
โครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา  
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

----------------------------- 
๑. ชื่อโครงการ    : เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา  
 

๒. ลักษณะโครงการ  : โครงการใหม่ 
 

๓. ชื่อแผนงาน  : แผนงานจัดการศึกษา 
 

4. ซ่ือหลักสูตร 
๑.๑ ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา 
๑.๒ ภาษาอังกฤษ : Certificate in Vipassanabhavana 
 

5. ซ่ือประกาศนียบัตร 
5.๑ ซื่อประกาศนียบัตรภาษาไทย 

5.๑.๑ ซื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา 
5.๑.๒ ซื่อย่อ : ป.วน. 

5.๒ ซื่อประกาศนียบัตรภาษอังกฤษ 
5.๑.๑ ซื่อเต็ม  : Certificate in Vipassanabhavana 
5.๑.๒ ซื่อย่อ : Cert. in Vibh 
 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   :     หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

     สยามบรมราชกุมารี 
 

7. เครือข่ายร่วมสนับสนนุ 
 7.1 คณะสงฆ์จังหวัดน่าน 
 7.2 คณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายเผยแผ่ 
       พระพุทธศาสนา  จังหวัดน่าน 
 7.3 ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดน่าน  24  แห่ง สังกัดมหานิกาย  18  
แห่ง   ธรรมยุตนิกาย  6  แห่ง 
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7.4 วัดพระธาตุแช่แห้ง  พระอารามหลวง 
 7.5 พุทธสมาคมจังหวัดน่าน 
 7.6 พุทธสถานลานปฏิบัติธรรม  บ้านเมตตาธรรม  อ าเภอท่าวังผา  

      จังหวัดน่าน 
7.7 โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
7.8 โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานเพื่อทุนมนุษย์ 
 

8. หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะ

สงฆ์ไทย ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาช้ันสูงส าหรับพระภิกษุ
สามเณรและประซาซนท่ัวไปมีกระบวนการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคฝึก
ปฏิบัติในลักษณะการบูรณาการอย่างเป็นองค์รวมโดยมีไตรสิกขาเป็นแกน โดย
สะท้อนวิธีการเรียนการสอนท่ีเป็นท้ังปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธท่ีสร้างให้ผู้เรียนมุ่งมั่น
พัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจ เท่าทันความ
เปล่ียนแปลงของโลก มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาเป็นไปตามหลักค าสอน
อันเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ ดังท่ีตรัส'ไว้ในสติปัฏฐานสูตรว่า   
“เอกายโน อย   ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตาน  วิสุทฺธิยา โสกปริเทวาน  สมติกฺกมาย ทุกฺข-
โทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมาย ญายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกรณตฺถาย ยทิท    จตฺ
ตาโร สติปฏฺฐานา” แปลว่า “ภิกษุท้ังหลาย ทางนี้เป็นทางเดียว เพื่อความ บริสุทธิ์ฃ
องเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงโสกะและปริเทวะ เพื่อดับทุกข์ และโทมนัส เพื่อบรรลุญาย
ธรรม เพื่อท าให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ทางนี้คือสติปัฏฐาน ๔” 

เพื่อให้การสืบสานพระราชปณิธานชองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัวในด้านการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาการช้ันสูง รวมท้ังการพัฒนา
บุคลากรทางพระพุทธศาสนา  ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติวิปัสสนา
ภาวนามีทักษะด้านการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาและสามารถเผยแผ่การปฏิบัติ
วิปัสสนาภาวนาในสังคม  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติฯ  จึงขอเสนอเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนา
ภาวนา  เพื่อส่งเสริมบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ให้มีทักษะด้านการปฏิบัติ
วิปิสสนาภาวนา  เผยแผ่และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งสืบไป 
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9. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
9.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ให้มีความรู้ความเข้าใจใน

หลักการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 
9.๒ เพื่อส่งเสริมบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ให้มีทักษะด้านการปฏิบัติ

วิปัสสนาภาวนา 
9.๓ เพื่อส่งเสริมบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ให้สามารถเผยแผ่การปฏิบัติ

วิปัสสนาภาวนาในสังคม  และสืบทอดอายุพระพทุธศาสนา 
 

10. เป้าหมายผลผลิต 
10.๑  เปา้หมายเชิงคุณภาพ : ผลิตพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา 

ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติ  มีทักษะด้านการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา
และสามารถเผยแผ่การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในสังคม 

10.๒  เป้าหมายเชิงปริมาณ : รับจ านวน  3๐ รูป/คนต่อปีการศึกษา 
 

11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๑1.1 เป็นพระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร หรือครูสอนวิชา

พระพุทธศาสนาท่ีมี คุณวุฒินักธรรมช้ันเอก หรือธรรมศึกษาช้ันเอกหรือ 
11.๒ เป็นคฤหัสถ์ท่ีส าเร็จการศึกษาธรรมศึกษาช้ันเอก หรือ 
11.๓ เป็นคฤหัสถ์ท่ีส าเร็จการศึกษาภาคบังคับของรัฐหรือเทียบเท่า หรือ 
11.๔ เป็นผู้ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณี

พิเศษ 
 

๑2. ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดด าเนินการศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/๒๕๖4 เป็นต้นไป 
 

13. ระบบการศึกษา  
ใช้ระบบหน่วยทวิภาค (Semester Credit System) โดยแบ่งเวลา

การศึกษาในปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา ปกติ และภาคปฏิบัติ คือ  
13.๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ (First Semester) มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ 

สัปดาห์  
13.๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ (Second Semester) มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 

๑๕ สัปดาห์  
13.๓ ภาคปฏิบัติ (Practical Semester) มีเวลาเข้าปฏิบัติวิปัสสนา

กรรมฐานระยะเวลา ๓ เดือน 
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14. ระยะเวลาการศึกษา  
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ๑ ปี และภาคปฏิบัติอีก ๓ เดือนท้ังนี้ 

ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่ต่ ากว่า ๒ ภาค การศึกษาปกติ  แต่ไม่เกิน ๔ ภาค
การศึกษาปกติ  
 

15. การลงทะเบียนเรียน  
ก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี ๑ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ 

หน่วยกิต และในภาคการศึกษาท่ี ๒ จ านวน ไม่นอ้ยกว่า ๑๐ หน่วยกิต ส่วนรายวิชา
ท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ให้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของการจัด 
แผนการสอนของแต่ละแห่ง 

 

๑6. การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
 ก. การวัดผล 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรีโดยอนุโลมและโดยเกณฑ์ท่ัวไป คือ 
 16.1 ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาท่ีนิสิต/ผู้เรียนได้ลงทะเบียน
ไว้ในแต่ละภาคการศึกษา 
 16.2 กรณีการศึกษาแบบภาคปกตินิสิต/ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนในแต่
ละรายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดในภาค
การศึกษานั้นจึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น 
 16.3 การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชานั้นให้มีผลการศึกษา
ระดับ (Grade) และค่าระดับ (Grade Point) ดังนี้ 

ผลการศึกษา ระดับ ค่าระดับ 
ดีเย่ียม (Exellent) 
ดีมาก (Very Good)  
ดี (Good) 
ค่อนข้างดี (Very Fair) 
พอใช้ (Fair) 
ค่อนข้างพอใช้ (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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๑6.๔ การวัดผลรายวิชาปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ให้มีการวัดผลการปฏิบัติ
วิปัสสนาตามเกณฑ์ช้ีวัดผลการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และ
ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติจากพระวิปัสสนาจารย์  

๑6.๕ ผู้ส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ คือ  
ก. สอบได้หน่วยกิตสะสมครบหลักสูตรเข้าศึกษาในระยะเวลาไม่

เกิน ๒ เท่าของเวลาการศึกษาตาม หลักสูตร และมีค่าระดับเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า
ระดับ ๒.๐๐  

ข. ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
ค. ไม่ถูกลงโทษตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  
ง. ไม่มีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย  

๑6.๖ ผู้ส าเร็จการศึกษามีสิทธิที่จะศึกษาต่อในระดับช้ันปริญญาตรี  ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน สาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด แต่
ท้ังนี้ต้องได้รับค่าระดับเฉล่ียสะสม ไม่ต่ ากว่า ๒.๕ 

 

๑7. บุคลากรประจ าหลักสูตร 
 17.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ ช่ือ ต าแหน่งปัจจุบัน คุณวุฒิ 
1 พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. -ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 

