หลักสตรประกาศนี
ยบัตรพระพทธศาสนา
ู
ุ
ภาควิชาพระพทธศาสนา
ุ
คณะพทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิ
ทยาลัย
ุ
ุ
๑. ชือหลักสตร
ู
๑.๑ ชือหลั กสูตรภาษาไทย : หลั กสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา
๑.๒ ชือหลั กสูตรภาษาอั งกฤษ : Certificate Program in Buddhism.
๒. ชือประกาศนียบัตร
๒.๑ ชือประกาศนียบั ตรภาษาไทย
๒.๑.๑ ชือเต็ม
: ประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา
๒.๑.๒ ชือย่อ
: ป.พศ.
๒.๒ ชือประกาศนียบัตรภาษาอั งกฤษ
๒.๒.๑ ชือเต็ม
: Certificate Program in Buddhism.
๒.๒.๒ ชือย่อ
: Cert. in Buddhism.
๓. หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย
๔. ปรัชญาและความเป็ นมาของหลักสตร
ู
มหาวิ ท ยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลัย เป็ นมหาวิ ท ยาลัย แห่ ง คณะสงฆ์ไ ทย ที
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาขึนเพือเป็ น
สถานศึกษาพระไตรปิ ฎกและวิชาชันสูง สําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทัวไป มหาวิทยาลัย มี
ปณิ ธานอั นมั งคงในการทีจะเป็ นศูนย์รวมแห่ งวิทยาการด้านต่างๆทีมีคุณค่าต่อมวลมนุ ษย์ มุ่งมันใน

๒
การทําหน้าที เป็ นแหล่งให้ก ารศึก ษา ค้น คว้า วิ จ ัย และให้บริ ก ารความรู้ ทางพระพุทธศาสนาทัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อั นจะก่อให้เกิดการพั ฒนาสังคมมนุษย์และสิงแวดล้ อมอย่างยั งยืน
ดังนัน เพือเป็ นการสื บสานพระราชปณิ ธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในด้านการศึกษาพระไตรปิ ฎกและวิชาชันสูง รวมทังการพั ฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ ความ
เข้า ใจ และสามารถนํา หลัก การทางพระพุ ท ธศาสนามาประยุก ต์ใ ช้ใ นชี วิ ต ประจํา วัน ภาควิ ช า
พระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ จึ งได้เปิ ดหลัก สู ตรประกาศนี ยบัต รพระพุทธศาสนาขึ น โดยมี
จุดมุ่งหมายสําคัญ คือ เพือส่งเสริ มการเรี ยนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา โดยมุ่งพัฒนาคุณลักษณะของ
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทีพึงประสงค์ คือ มีศรัทธาความเลือมใส ใฝ่ รู้ ใฝ่ ศึกษา เป็ นผู้ น ําด้าน
จิตใจและปัญญา สามารถแก้ไขปั ญหาในการดําเนิ นชีวิต มีศรัทธาอุทิศตนเพือพระพุทธศาสนา รู้จ ัก
เสียสละเพือส่วนรวม รู้เท่าทันความเปลียนแปลงของสังคม มีโลกทัศน์กว้ างไกล มีศ ั กยภาพทีจะพั ฒนา
ตนให้มีคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม อีก ทังมีค วามรู้ ความเข้าใจในวิชาการพระพุทธศาสนา เพือศึก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. วัตถประสงค์
ของหลักสตร
ุ
ู
๕.๑ เพือผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรให้มีความรู้ ความเข้าใจ
วิชาการทางพระพุทธศาสนา สามารถนําหลั กการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจํ าวั น
ได้อย่างเหมาะสม
๕.๒ เพือผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนี ยบัตร ให้เป็ นแบบอย่างทีดี
ของชุมชนและสังคม สามารถพั ฒนาจิตใจและสติปัญญา เพือการดํ ารงอยู่ในสังคมอย่างมีปกติสุข
๕.๓ เพือผลิตพระภิก ษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนี ยบัตร ให้มีความรัก และ
ความหวงแหนในพระพุทธศาสนา รวมทังมีศรัทธาอุทิศตนและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่าง
ถูกต้อง
๖. คณสมบั
ติผู้เข้ าศึกษา
ุ
๖.๑ เป็ นพระภิกษุสามเณรทีสําเร็ จการศึกษานักธรรมชันเอก หรื อ
๖.๒ เป็ นคฤหัสถ์ทีสําเร็ จการศึกษาธรรมศึกษาชันเอกหรื อ
๖.๓ เป็ นคฤหัสถ์ทีสําเร็ จการศึกษาในภาคบังคับของรัฐ
๗. วิธีการคัดเลือกผู้ เข้ าศึกษา
ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย

