอิทธิพลของวรรณคดีบาลีที่มตี่อวรรณคดีไทย เช่น  
มิลินทปญัหา วิสทุธิมรรค มงัคลัตถทีปนี ปญัญาสชาดก เป็นต้น 
  พศ ๐๑๔  ภาษาไทย ๒ (๒-๐-๔) 
    (Basic Thai) 
  ศึกษาหลกัไวยากรณ์ภาษาไทยและค ายืมที่มาจากภาษาต่างประเทศตามทีป่รากฏใช้ใน
ภาษาไทย 
  พศ ๐๑๕ พระพุทธศาสนากบัภูมิปญัญาไทย ๒ (๒-๐-๔) 
    (Buddhism and Thai Thoughts) 
  ศึกษาภูมิปญัญาไทยที่ได้รบัอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และศิลปวฒันธรรม 
  พศ ๐๑๖ พระพุทธศาสนากบัการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒ (๒-๐-๔) 
    (Buddhism and Sustainable Development) 
  ศึกษาหลกัการพัฒนาที่ย่ังยนืตามแนวพระพุทธศาสนา โดยเน้นหลักการพัฒนามนษุย์ 
สังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  พศ ๐๑๗ พระพุทธศาสนากบัสิทธมินษุยชน ๒ (๒-๐-๔) 
    (Buddhism and Human Rights) 
  ศึกษาหลกัสิทธมินุษยชนตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบกับปฏิญญา
สากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 
  พศ ๐๑๘ พระพุทธศาสนากบัสังคมสงเคราะห์  ๒ (๒-๐-๔) 
    (Buddhism and Social Works) 
  ศึกษาความหมายและขอบขา่ยของสังคมสงเคราะห์ หลกัการ รูปแบบ และวิธกีารสงัคม
สงเคราะห์ในพระไตรปิฎก เน้นพระจริยาของพระพุทธเจ้า และความส าคัญของพระสงฆ์ในการสังคม
สงเคราะห ์
 

............................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
โครงการเปดิสอนหลักสูตรประกาศนียบตัรพระพุทธศาสนา (ป.พศ.) 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร ์
วิทยาลยัสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกยีรติฯ 

 

ที ่ รายการ รายละเอียด / สาระส าคัญ 
๑ ชื่อโครงการ โครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา (ป.พศ.) 
๒ ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ   

เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ ระยะเวลาด าเนินการ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป รับบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ 

๕ เป้าหมายโครงการ เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการทางพระพุทธ ศาสนาและสามารถน 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 ๗ รูป/คน 

๒. อาจารย์สอนประจ าหลักสูตร จ านวน ๑๘ รูป/คน 
๙ สถานที่ศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ต าบลม่วงตึ๊ด  

อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
๑๐ งบประมาณด าเนินการ 

(ปีการศึกษา ๒๕๕๙) 
๑. ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้บรรยาย จ านวนเงิน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๒. ค่าใช้สอย จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๓. ค่าวัสดุ จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
     รวมทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
     (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

๑๑ แหล่งที่มาของงบประมาณด าเนินการ : 
จ านวนนิสิต ๓๐ รูป/คน 

๑. ค่าลงทะเบียนเรียน จ านวนเงิน ๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท 
๒. ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นนักศึกษา จ านวนเงิน ๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
๓. ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา จ านวนเงิน ๙,๐๐๐.๐๐ บาท 
๔. ค่าเอกสารติดต่อประสานงานนักศึกษา จ านวนเงิน ๖,๐๐๐.๐๐ 
บาท 
๕. ค่าใบรับรองผลการศึกษา จ านวนเงิน ๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
๖. เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย จ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
     รวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
     (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 



๑๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 
 
 
 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
๑. ชื่อหลักสูตร 

๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย  : หลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา 
๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  : Certificate Program in Buddhism. 
 

๒. ชื่อประกาศนียบัตร 
๒.๑ ชื่อประกาศนียบัตรภาษาไทย 

๒.๑.๑ ชื่อเต็ม   : ประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา 
๒.๑.๒ ชื่อย่อ   : ป.พศ. 

๒.๒ ชื่อประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ 
๒.๒.๑ ชื่อเต็ม   : Certificate Program in Buddhism. 
๒.๒.๒ ชื่อย่อ   : Cert. In Buddhism. 
 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 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 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธ



๑๘ 

 

ศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ จึงได้จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนาขึ้นโดยมี
จุดมุ่งหมายส าคัญคือ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาโดยมุ่งพัฒนาคุณลักษณะของพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์ที่พึงประสงค์คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้น าด้านจิตใ จและปัญญา มี
ความสามารถแก้ไขปัญหา รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา รู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศน์กว้างไกล มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนให้มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีความรู้
ความเข้าใจในวิชาการพระพุทธศาสนาเพ่ือศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๕. วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพ่ือผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนา สามารถน าหลักการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

๕.๒ เพ่ือผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรที่สามารถพัฒนาชีวิต จิตใจ และ
สติปัญญา ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชนและสังคม 

