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 โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) 

วิทยาลยัสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

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

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) 

๒. หน่วยงาน   : คณะสงฆจ์ังหวดันา่น และวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลมิพระเกียรติฯ รว่มกบั 
  ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ  : สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยสงฆน์ครน่านฯ  เฉลมิพระเกียรตฯิ 

๔. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ. องคป์ระกอบที่  ๕   

๕. หลักการและเหตุผล 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาขึ้นเพ่ือเป็น
สถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปคณะครุศาสตร์มี
เป้าหมายชัดเจนที่จะสนองงานคณะสงฆ์โดยการพัฒนาคณุลักษณะของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่พึง
ประสงค์คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส  ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนารู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม อีก
ทั้งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะพัฒนาตนเอง  ที่สามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การเปิดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียนครั้งนี้ 
เพื่อให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนได้มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ที่สามารถท าการสอนวิชาศีลธรรมในโรงเรียนได้ เพ่ือผลิตพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตร และ ครูประจ าการ ให้สามารถน าความรู้ด้านการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการสอนพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม และเพ่ือให้พระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนได้มีวุฒิทางการศึกษาที่สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้  

๖. วัตถุประสงค ์
๖.๑ เพื่อให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนได้มีวุฒิทาง

การศึกษาที่สามารถท าการสอนวิชาศีลธรรมในโรงเรียนได้ 



๒ 
 

๖.๒ เ พ่ือผลิตพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับประก าศนียบัตรและครูสอนวิชา
พระพุทธศาสนาให้สามารถ น าความรู้การสอนศีลธรรมในโรงเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาการสอนพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม 

๖.๓ เพ่ือให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีได้ 

๗. ลักษณะกิจกรรมและการด าเนินการ 

 เปิดหลักสตูรระดบัประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน  (ป.สศ.) ใช้เวลาเรยีน  ๑ ป ี ๒ 
ภาคการศึกษา จ านวน  ๓๐  หน่วยกิต         

๘.เป้าหมายผลผลิต 
 ๘.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        จ านวนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  จ านวน   ๖๐ รูป 
 ๘.๒  เป้าหมายเชิงคณุภาพ 
                  พระสอนศีลธรรมที่จบการศกึษาตามหลกัสูตร สามารถปฏิบัตกิารสอนในโรงเรียนไดต้าม
เกณฑ์ที่หนว่ยงานก าหนด และปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๘.๓  เป้าหมายเชิงเวลา 
                  ระยะเวลา  ๑ ปีการศกึษา 

๙. งบประมาณ 
 ๙.๑   งบประมาณของหลักสูตร จ านวน  ๔0๐,๐๐๐  บาท (สีแ่สนบาทถ้วน) 
 

๑๐. กิจกรรมการด าเนินงาน 

 
 

๑๑. ตัวชี้วัด 
 ๑.๑.๑  ผลผลิต (Output) 
       จ านวนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนงานละ ๖๐ รูป จบการศึกษาตามหลักสูตรฯ 
 ๑.๑.๒  ผลผลิต (Outcome) 
       จ านวนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรฯ แล้วไปปฏิบัติการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ที่  

 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ ๒๕๕9 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค, เม.ย. 

๑ ขออนุมัติโครงการฯ    √         
๒ ด าเนินการตามโครงการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
๓ ประเมิน/สรุปผลการ

ด าเนินการ 
           √ 

๔ รายงานมหาวิทยาลัย            √ 
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๑๒.  สถานที่ด าเนินงาน 
 วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ต าบลม่วงตึ๊ด  อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐ 

๑๓. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
 ๑๓.๑  พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนได้มีคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่สามารถท าการสอนวิชาศีลธรรมในโรงเรียนได้ 
 ๑๓.๒  พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเรียนในระดับประกาศนียบัตรและครูสอนวิชา
พระพุทธศาสนาให้สามารถน าความรู้ได้การสอนศีลธรรมในโรงเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาการสอนพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม 
 ๑๓.๓  พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถต่อในระดับชั้นปริญญา
ตรีได้ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๑. ชื่อหลักสูตร 
๑.๑ ชือ่ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบตัรการสอนศลีธรรมในโรงเรียน 
๑.๒ ชือ่ภาษาอังกฤษ : Certificate Program in School Morality Teaching 