๓

๘. ระบบการศึกษา
ใช้ระบบหน่ ว ยทวิภาค (Semester Credit System) โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปี การศึกษา
ออกเป็ น ๒ ภาคการศึกษาคือ
ภาคการศึกษาทีหนึ ง (First Semester) มีเวลาศึกษาไม่ต ํ ากว่า ๑๕ สัปดาห์
ภาคการศึกษาทีสอง (Second Semester) มีเวลาศึกษาไม่ต ํ ากว่า ๑๕ สัปดาห์
๙. วิธีการศึกษา
วิธีการศึกษาจํ าแนกเป็ น ๒ ประเภท ได้แก่
ประเภทที ๑ การศึกษาแบบทางไกล กํ าหนดให้นิสิต/ผู้ เรี ยนได้ศึกษาในรายวิชาทีกํ าหนดไว้
ในหลั กสูตร โดยอาศั ยสือการเรี ยนการสอนในลั กษณะของสือประสม เช่น สื อสิ งพิมพ์ ตําราเรี ยน สื อ
โสตทัศนูปกรณ์ สืออิเล็กทรอนิ กส์ และสื ออินเทอร์ เน็ต โดยนิ สิต/ผู้ เรี ยนจะต้องปฏิบัติตามขันตอน
ของการศึกษาแบบทางไกลทีมหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ยกํ าหนดได้แก่
๑) การเข้าสู่ระบบการจัดการศึกษาแบบทางไกล
๒) การศึกษาข้อมูลรายวิชาและกิจกรรมการเรี ยนการสอน
๓) การเข้าสู่การเรี ยนการสอนผ่านสือทีเกียวข้อง
๔) การเรี ยนเสริ มกับอาจารย์ ทีปรึ กษาหรื ออาจารย์ประจํารายวิชา อย่างน้อยภาคการศึกษา
ละ ๒ ครัง
๕) การสอบวั ดผลประเมินผลตามทีมหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ยกํ าหนด
ประเภทที ๒ การศึกษาแบบภาคปกติ กํ าหนดให้นิสิต/ผู้ เรี ยนได้ศึกษาในชันเรี ยนภาคปกติ
ซึ งเป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยอนุโลม
๑๐. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลั กสูตร ๑ ปี หรื อต้องไม่ต ํ ากว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่อย่าง
มากไม่เกิน ๒ เท่าของระยะเวลาการศึกษาปกติของหลั กสูตร
๑๑. การลงทะเบียนเรียน
กําหนดให้ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่ วยกิ ต และไม่เกิ น ๑๒ หน่ ว ยกิ ต ในแต่ละภาค
การศึกษา ส่วนการศึกษาภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๔ หน่วยกิต สําหรับรายวิชาทีลงทะเบียน
โดยไม่นับหน่วยกิตให้ขึนอยู่ก ับความเหมาะสมของการจัดแผนการสอน
๑๒. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่ าด้ว ยการศึก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี โดยอนุโลม และโดยเกณฑ์ทัวไป คือ

๔
๑๒.๑ ให้มีก ารวัดผลการศึก ษาทุก รายวิชาที นิ สิต/ผู้เรี ยนได้ลงทะเบียนไว้ในแต่ ละภาค
การศึกษา
๑๒.๒ กรณี การศึก ษาแบบภาคปกติ นิ สิต/ผู้เรี ยนต้องมีเวลาเรี ยน ในแต่ละรายวิชาทีได้
ลงทะเบียนไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนทังหมด ในภาคการศึกษานัน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ
ในรายวิชานัน
๑๒.๓ กรณี การศึกษาแบบทางไกล นิสิต/ผู้ เรี ยนต้องศึกษาค้นคว้ าด้วยตนเองจากตําราเรี ยน
และสือทีเกียวข้อง และต้องผ่านการเรี ยนเสริ มกับอาจารย์ ทีปรึ กษาหรื ออาจารย์ ประจํ ารายวิชาแล้ วอย่าง
น้อยภาคการศึกษาละ ๒ ครัง
๑๒.๔ การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชานัน ให้มีผลการศึกษาระดับ (Grade) และ
ค่าระดับ (Grade Point) ดังนี
ผลการศึกษา
ดีเยียม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ค่อนข้างดี (Very Fair)
พอใช้ (Fair)
ค่อนข้างพอใช้ (Quite Fair )
อ่อน (Poor)
ตก (Failed)