๕.๓ เพ่ือผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรที่มีจิตศรัทธาอุทิศตนต่อสถาบัน
พระพุทธศาสนาและประเทศชาติ 

๕.๔ เพ่ือผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่
สามารถศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีทางพระพุทธศาสนา ศาสนา ปรัชญาและบาลี สันสกฤตได้ 

 
๖. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๖.๑ เป็นพระสังฆาธิการหรือพระสอนศีลธรรมหรือครูสอนพระปริยัติธรรม และส าเร็จการศึกษา
นักธรรมชั้นเอกหรือ 
 ๖.๒ เป็นคฤหัสถ์ที่ส าเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอกหรือธรรมศึกษาชั้นเอกและมีประสบการณ์การ
ท างานไม่ต่ ากว่า ๕ ปีหรือ 
 ๖.๓ เป็นคฤหัสถ์ที่ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับของรัฐหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท างานไม่
น้อยกว่า ๕ ปีหรือ 
 ๖.๔ เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับประกาศนียบัตรตามที่สภา
วิชาการเห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

 
๗. โครงสร้างของหลักสูตร 
 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 จากรายวชิาต่อไปนี ้
  พศ ๐๐๑  ประวัตศิาสตร์พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๐๒ พระไตรปิฎกเบื้องตน้ ๒ (๒-๐-๔)  
  พศ ๐๐๓ หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๐๔ เทศกาลและพิธกีรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๐๕ ศาสนาทัว่ไป ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๐๖ พระพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย ์ ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๐๗ ชาดกศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๐๘ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๐๙ กรรมฐานในพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
 
 ๒. วิชาเลือก ผู้เรียนจะต้องศึกษา จ านวน ๖ หน่วยกิต จากรายวิชาตอ่ไปนี้ 
  พศ ๐๑๐  บาลีเบื้องตน้ ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๑๑ พุทธปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๑๒ ศาสนาและความเชื่อในสังคมไทย ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๑๓ วรรณคดบีาล ี ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๑๔  ภาษาไทย ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๑๕ พระพุทธศาสนากบัภูมิปญัญาไทย ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๑๖ พระพุทธศาสนากบัการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๑๗ พระพุทธศาสนากบัสิทธมินษุยชน ๒ (๒-๐-๔) 
  พศ ๐๑๘ พระพุทธศาสนากบัสังคมสงเคราะห์  ๒ (๒-๐-๔) 
  
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 
๘. แผนการเรยีน 
 

ปี/ภาคเรียน รายวชิา หน่วยกิต หมายเหต ุ
ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ วิชาบังคับ ๕ รายวชิา 

พศ ๐๐๑ ประวัตศิาสตร์พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
พศ ๐๐๒ พระไตรปิฎกเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)  
พศ ๐๐๓ หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
พศ ๐๐๔ เทศกาลและพิธกีรรมทาง
พระพุทธศาสนา  
พศ ๐๐๘ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 
 
วิชาเลือก ๑ รายวชิา 
พศ ๐๑๐ บาลีเบื้องตน้  

 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 

 
๒ (๒-๐-๔) 

 
 

๒ (๒-๐-๔) 

 
บังคับ 
บังคับ 
บังคับ 
บังคับ 
 
บังคับ 
 
 
เลือก 

ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ วิชาบังคับ ๕ รายวชิา 
พศ ๐๐๕ ศาสนาทัว่ไป 
พศ ๐๐๖ พระพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย ์ ๒ (๒-๐-๔) 
พศ ๐๐๗ ชาดกศึกษา 
พศ ๐๐๙ กรรมฐานในพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
 
วิชาเลือก ๒ รายวชิา 
พศ ๐๑๑ พุทธปรัชญาเบือ้งต้น ๒ (๒-๐-๔) 
พศ ๐๑๒ ศาสนาและความเชื่อในสังคมไทย 

 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 

 
 

๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 

 
บังคับ 
บังคับ 
บังคับ 
บังคับ 
 
 
เลือก 
เลือก 

 
๙. ค าอธิบายรายวิชา 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา จ านวน ๒๔ หนว่ยกิต 
 ๑. กลุม่วิชาบังคบั ๑๘ หนว่ยกิต 
  พศ ๐๐๑  ประวัตศิาสตร์พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
    (History of Buddhism) 
  ศึกษาประวัติความเปน็มาของพระพุทธศาสนาในยุคสมยัต่างๆ รวมทัง้ศึกษาบทบาทและ
องค์กรทางพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบนั 
  พศ ๐๐๒ พระไตรปิฎกเบื้องตน้ ๒ (๒-๐-๔) 
    (Introduction of Tipitaka) 
  ศึกษาพัฒนาการ ประวัตคิวามเปน็มาของคัมภีร์พระไตรปิฎก โครงสร้าง เนือ้หา 
สาระส าคัญและประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการศึกษาพระไตรปิฎก รวมทัง้ประวตัิความเปน็มาของ
พระไตรปิฎกในประเทศไทย  



๒๑ 

 