๒. ชื่อประกาศนียบัตร 

  ๒.๑ ชือ่ประกาศนียบตัรภาษาไทย 
   ๒.๑.๑ ชื่อเต็ม : ประกาศนยีบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
   ๒.๑.๒ ชื่อย่อ : ป.สศ. 
  ๒.๒ ชือ่ประกาศนียบตัรภาษาอังกฤษ 

  ๒.๒.๑ ชื่อเต็ม : Certificate  in School Morality Teaching 
  ๒.๒.๒ ชื่อย่อ  : Cert. in MT. 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ภาควิชาบรหิารการศกึษา คณะครศุาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 

๔. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  ก. ปรัชญาของหลักสูตร 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย                     
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาขึ้น                            
เพ่ือเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฏกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปคณะครุ
ศาสตร์  มีเป้าหมายชัดเจนที่จะสนองงานคณะสงฆ์โดยการพัฒนาคุณลักษณะของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนที่พึงประสงค์คือ มีปฏิทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถ                                  
ในการแก้ไขปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนารู้จักเสียสละเพ่ือส่วนร่วม รู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม
และจริยธรรม  อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะพัฒนาตนเองที่สามารถศึก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ข. วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
 

 ๑. เพ่ือให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนได้มีคุณวุฒิ
ทางการศึกษาที่สามารถท าการสอนวิชาศีลธรรมในโรงเรียนได้ 
 ๒. เ พ่ือผลิตพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในระดับประกาศนี ยบัตรและครูสอนวิชา
พระพุทธศาสนา  ให้สามารถน าความรู้ด้านการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
และพัฒนาการสอนพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม 
 ๓. เพ่ือให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถศึกษาต่อในระดับ                      
ชั้นปริญญาตรีได้ 
 
๕. เกณฑ์การเปิดสอน 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์จะเปิดสอน
หลักสูตรนี้ สามารถด าเนินการขออนุมัติโครงการเปิดสอนตามขั้นตอน คือ 
 ๕.๑ ประสานงานกับภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  กองวิชาการ และกองแผนงาน
ส านักงานอธิการบดี เพ่ือจัดท าโครงการเปิดสอนหลักสูตร 
 ๕.๒ ขอความเห็นชอบในการเปิดหลักสูตรจากคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 
 
๖. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 

 ๖.๑ เป็นพระสังฆาธิการที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก หรือ 
 ๖.๒ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมที่ได้รับแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีและเป็นผู้ที่สอบได้
นักธรรมชั้นเอก หรือ 
 ๖.๓ เป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๒ 
ปีและเป็นผู้ที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก หรือ 
 ๖.๔ เป็นครูวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน โดยได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด หรือ 
 ๖.๕ เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับประกาศนียบัตร                             
ตามที่สภาวิชาการเห็นชอบ 
 
๗. ระบบการศึกษา 
 ใช้ระบบหน่วยกิตทวิภาค (Semester Credit System) โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีการศึกษา 
ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาค มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๑๕ สัปดาห์ 
 
๘.ระยะเวลาการศึกษา 
 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ๑ ปีหรือต้องไม่ต่ ากว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่อย่างมาก                  
ไม่เกิน ๒ เท่าของระยะเวลาการศึกษาปกติของหลักสูตร 
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๙. การลงทะเบียนเรียน 
 ก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ จ านวน ๑๖ หน่วยกิต และในภาคการศึกษาที่ 
๒ จ านวน ๑๔ หน่วยกิต ส่วนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม                       
กับการจัดแผนการสอนของแต่ละแห่ง 
 