ระดับ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ค่าระดับ
๔.๐๐
๓.๕๐
๓.๐๐
๒.๕๐
๒.๐๐
๑.๕๐
๑.๐๐
๐

ทังนี เกณฑ์คะแนนตํ าสุดทีถือว่าผ่านในรายวิชานันๆคือ ระดับ D
๑๒.๕ สํา หรั บรายวิชาที ลงทะเบี ยนโดยไม่นับหน่ ว ยกิ ต นัน การประเมิน ผลการศึก ษา
กํ าหนดให้เป็ น ๒ ลั กษณะ คือ S (ผ่าน) และ U (ไม่ผ่าน) คือ
๑๒.๖ นิสิต/ผู้ เรี ยน ผู้ สําเร็ จการศึกษาต้องมีคุณสมบัตคืิ อ
ก. สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลั กสูตรเข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่า
ของเวลาการศึกษาตามหลั กสูตร และมีค่าเฉลียสะสมไม่ต ํ ากว่าค่า ระดับ ๒.๐๐
ข. ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน/ฝึ กภาคปฏิบัตติ ามทีมหาวิทยาลั ยกํ าหนด
ค. มีความประพฤติดี
ง. ไม่มีพ ั นธะอืนใดกับมหาวิทยาลั ย

๕

๑๓. โครงสร้ างหลักสตร
ู
เพือพั ฒนาศั กยภาพของนิ สิต/ผู้ เรี ยน ทีมีพืนฐานความรู้ทางพระพุทธศาสนาทีแตกต่างกัน
และเพือการขยายโอกาสการศึก ษาพระพุทธศาสนาให้ก ับพระภิ ก ษุ สามเณรและประชาชนทัว ไปมี
โอกาสได้รับการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาทีถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพการเรี ยนรู้ในสังคม
ปั จจุ บัน จึงกําหนดโครงสร้ างหลักสู ตรและรายวิชาทีสอดคล้องกับศัก ยภาพของนิ สิต/ผู้ เรี ยนตาม
คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาโดยมีการจํ าแนกกลุ่มวิชาออกเป็ น ๓ กลุ่ม ได้แก่
๑) กล่มุ วิชาสําหรับพระภิกษสามเณรผ้
ุ
ู สําเร็จการศึกษานักธรรมชั นเอก กลุ่มวิชานี เน้นการ
เสริ มสร้างความรู้ ความเข้าใจและภาคปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาให้ก ับพระภิกษุสามเณรในระดับที
สู ง ขึ น เพื อเป็ นประโยชน์ ต่ อ การเผยแผ่ พุ ท ธธรรมและความเข้า ใจเกี ยวกับ สถานการณ์ ข อง
พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
๒) กล่ ุ มวิชา สํ า หรั บ คฤหั สถ์ ผู้ สํ าเร็ จ การศึ ก ษาธรรม ศึ ก ษาชั นเอก กลุ่ มวิ ชานี เน้น การ
เสริ มสร้างความรู้ ความเข้าใจและภาคปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาให้ก ับผู้ เรี ยนทีเป็ นคฤหัสถ์ในระดับที
สูงขึน เพือเป็ นประโยชน์ต่อการพั ฒนาชีวิตและการเสริ มสร้างความเข้าใจทางพระพุทธศาสนาในมิติที
หลากหลาย
๓) กล่ ุมวิชา สํ าหรั บ คฤหัสถ์ ผู้ สําเร็ จการศึ กษา ในภาคบัง คับ ของรั ฐ กลุ่มวิชานี เน้น การ
เสริ มสร้างความรู้ ความเข้าใจและภาคปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาให้ก ับคฤหัสถ์ทัวไปทีสนใจวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนา ความสัมพั นธ์ของพระพุทธศาสนากับสังคมไทย เพือเป็ นประโยชน์ต่อการพั ฒนา
ชีวิตและสังคม
โดยมีรายวิชาจํ านวน ๒๔ หน่วยกิต ประกอบด้วย
๑. วิชาบังคับ
จํานวน ๑๘ หน่ วยกิต
๑.๑ วิชาแกน
จํ านวน ๑๔ หน่วยกิต
๑.๒ วิชาเฉพาะด้าน จํ านวน ๔
หน่วยกิต
๒. วิชาเลือก
จํานวน ๖
หน่ วยกิต
รวม จํานวน ๒๔ หน่ วยกิต
๑. กล่มุ วิชาบังคับ จํานวน ๑๘ หน่ วยกิต
๑.๑ กล่มุ วิชาแกน นิสิต/ผู้ เรี ยนทุกกลุ่มวิชาจะต้องศึกษา จํานวน ๑๔ หน่ วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี
พศ. ๐๐๑ ประวั ตศิ าสตร์พระพุทธศาสนา
๒ (๒-๐-๔)
พศ. ๐๐๒ พระไตรปิ ฎกเบืองต้น
๒ (๒-๐-๔)
พศ. ๐๐๓ หลั กธรรมในพระพุทธศาสนา
๒ (๒-๐-๔)