-เจ้าส านักปฏิบัติธรรม       
วัดพระธาตุแช่แห้ง 

-ป.ธ.4 
-พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 

2 พระครูสมหุ์อุทัย  
อุทยธเมธี 

-อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์
นครน่าน 
-พระวิปัสสนาจารย์ 

-วุฒิบัตรผ่านการอบรม  
พระว ิปัสสนาจารย์ 
-รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

3 พระครูสงัฆรักษ์พิทยา 
ญาณธโร 

-อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์
นครน่าน 
-พระวิปัสสนาจารย์ 

-วุฒิบัตรผ่านการอบรม  
พระว ิปัสสนาจารย์ 
-พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 

4 พระมหาอนันต์ องฺกุรสิริ -อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์
นครน่าน 
-พระวิปัสสนาจารย์ 

-ป.ธ.3 
-วุฒิบัตรผ่านการอบรม  
พระว ิปัสสนาจารย์ 
-พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

5 ดร.ช านาญ  เกิดช่อ -อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์
นครน่าน 

-ป.ธ.9 
-พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 
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 17.2 วิปัสสนาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ ช่ือ ต าแหน่งปัจจุบัน คุณวุฒิ 
1 พระครูสุนทรวรนาถ -เจ้าอาวาสวัดป่าคอวัง 

-เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัด
ป่าคอวัง 

-พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
-วุฒิบัตรผ่านการอบรมพระ
วิปัสสนาจารย์ 

2 พระครูวิสุทธินันทญาณ -เจ้าอาวาสวัดป่าวิสุทธิ
ญาณ  
-เจ้าส านักปฏิบัติธรรม
สุญญตวิโมกข์ 

-พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
-วุฒิบัตรผ่านการอบรมพระ
วิปัสสนาจารย์ 

3 พระครูศรีปริยัติกิจ -เจ้าอาวาสวัดมณเฑียร 
-เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัด
มณเฑียร 

-ป.ธ.7 
-พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
-วุฒิบัตรผ่านการอบรมพระ
วิปัสสนาจารย์ 

4 พระครูพิทักษ์เจติยานันท์ -ผจล.วัดพระธาตุช้างค้ าฯ 
-เจ้าส านักปฏิบัติธรรม
หนองเจริญ สาขาวัพระ
ธาตุช้างค้ า 

-พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
-กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
-วุฒิบัตรผ่านการอบรมพระ
วิปัสสนาจารย์ 

5 พระครูกิตติจันทโรภาส -เจ้าอาวาสวัดป่านันทบุรี
ญาณสังวราราม ในพระ
สังฆราชูปถัมภ ์

 

6 พระครูสมหุ์อุทัย  
อุทยเมธี 

-อาจารย์ประจ าวิทยาลัย
สงฆ์นครน่าน 
-พระวิปัสสนาจารย์ 

-วุฒิบัตรผ่านการอบรมพระ
ว ิปัสสนาจารย์ 
-รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

7 พระครูสงัฆรักษ์พิทยา 
ญาณธโร 

-อาจารย์ประจ าวิทยาลัย
สงฆ์นครน่าน 
-พระวิปัสสนาจารย์ 

-วุฒิบัตรผ่านการอบรมพระ
ว ิปัสสนาจารย์ 
-พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 

8 พระมหาอนันต์  
องฺกุรสริ ิ

-อาจารย์ประจ าวิทยาลัย
สงฆ์นครน่าน 
-พระวิปัสสนาจารย์ 

-ป.ธ.3 
-วุฒิบัตรผ่านการอบรมพระ
ว ิปัสสนาจารย์ 
-พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

 



๗ 
 

18. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 1. ที่ปรึกษา   

1.1 พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.   อธิการบดี 
1.2 พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
1.3 พระเทพเวที, รศ.ดร.    เจ้าคณะภาค 6 
1.4 พระธรรมวชิรมุนี, รศ.ดร.    ผู้อ านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ 
1.5 พระราชศาสนาภิบาล รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน 
1.6 พระสุนทรมุนี, ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน 