๑๐. การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
 

 เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีโดยอนุโลม และโดยเกณฑ์ทั่วไป คือ 
  ๑๐.๑ ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ในแต่ละภาค
การศึกษา 
  ๑๐.๒ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น 
  ๑๐.๓ การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ให้มีผลการศึกษาระดับ (Grade) 
และค่าระดับ (Grade Point) ดังนี้ 
 

ผลการศึกษา คะแนน ระดับ ค่าระดับ 
ดีเยี่ยม (Execllent) ๙๐-๑๐๐ A ๔.๐๐ 
ดีมาก (Very Good) ๘๕ – ๘๙ B+ ๓.๕๐ 
ดี (Good) ๘๑ – ๘๔ B ๓.๐๐ 
ค่อนข้างดี (Very Fair) ๗๕ – ๘๐ C+ ๒.๕๐ 
พอใช ้(Fair) ๗๑ – ๗๔ C ๒.๐๐ 
ค่อนข้างพอใช้ (Qite Fair) ๖๕ – ๗๐ D+ ๑.๕๐ 
อ่อน (Poor) ๖๐ – ๖๔ D ๑.๐๐ 
ตก (Failed) ต่ ากว่า ๖๐ F ๐ 

 

 ทั้งนี้เกณฑ์คะแนนต่ าสุดที่ถือว่าผ่านในรายวิชานั้น ๆ คือ ระดับ D 
 

  ๑๐.๔ นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติคือ 
   ก. สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรเข้ามาศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน               
๒ เท่าของเวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่าค่าระดับ ๒.๐๐ 
   ข. ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   ค. มีความประพฤติดี 
   ง. ไม่มีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย 
  ๑๐.๕ นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษามีสิทธิที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี                          
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด แต่ทั้งนี้ต้องได้รับ                  
ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
 



๗ 
 

๑๑. โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรประกาศนียบัตร ม ี๓๐ หน่วยกติ ประกอบด้วย ดังนี้ 

ก. วิชาบงัคับ จ านวน ๑๘ หนว่ยกิต 
ข. วิชาเลือก จ านวน ๑๒ หนว่ยกิต 
กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน ๑๘ หน่วยกิต 
 

 สศ ๐๐๑ พระไตรปิฎกศึกษา    ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๐๒ ประวัติพระพุทธศาสนา    ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๐๓ ธรรมประยุกต ์     ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๐๔ จรรยาบรรณคร ู    ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๐๕ เทคนิคการสอน     ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๐๖ จิตวิทยาการเรียนการสอน   ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๐๗ การบริหารจิตเจริญปัญญา   ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๐๘ นวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๐๙  การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้  ๒ (๒-๐-๔) 
    

  กลุ่มวิชาเลือก จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
 

 สศ ๐๑๐ การบริหารจัดการโรงเรียนวถิีพุทธ  ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๑๑ เทศกาลและพิธกีารทางพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๑๒ การสอนแบบโครงงานและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ้ ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๑๓ พุทธปัญญาท้องถิ่น    ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๑๔ พุทธศิลป ์     ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๑๕ บาลีเบื้องตน้     ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๑๖ ภาษาไทย     ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ  ๐๑๗ คณิตศาสตร์พื้นฐาน    ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๑๘ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๑๙ พระพุทธศาสนากบัสถานการณ์ปัจจุบนั  ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๒๐ สัมมนาการสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ๒ (๒-๐-๔) 
 สศ ๐๒๑ การศกึษาอิสระ     ๒ (๒-๐-๔) 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

แผนการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา/รายวิชา หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๑ วิชาบังคับ 
๑. พระไตรปิฎกศึกษา 
๒. ประวัติพระพุทธศาสนา 
๓. ธรรมประยุกต์ 
๔. จิตวิทยาการเรียนการสอน 

 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

   

 วิชาเลือก 
๑. เทศกาลและพิธีกรรมทาง

พระพุทธศาสนา 
๒. ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
๓. คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
๔. สัมมนาการสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
๕. ภาษาไทย* 
๖. พุทธศิลป์* 