๖
พศ. ๐๐๔ ธรรมะในชีวิตประจํ าวั 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 กล่มุ วิชาเฉพาะด้ าน นิสิต/ผู้ เรี ยนจะต้องศึกษาโดยจําแนกตามกลุ่มวิชาหรื อวุฒิ
การศึกษาของแต่ละบุคคล จํ านวนด้านละ ๔ หน่วยกิต ดังนี
ก. รายวิชาสําหรับพระภิกษสามเณรผ้
ุ
ูสําเร็จการศึกษานักธรรมชั นเอก
พศ. ๐๐๘ การเผยแผ่พุทธธรรม
๒ (๒-๐-๔)
พศ. ๐๐๙ พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
๒ (๒-๐-๔)
ข. รายวิชาสําหรับคฤหัสถ์ ผู้สําเร็จการศึกษาธรรมศึกษาชั นเอก
พศ. ๐๑๐ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๒ (๒-๐-๔)
พศ. ๐๑๑ แนวคิดและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา๒ (๒-๐-๔)
ค. รายวิชาสําหรับคฤหัสถ์ ผู้สําเร็จการศึกษาในภาคบังคับของรัฐ
พศ. ๐๑๒ พระพุทธศาสนากับสังคมไทย
๒ (๒-๐-๔)
พศ. ๐๑๓ เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
๒ (๒-๐-๔)
๒. กล่มุ วิชาเลือก จํานวน ๖ หน่ วยกิต
พศ. ๐๑๔ พุทธจริ ยศาสตร์
พศ. ๐๑๕ พุทธศิลป์
พศ. ๐๑๖ ธรรมบทศึกษา
พศ. ๐๑๗ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
พศ. ๐๑๘ พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์
พศ. ๐๑๙ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย
พศ. ๐๒๐ พระพุทธศาสนากับการพั ฒนาทียั งยืน
พศ. ๐๒๑ พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน
พศ. ๐๒๒ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์
พศ. ๐๒๓ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา
๑๔. คําอธิบายรายวิชา
หลั กสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา จํ านวน ๒๔ หน่วยกิต
๑๔.๑ กล่มุ วิชาบังคับ

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

๗

๑๔.๑.๑ กล่มุ วิชาแกน
พศ. ๐๐๑

ประวัตศิ าสตร์ พระพทธศ
๒ (๒-๐-๔)
ุ าสนา
(History of Buddhism)
ศึกษาประวัติ ความเป็ นมาของพระพุทธศาสนาในยุคสมัยต่างๆ ความสําคัญ และ
ลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา การเผยแผ่ของพระพุทธศาสนาไปยังนานาประเทศ อิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาทีมีต่อสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนันๆ รวมทังศึกษาบทบาทและและองค์กร
ทางพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน
พศ. ๐๐๒

พระไตรปิ ฎกเบืองต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Introduction of Tipitaka )
ศึกษาพัฒ นาการ ประวัติ ความเป็ นมาของคัมภี ร์พระไตรปิ ฎก โครงสร้าง เนื อหา
สาระสําคัญและประโยชน์ที ได้รั บ จากการศึก ษาพระไตรปิ ฎก รวมทัง ประวัติ ค วามเป็ นมาของ
พระไตรปิ ฎกในประเทศไทย
พศ. ๐๐๓

หลั กธรรมในพระพุทธศาสนา
๒ (๒-๐-๔)
(Principles of Buddhism)
ศึกษาหลั กธรรมทางพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิ ฎก อรรถกถา และวรรณกรรมที
เกียวข้อง โดยเน้นการศึกษาหลั กธรรมทีสําคัญเช่น สิ กขา ๓ ไตรลักษณ์ อริ ยสัจ ๔ เบญจขันธ์ โพธิ
ปักขิยธรรม ปฏิจจสมุปบาท มงคล ๓๘ กรรม ๑๒ สังสารวั ฏ และนิพพาน เป็ นต้น
พศ. ๐๐๔