  พศ ๐๐๓ หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
    (Principles of Buddhism) 
  ศึกษาหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก อรรถกถา โดยเนน้การศึกษา
หลักธรรมที่ส าคญัเช่น สิกขา ๓ ไตรลักษณ ์อริยสัจ ๔ มงคล ๓๘ และกรรม ๑๒ เป็นตน้ 
  พศ ๐๐๔ เทศกาลและพิธกีรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
    (Buddhist Festivaland Traditions) 
  ศึกษาเทศกาลและพิธกีรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนาของภูมิภาคต่างๆ และสังคมไทย 
รวมทัง้สามารถปฏิบัตติามพิธีกรรมทางพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  พศ ๐๐๕ ศาสนาทัว่ไป ๒ (๒-๐-๔) 
    (Religions) 
  ศึกษาประวัติความเปน็มา ความหมาย ความส าคญั หลกัค าสอน พิธีกรรม และจดุมุง่หมาย
ของศาสนาต่างๆ และความร่วมมือระหว่างศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย 
  พศ ๐๐๖ พระพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย ์ ๒ (๒-๐-๔) 
    Buddhism in Southeast Asia) 
  ศึกษาประวัติพัฒนาการและสถานการณป์ัจจุบัน และแนวโนม้ของพระพุทธศาสนาใน
เอเชียอาคเนย ์
  พศ ๐๐๗ ชาดกศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
    (Jataka Studies) 
  ศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของชาดก อิทธิพลของชาดกที่มตี่อสังคมไทย รวมทั้ง
หลักธรรมส าคญัในวรรณคดชีาดก 
  พศ ๐๐๘ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔) 
    (Dhamma in English) 
  ศึกษาหลกัธรรมส าคัญเป็นภาษาอังกฤษ เชน่ เบญจศีล เบญจธรรม อริยสัจ ไตรลักษณ์ 
นิพพาน เป็นต้น 
  พศ ๐๐๙ กรรมฐานในพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
    (Buddhist Meditation) 
  ศึกษาคุณค่าและความส าคญั หลกัการ ทฤษฎีและแนวทางการปฏิบตัิสมถกรรมฐานและ
วิปัสสนากรรมฐาน 
 
 ๒. กลุม่วิชาเลือก ๖ หนว่ยกติ 
  พศ ๐๑๐  บาลีเบื้องตน้ ๒ (๒-๐-๔) 
    (Introduction to Pali) 
  ศึกษาประวัติความเปน็มา ความส าคัญ และหลักไวยากรณ์บาลีที่ควรรู้ในเบื้องตน้ 
  พศ ๐๑๑ พุทธปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
    (Introduction to Buddhist Philosophy) 
  ศึกษาอภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยาเบือ้งต้นในพุทธปรัชญา 



๒๒ 

 

  พศ ๐๑๒ ศาสนาและความเชื่อในสังคมไทย ๒ (๒-๐-๔) 
    (Religions and Belief in Thai Society) 
  ศึกษาประวัต ิพัฒนาการศาสนาและความเชื่อในสังคมไทย รวมทั้งผลกระทบต่อสงัคมและ
การเมอืงของไทย 
  พศ ๐๑๓ วรรณคดบีาล ี ๒ (๒-๐-๔) 
    (Pali Literature) 
  ศึกษาประวัต ิพัฒนาการ คณุค่า และอิทธิพลของวรรณคดีบาลีที่มตี่อวรรณคดีไทย เช่น  
มิลินทปญัหา วิสทุธิมรรค มงัคลัตถทีปนี ปญัญาสชาดก เป็นต้น 
  พศ ๐๑๔  ภาษาไทย ๒ (๒-๐-๔) 
    (Basic Thai) 
  ศึกษาหลกัไวยากรณ์ภาษาไทยและค ายืมที่มาจากภาษาต่างประเทศตามทีป่รากฏใช้ใน
ภาษาไทย 
  พศ ๐๑๕ พระพุทธศาสนากบัภูมิปญัญาไทย ๒ (๒-๐-๔) 
    (Buddhism and Thai Thoughts) 
  ศึกษาภูมิปญัญาไทยที่ได้รบัอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และศิลปวฒันธรรม 
  พศ ๐๑๖ พระพุทธศาสนากบัการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒ (๒-๐-๔) 
    (Buddhism and Sustainable Development) 
  ศึกษาหลกัการพัฒนาที่ย่ังยนืตามแนวพระพุทธศาสนา โดยเน้นหลักการพัฒนามนษุย์ 
สังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  พศ ๐๑๗ พระพุทธศาสนากบัสิทธมินษุยชน ๒ (๒-๐-๔) 
    (Buddhism and Human Rights) 
  ศึกษาหลกัสิทธมินุษยชนตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบกับปฏิญญา
สากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน 
  พศ ๐๑๘ พระพุทธศาสนากบัสังคมสงเคราะห์  ๒ (๒-๐-๔) 
    (Buddhism and Social Works) 
  ศึกษาความหมายและขอบขา่ยของสังคมสงเคราะห์ หลกัการ รูปแบบ และวิธกีารสงัคม
สงเคราะห์ในพระไตรปิฎก เน้นพระจริยาของพระพุทธเจ้า และความส าคัญของพระสงฆ์ในการสังคม
สงเคราะห ์
 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 

 

 

 

 

 

 