 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
(๒) 
(๒) 

   

 รวมหน่วยกิต ๑๖    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๔)    

ภาคการศึกษาที่ ๒ 
ภาค

การศึกษา 
รหัสวิชา/รายวิชา หน่วย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
๒ วิชาบังคับ 

๑. จรรยาบรรณครู 
๒. เทคนิคการสอน 
๓. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
๔. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
๕. การบริหารจิตเจริญปัญญา 

 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

   

 วิชาเลือก 
๑. การบริหารจัดการโรงเรียนวิธีพุทธ 
๒. พุทธปัญญาท้องถิ่น 
๓. บาลีเบื้องต้น* 
๔. พระพุทธศาสนากับสถานการณ์

ปัจจุบัน* 
๕. การศึกษาอิสระ* 

 
๒ 
๒ 
(๒) 
(๒)  
(๒) 

   

 รวมหน่วยกิต ๑๔    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๖)    

 



๙ 
 

๑๒.  แนวสังเขปรายวิชา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน  จ านวน  ๓๐  หนว่ยกิต 

 ๑๒.๑  กลุ่มวิชาบังคับจ านวน  ๑๘  หน่วยกิต 
 

  สศ  ๐๐๑  พระไตรปิฎกศึกษา      ๒ (๒-๐-๔) 
   (Tipitaka  Studies) 
   ศึกษาความส าคัญของพระไตรปิฎก  ประโยชน์ของการศึกษาพระไตรปิฎก 
การศึกษาและถ่ายทอดพระธรรมวินัยสมัยพุทธกาล  การสังคายนา  ก าเนิดพระไตรปิฎก  โครงสร้าง
เนื้อหาของพระพระไตรปิฎก คัมภีร์อธิบายพระไตรปิฎก (อรรถกถา  ฎีกา  อนุฎีกา)  คัมภีร์ส าคัญอื่นๆ 
พระไตรปิฎกฉบับต่างๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน  การสืบค้นพระไตรปิฎกด้วยคอมพิวเตอร์ 
 

  สศ  ๐๐๒  ประวัติพระพุทธศาสนา     ๒ (๒-๐-๔) 
   (History  of Buddhism) 
   ศึกษาหลักพ้ืนฐานความเชื่อและศาสนาของมนุษย์  ดินแดนชมพูทวีป  พุทธ
ประวัติ  ก าเนิดพุทธศาสนา  พุทธศาสนายุคหลังพุทธกาล  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระเจ้าอโศก 
พุทธศาสนาเถรวาท  พุทธศาสนามหายาน  มหาวิทยาลัยในพุทธศาสนา  พุทธศาสนาในประเทศไทย
สมัยต่างๆ พุทธศาสนาในเอเชีย  ยุโรป  อเมริกา  ออสเตรเลีย  และแอฟริกา 
 

  สศ  ๐๐๓  ธรรมประยุกต์      ๒ (๒-๐-๔) 
   (Applied Dhamma) 
   ศึกษาสังคีติสูตร  การรวบรวมและจัดหมวดหมู่หลักธรรมในพุทธกาล                         
การจัดหมวดหมู่หลักธรรมตามแนวนวโกวาท การจัดหมวดหมู่หลักธรรมตามแนวพจนานุกรมพุทธ
ศาสตร์  การประยุกต์หลักธรรมกับชีวิตและสังคมลักษณะต่าง ๆ เช่น วินัยชาวพุทธ คนกับความเป็นคน 
คนกับสังคม คนกับชีวิต คนกับคน และคนกับมรรคา 
 

  สศ  ๐๐๔  จรรยาบรรณครู      ๒ (๒-๐-๔) 
   (Ethics Teacher) 
   ศึกษานโยบายและแผนการศึกษา การเขียนแผนการสอน การพัฒนาแผนการ
สอน ความส าคัญและบทบาทหน้าที่ครู ภาระงานของครูอาจารย์ ทักษะและเจตคติของครู มาตรฐาน
วิชาชีพครู จรรยาบรรณครู คุณธรรมจริยธรรมของครู กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา 
 