 2. คณะกรรมการบริหาร  ประกอบด้วย 
2.1 พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร.  ประธานกรรมการ 
2.2 ว่าท่ี ร.ต.สมเดช อภิชยกุล  รองประธานกรรมการ 
2.3 พระครูสุนทรวรนาถ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.4 พระครูกิตติจันทโรภาส  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.5 พระครูพิทักษ์นันทคุณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.6 พระครูพิทักษ์เจติยานันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.7 พระครูศรีปริยัติกิจ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.8 พระปลัดนฤดล กิตติภทฺโท   กรรมการ 
2.9 ผศ.ดร.วรปรัชญ์  ค าพงษ์   กรรมการ 
2.10 ผศ.เชษฐ์  นิมมาทพัฒน์   กรรมการ 
2.11 ดร.ช านาญ  เกิดช่อ   กรรมการ 
2.12 พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. กรรมการ 
2.13 พระครูสมุห์อุทัย  อุทยเมธี  กรรมการ 
2.14 ผศ.สมคิด  นันต๊ะ   กรรมการ 
2.15 ผศ.ดร.ฐิติพร  สะสม  กรรมการและเลขานุการ 
2.14 พระครูสังฆรักษพ์ิทยา ญาณธโร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.15 ดร.สุวารี  รวบทองศรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

19. โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตร มี ๒๔ หน่วยกิต ประกอบด้วย 

๑. วิชาบังคับ    18    หน่วยกิต 
๑.๑ บังคับทฤษฏี  14 หน่วยกิต 
๑.๒ บังคับปฏิบัติ  4 หน่วยกิต 

๒. วิชาเลือก   6 หน่วยกิต 
    รวม   24 หน่วยกิต 
 

19.๑ กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน ๑๘ หน่วยกิต 
วน ๐๐๑  พระไตรปิฎกศึกษา   2 (2-0-4) 
วน ๐๐๒  วิปัสสนาวงศ์    2 (2-0-4) 
วน ๐๐๓  วิสุทธิมรรคศึกษา   2 (2-0-4) 
วน ๐๐๔  กรรมฐานในพระพุทธศาสนา  2 (2-0-4) 
วน 005  ส านักวิปัสสนาในสังคมไทย  2 (2-0-4) 
วน 006  เทคนิคการสอนวิปัสสนาภาวนา  2 (2-0-4) 
วน 007  ภาษาอังกฤษส าหรับพระวิปัสสนาจารย์ 2 (2-0-4) 
วน 008  ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา   2 (2-0-4) 
วน 009  การเตรียมฝึกสอนวิปัสสนาภาวนา 2 (2-0-4) 
 
19.2  กลุ่มวิชาเลือก  จ านวน  6  หน่วยกิต  
วน 010  ปรมัตถธรรม     2 (2-0-4) 
วน 011  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  2 (2-0-4) 
วน 012  เทคนิคการวัดผลปฏิบัติวิปัสสนา  2 (2-0-4) 
วน 013  ชีวิตและผลงานของพระวิปัสสนาจารย์ 2 (2-0-4) 
วน 014  โสฬสญาณ    2 (2-0-4) 
วน 015  การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 2 (2-0-4) 
วน 016  เทคโนโลยีทางวิปัสสนาภาวนา  2 (2-0-4) 
วน 017  การสัมมนาวิปัสสนาภาวนา  2 (2-0-4) 

 
 
 
 



๙ 
 

20. แผนการศึกษา 
ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

1 

วิชาบังคับ (จ านวน ๘ หน่วยกิต) 
วน ๐๐๑ พระไตรปิฎกศึกษา 
วน ๐๐๒ วิปัสสนาวงศ์ 
วน ๐๐๓ วิสุทธิมรรคศึกษา  
วน ๐๐๔ กรรมฐานในพระพุทธศาสนา  
 
วิชาเลือก (จ านวน ๒ หน่วยกิต) 
เลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือก จ านวน ๑ วิชา 

 

2 
2 
2 
2 
 
 

2 
 รวมหน่วยกิตภาคเรียนที่ 1 10 

2 

วิชาบังคับ (จ านวน ๖ หน่วยกิต)  
วน ๐๐๕ ส านักวิปัสสนาในสังคมไทย  
วน ๐๐๖ เทคนิคการสอนวิปัสสนาภาวนา  
วน ๐๐๗ ภาษาอังกฤษส าหรับพระวิปัสสนาจารย์ 
 