  สศ  ๐๐๕  เทคนิคการสอน      ๒ (๒-๐-๔) 
   (Teaching Techniques) 
   ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของวิธีสอน เทคนิคและวิธีการสอนโดยใช้
การบรรยาย การสาธิต การทดลอง การนิรนัย การอุปนัย การไปทัศนศึกษา การอภิปรายกลุ่มย่อย การ
แสดงละคร การแสดงบทบาทสมมติ การใช้กรณีตัวอย่าง การใช้เกม การใช้สถานการณ์จ าลอง การใช้
ศูนย์การเรียน  การใช้บทเรียนโปรแกรม และพุทธวิธีการสอน 
 



๑๐ 
 

  สศ  ๐๐๖  จิตวิทยาการสอน      ๒ (๒-๐-๔) 
   (teaching Psychology) 
   ศึกษาหลักจิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาการศึกษา แรงจูงใจ การปรับตัว สุขภาพจิต 
ทัศนคติและความสนใจ การเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนา พุทธจิตวิทยา 
 

สศ  ๐๐๗  การบริหารจิตเจริญปัญญา     ๒ (๒-๐-๔) 
   (Spiritual development) 
 ศึกษาหลกักรรมฐานในพระพุทธศาสนา วิธีปฏบิัตกิรรมฐานจากพระไตรปิฎก 

ส านักกรรมฐานต่างๆ ของไทยและต่างประเทศ การประยุกตก์รรมฐานในชวีิตประจ าวัน 
หลักการบริหารจิตและเจรญิปัญญาส าหรบันักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (ป.๑-ป.๖) 

 

สศ  ๐๐๘  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   ๒ (๒-๐-๔) 
 (Innovation in Education) 
 ศึกษาความส าคัญและประโยชน์ของนวัตกรรม พัฒนาการของนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสืบค้น เทคโนโลยีสารสนเทศกับการคิดวิเคราะห์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารการศึกษา การพัฒนาสื่อดิจิตอลเพ่ือการศึกษาในรูปแบบ
ภาพ เสียง วิดีโอ มัลติมีเดีย อีบุ๊ก อีเลิร์นนิ่ง เอ็มเลิร์นนิ่ง และการเรียนการสอนทางไกล 

 

สศ ๐๐๙ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    ๒ (๒-๐-๔) 
 (Teaching Measurement and Evaluation) 
 ศึกษาเกี่ยวกับการวัดผล กระบวนการวัดผล เครื่องมือวัดผล การประเมินผล 

รูปแบบและวิธีการประเมินผล การประเมินแบบอิงกลุ่ม การประเมินแบบอิงเกณฑ์ เกณฑ์ใน
การประเมินผล วัดประเมินตามสภาพจริง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๒.๒ กลุ่มวชิาบังคับเลือก จ านวน ๑๒ หน่วยกติ 
สศ ๐๑๐ การบริหารจัดการโรงเรียนวถิีพุทธ    ๒ (๒-๐-๔) 
 (School of Buddhism and Management) 
 ศึกษาความส าคัญของหลักสูตร หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตรรายวิชา หลักสูตรบูรณาการ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร แผนการจัดก ารศึกษา 
แผนการสอนการประเมินผลการศึกษา การจัดห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ การก ากับดูแล
ห้องเรียนและจัดการห้องเรียนที่มีความสอดคล้องกับวิถีพุทธ และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 สศ ๐๑๑ เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา   ๒ (๒-๐-๔)
 (Buddhist Festivals and Traditions) 

   ศึกษามนุษยกับวัฒนธรรม  วัฒนธรรมของโลก  วัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรม
ภูมิภาคของไทยเทศกาลและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กุศลพิธี บุญพิธี ปกิณกพิธี  ราชพิธี รัฐพิธี 

 สศ ๐๑๒ การสอนแบบโครงงานและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรยีนรู ้ ๒ (๒-๐-๔)
 (Project  Teaching) 

   ศึกษาเกี่ยวกับหลักการการสอนแบบโครงงาน  แนวคิดและความหมายของการ
สอนแบบโครงงาน  วัตถุประสงค์  ประเภทการสอน  รูปแบบของการสอน  จ าแนกขั้นตอนของการสอน  
วิธีด าเนินการสอน การประเมินผลการสอน  และการฝึกปฏิบัติการสอนแบบโครงงาน 

 สศ ๐๑๓ พุทธปัญญาท้องถิ่น      ๒ (๒-๐-๔)
 (Buddhist Local Wisdom) 

            ศึกษาภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาไทยตามภูมิภาคต่างๆบูรณการพุทธภูมิ
ปัญญาไทย  เกี่ยวกับความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิต จารีตประเพณี การป้องกันตัว อาหารและการด ารงชวีติ  
เครื่องนุ่งห่ม    ที่อยู่อาศัย สถาปัตยกรรม ยารักษาโรค สมุนไพร ที่ครอบคุลมตั้งแต่การเกิด การเป็นอยู่ 
และการจากไป 

 สศ ๐๑๔ พุทธศิลป ์              (๒) (๒-๐-๔)
 (Buddhist Arts) 

  ศึกษาพัฒนาการของพุทธศิลป์  พุทธศิลป์ในอินเดีย พุทธศิลป์สายพุทธศาสนา                 
เถรวาทในศรีลังกา พม่า ลาว กัมพูชา พุทธศิลป์สายพุทธศาสนามหายานในจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม 
ธิเบต ภูฏาน  เนปาล มองโกเลีย และพุทธศิลป์ในประเทศไทยยุคต่างๆ 

 สศ ๐๑๕ บาลเีบื้องต้น              (๒) (๒-๐-๔)
 (Pali Language Basics) 

   ประวัติภาษาบาลี ความส าคัญของภาษาบาลี ภาษาบาลีกับภาษาไทย                        
บาลีไวยากรณ์ อักขรวิธี วจีภาคย์ วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ หลักการแต่ง หลักการแปล การประยุกต์                 
ภาษาบาลีกับสังคม 

 สศ ๐๑๖ ภาษาไทย                      (๒) (๒-๐-๔)
 (Thai) 

                      ลักษณะภาษาไทย หน่วยเสียงในภาษาไทย อักษรไทยและการเขียนตัวอักษร                           
ไตรยางค์ค าเป็น ค าตาย การเขียนตัวอักษรและการประสมอักษร ชนิดของค า การสร้างค าการใช้ค าและ
ประโยค การสังเกตลักษณะค าไทยแท้กับค าที่มาจากภาษาอื่น ราชาศัพท์ หลักการอ่านในภาษาไทย 
หลักการเขียนค าในภาษาไทย  



๑๒ 
 

 สศ ๐๑๗ คณิตศาสตร์พื้นฐาน      ๒ (๒-๐-๔)
 (Basic Math) 

            ศึกษาฝึกทักษะการคิดค านวณและฝึกทักษะการแก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนนับ 
เศษส่วน ทศนิยม การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน และโจทย์ปัญหา การหาความยาว การหา
พ้ืนที่ การหาปริมาตร ทิศ แผนผัง แผนที่ รูปเรขาคณิตและสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิต สมการ
และ การแก้สมการสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 

สศ ๐๑๘ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน               ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic English) 

         ศึกษาภาษาเพ่ือการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

สศ ๐๑๙ พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน          (๒) (๒-๐-๔)
(Buddhism and Current Affairs) 

         ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของพระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย 
และแอฟริกา ผลกระทบของลัทธิการเมืองและศาสนาอื่นๆ ที่มีต่อพระพุทธศาสนา อิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมโลก และบทบาทขององค์กรพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 

สศ ๐๒๐  สัมมนาการสอนศีลธรรมในโรงเรยีน           ๒ (๒-๐-๔)
(Seminar on School Morality Teaching) 