วิชาเลือก (จ านวน ๔ หน่วยกิต) 
เลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา  
เลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา 

 
2 
2 
2 
 
 

2 
2 

 รวมหน่วยกิตภาคเรียนที่ 1 10 
3 

ภาคปฏิบัติ 
วิชาบังคับ 
วน ๐๐๘ ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 
(ปฏิบัติติดต่อกันเป็นเวลา ๓ เดือน ในวัด ส านัก 
หรือศูนย์ ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
วน ๐๐๙ การเตรียมฝึกสอนวิปัสสนาภาวนา 

 

2 
 
 

2 
 รวมหน่วยกิตภาคเรียนที่ 3 4 
 รวมหน่วยกิตทั้ง ๓ ภาคการเรียน  ๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

21. แนวสังเขปรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา 
21.๑ กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน ๑๘ หน่วยกิต  
 

วน ๐๐๑ พระไตรปิฎกศึกษา (Studies of Tipitaka)  ๒ (๒-๐-๔)  
ศึกษาประวัติความเป็นมา และพัฒนาการของพระไตรปิฎกการแบ่งจ าแนก

พระไตรปิฎก เนื้อหาสังเขป พระสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
 

 วน ๐๐๒ วิปัสสนาวงศ์ (History of Vipasana Mediation) ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษาประวัติ พัฒนาการของวิปัสสนากรรมฐานจากอดีต นับแต่

พระพุทธศาสนาประดิษฐานในสุวรรณภูมิจนถึงปัจจุบัน  
 

วน ๐๐๓ วิสุทธิมัคคศึกษา (Visuddhimagga Studies)  ๒ (๒-๐-๔)  
ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง เนื้อหาและหลักธรรมส าคัญของคัมภีร์วิสุทธิมรรค 

และอิทธิพลของวิสุทธิมรรค ท่ีมีต่อวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตไทย 
  
วน ๐๐๔ กรรมฐานในพระพุทธศาสนา (Buddhist Meditation)           

๒ (๒-๐-๔) ศึกษาคุณค่าและความส าคัญ หลักการ ทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติ     
สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานโดย เน้นสติปัฎฐาน ๔  

 

วน ๐๐๕ ส านักวิปัสสนาในสังคมไทย (Vipasana Mediation Center in 
Thai Society) ๒ (๒-๐-๔)  

ศึกษาก าเนิด พัฒนาการ แนวคิด หลักค าสอนและการปฏิบัติของส านัก
วิปัสสนาในสังคมไทย รวมทั้งอิทธิพล และผลกระทบของส านักวิปัสสนาต่อ
สังคมไทย  

 

วน ๐๐๖ เทคนิคการสอนวิปัสสนาภาวนา (Technical Teaching of 
Vipassanabhavana) ๒ (๒-๐-๔)  

ศึกษาหลักวิธีการสอน จิตวิทยาการเรียนรู้ และพุทธวิธีในการสอนปฏิบัติ
วิปัสสนาภาวนา  

 
 
 

 



๑๑ 
 

วน ๐๐๗ ภาษาอังกฤษส าหรับพระวิปัสสนาจารย์ (English for Vipassana 
Meditator ) ๒ (๒-๐-๔)  

ศึกษาค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกรรมฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ การอ่าน
และการเขียนภาษาอังกฤษการอ่านท าความเข้าใจในคัมภีร์กรรมฐาน การส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อสอบอารมณ์กรรมฐาน  

 

วน ๐๐๘ ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา (Vipassanabhavana Practice)         
 ๒ (๒-๐-๔)  

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานติดต่อกันเป็นเวลา ๓ เดือน ในสถานท่ีปฏิบัติท่ี
มหาวิทยาลัย ก าหนดโดยมีพระวิปัสสนาจารย์เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ และวัดผล
ประเมินผลการปฏิบัติค านวณหน่วยกิต  ภาคการปฏิบัติ ท้ังหมด ๙๐ วัน ๆ ละ ๑๔ 
ช่ัวโมงเป็น ๑,๒๖๐ ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับ ๒๘ หน่วยกิต แต่คิดเป็นหน่วยกิต           ให้
จ านวน ๒ หน่วยกิต 