       ศึกษาเกี่ยวกับการสมัมนาในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการ หลักการ ปัญหาและอุปสรรคการสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนตามหวัข้อที่ก าหนด 

สศ ๐๒๑ การศึกษาอิสระ           (๒) (๒-๐-๔)
(Independent Studies) 

          เลือกปฏิบตัิงานในการสอนศีลธรรมในโรงเรียนตามความสนใจและเขียนเปน็รายงาน
การศกึษาหรือภาคนิพนธ์ในการควบคมุของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๑๓ 
 

 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) 
เปิดสอนที่ สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน วิทยาลยัสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

---------------------------- 
 
คุณสมบัติของผู้สมัครเขา้ศกึษา 

๑. เป็นพระสังฆาธิการที่สอบไดป้ระโยค ๑-๒ ขึน้ไป และนกัธรรมชัน้เอก  หรือ 
๒. เป็นครูสอนพระปริยัตธิรรมที่ได้รบัแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีและเปน็ผู้ที่สอบได้

นักธรรมชั้นเอกและส าเร็จการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป  หรือ 
๓. เป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่มปีระสบการณ์การสอนในโรงเรียนต่าง ๆ ไมน่้อยกว่า ๒ 

ปีและเป็นผู้ที่สอบไดน้ักธรรมชั้นเอกและส าเร็จการศึกษาภาคบังคับขึน้ไป  หรอื 
๔. เป็นครูประจ าการสอนวชิาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน โดยได้รบัอนมุัติจากตน้สังกดั  หรือ 
๕. เป็นผู้ทีม่หาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับประกาศนียบตัรตามที่สภา

วิชาการเห็นชอบ 
 

เอกสารประกอบการรับสมคัร 
๑. ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน   ๑  ฉบับ 
๒. ส าเนาหนงัสือสุทธ ิ(พระภิกษุ)   จ านวน   ๑  ฉบับ 
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ านวน   ๑  ฉบับ 
๔. ส าเนาแสดงผลการศึกษา (รบ.๑-ป,รย.๒)  จ านวน   ๒  ฉบับ 
๕. ส าเนาประกาศนียบตัรเปรียญธรรม   จ านวน   ๒  ฉบับ 
๖. ส าเนาประกาศนียบตัรนกัธรรม   จ านวน   ๒  ฉบับ 
๗. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง    จ านวน   ๒  รูป 
๘. ใบสมัครทีก่รอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว 

 
ก าหนดการรับสมัคร   รับสมัครตัง้แต่  เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕9 
ก าหนดการสอบคัดเลือก  เดือน พฤษภาคม  ๒๕๕9 
ประกาศผลสอบ            เดือน พฤษภาคม  ๒๕๕9 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

สถานที่รับสมัคร 
ศูนย์ประสานงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  อาคารส านกังานวชิาการ  
วิทยาลัยสงฆน์ครน่าน  ต าบลม่วงตึ๊ด  อ าเภอภูเพียง  จังหวดัน่าน  ๕๕๐๐๐   
โทร.๐๕๔-๐๕๐๒๒๓ 
 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
๑. ค่าลงทะเบียนรายวชิา  จ านวน  ๓๐ หนว่ยกิตๆ ละ 15๐ บาท 
๒. ค่าธรรมเนียมการศกึษาตลอดหลักสตูร  1,000 บาท 

๑) ค่าใบสมัครและระเบียบการ  ๑๐๐   บาท 
๒) ค่าธรรมเนียมการสมคัร  ๑๐๐   บาท 
๓) ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศกึษา  ๒๐๐   บาท 
๔) ค่าบ ารุงหอ้งสมดุ   ๑๐๐   บาท 
๕) ค่าใบรับรองผลการศึกษา  ๒๐๐   บาท 
๖) ค่าบตัรประจ าตัวนักศึกษา  ๑0๐   บาท 
๗) ค่าซองใส่ประกาศนียบตัร  20๐   บาท 

รวมค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร  5,50๐  บาท 
 
 