  
วน ๐๐๙ การเตรียมฝึกสอนวิปัสสนาภาวนา ๒ (๒-๐-๔) (Preparation for 

Experience in Vipassanabhavana Teaching )  
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมท้ังด้านทฤษฎีและการปฏิบัติในการ

สอนวิปัสสนาภาวนา ให้นิสิตมีความรู้ หลักวิธีและจิตวิทยาในการสอน เวลาในการ
ฝึกสอนวิปัสสนาภาวนาไม่น้อยกว่า ๖๐ ช่ัวโมงปฏิบัติการ  

 
21.๒ กลุ่มวิชาเลือก จ านวน ๖ หน่วยกิต  
วน ๐๑๐ ปรมัตถธรรม (Paramatthadhamma)  ๒ (๒-๐-๔)  
ศึกษาปรมัตถธรรม ๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน เชิงบูรณาการ ตามหลัก

ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา  
 

วน ๐๑๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ (Dhamma in English) ๒ (๒-๐-๔) 
ศึกษาหลักธรรมส าคัญทางพระพุทธศาสนา  ค าศัพท์ด้านวิปัสสนาภาคภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งคัมภีร์ส าคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีรจนาไว้ในภาษาอังกฤษ  

 
 
 
 



๑๒ 
 

วน ๐๑๒ เทคนิคการวัดผลปฏิบัติวิปัสสนา  ๒  (๒ -๐ - ๔ )  ( Te chn i ca l 
Evaluation of Vipassanabhavana Practice)  

ศึกษาความรู้พื้นฐานของการประเมินผลการปฏิบัติวิปัสสนา ปัจจัย
สัมฤทธิผลของการปฏิบัติวิปัสสนา การเขียน โครงการและเทคนิคกระบวนการ
ประเมินผลโครงการปฏิบัติวิปัสสนา และวิธีสอบอารมณ์ วิธีแก้ไขและปรับอินทรีย์
พละ และการแก้สภาวะต่าง ๆ ของผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  
 

วน ๐๑๓ ชีวิตและผลงานของพระวิปัสสนาจารย์  ๒ (๒-๐-๔) 
(Vipassanabhavana teacher’s Lives and works)  

ศึกษาภูมิปัญญาด้านกรรมฐาน ของพระมหาเถระผู้มีช่ือเสียงของไทยและ
อาเซียนท้ังด้านสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานท้ังในด้านประวัติภูมิธรรม และ
ผลงานด้านกรรมฐานท่ีส าคัญในอดีต  

 

วน ๐๑๔ โสฬสญาณ (Solasa –ana)   ๒ (๒-๐-๔)  
ศึกษาวิเคราะห์ญาณอันเป็นผล ท่ีเกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา คือ 

นามรูป ปริจเฉทญาณปัจจยปริคหญาณ สัมมสนญาณ อุทยัพยญาณ ภังคญาณ     
ภยญาณ  อาทีนวญาณ นิพพิทาญาณ  มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขาญาณ           สัง
ขารุเบกขาญาณ อนุโลมญาณ  โคตรภูญาณ มัคคญาณ ผลญาณ และ ปัจจเวกขณ
ญาณ  
 

วน ๐๑๕ การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ๒ (๒-๐-๔) 
(Administrative Strategy in Vipassanabhavana Center)  

ศึกษายุทธศาสตร์ มาตรการ กลยุทธ์ และการวางแผนงาน ด้านบริหาร
จัดการ องค์กร รวมพุทธวิธีในการบริหาร จัดการศูนย์วิปัสสนาให้มีประสิทธิภาพ  

 

วน ๐๑๖ เทคโนโลยีทางวิปัสสนาภาวนา  ๒ (๒-๐-๔) (Information 
and Communication Technology for Vipassanabhavana)  

ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาสืบค้น
ข้อมูล และเผยแผ่วิปัสสนาภาวนา  

 

วน ๐๑๗ สัมมนาวิปัสสนาภาวนา (Seminar in Vipassanabhavana)     
๒ (๒-๐-๔)  ศึกษารูปแบบ วิธีการสอนวิปัสสนา รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการ
สอนวิปัสสนา โดยให้นิสิตเสนอผลงานการค้นคว้าและรายงานประกอบการสัมมนา 