ธรรมะในชีวิตประจํ าวั น
๒ (๒-๐-๔)
(Dhamma in Daily life)
ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาทีเกียวข้องกับการดําเนิ นชีวิตประจําวัน ในมิติ
ต่างๆ เช่น การพั ฒนาชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ชีวิตกับความตาย ความเป็ นไปของชีวิต และ
ธรรมะเพือการพั ฒนาสังคม เป็ นต้น เพือนํามาประยุกต์ใช้ในการพั ฒนาตนเองและแก้ปัญหาชีวิต
พศ. ๐๐๕

ศาสนาทัวไป
๒ (๒-๐-๔)
(Religions)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ความหมาย ความสําคัญ หลักคําสอน พิธีกรรม และ
จุดมุ่งหมายของศาสนาต่างๆ รวมทังศึกษาอิทธิพลของศาสนาทีมีต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา
และความร่ วมมือระหว่างศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย

๘
พศ. ๐๐๖

ธรรมภาคปฏิบัติ ๑
๒ (๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation 1)
ศึกษาความหมาย หลัก การ วิธีก าร และประโยชน์ของการปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนา
กรรมฐาน อารมณ์ของวิปัสสนา เช่น กสิณ ๑๐ สติปัฏฐาน ๔ และธรรมทีควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓ นิมิต
๓ สมาธิ ๓ รู ปฌาน ๔ อรู ปฌาน ๔ นิ ว รณ์ ๕ อุปกิ เลส เป็ นต้น ให้มีค วามรู้ ค วามเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัตสิ ามารถนําไปฝึ กปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้
พศ. ๐๐๗

ธรรมภาคปฏิบัติ ๒
๒ (๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation 2)
ศึกษาหลั กการและวิธีการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔ อานาปานสติ วิธีการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานทังแบบสมถะและวิปัสสนา หลั กธรรมทีควรรู้ ได้แก่ สิ กขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญ
ลั กษณะ ๓ ฝึ กปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยการเดินจงกรมในระยะ/รู ปแบบต่างๆ ได้
๑๔.๑.๒ กล่มุ วิชาเฉพาะด้ าน
พศ. ๐๐๘
การเผยแผ่พุทธธรรม
๒ (๒-๐-๔)
(Buddhadhamma Communication)
ศึกษาหลักการและวิธีก ารเผยแผ่พระพุทธศาสนา การแสดงพระธรรมเทศนา การ
แสดงปาฐกถาธรรม การอภิ ปราย การพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเกี ยวกับ การแสดงธรรม และวิธี ใช้สื อ
ประกอบการบรรยายในทางพระพุทธศาสนา
พศ. ๐๐๙

พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
๒ (๒-๐-๔)
(Buddhism in Contemporary World)
ศึกษานิกายและสถานการณ์ ทางพระพุทธศาสนาของประเทศต่างๆ ในโลกปั จจุบัน
บทบาท อิท ธิ พล และผลกระทบทางด้า นเศรษฐกิ จ สังคม การเมื อง และศาสนาอื นๆ ที มี ต่ อ
กระบวนการดํ าเนินการของพระพุทธศาสนา รวมทังบทบาทของพระพุทธศาสนาทีมีต่อสังคมโลก
พศ. ๐๑๐

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๒ (๒-๐-๔)
(Literary Works on Buddhism)
ศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้ ทีปรากฏในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาทีสําคัญ
ของประเทศไทย เช่น เตภูมิกถา ของพญาลิไท มังคลัตถทีปนี ของพระสิ ริม ังคลาจารย์ สังคีติยวงศ์
ของสมเด็จ พระวันรั ต (แก้ว ) วัด พระเชตุพนฯ พระมงคลวิเสสกถา ของสมเด็จ พระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แก่นพุทธศาสนา ของพุทธทาสภิกขุ กรรมทีปนี ของพระพรหมโมลี

๙
(วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรม ของพระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยา ของนายพร รัตนสุ วรรณ
เป็ นต้น
พศ. ๐๑๑

แนวคิดและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
(Concept and Works of Buddhist Scholars)
ศึ ก ษาประวัติ แนวคิ ด และผลงานของนัก ปราชญ์ ท างพระพุ ท ธศาสนาทั งใน
สังคมไทยและนานาชาติ ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การพั ฒนาสังคม และการเสริ มสร้างความ
สงบสุขต่อสังคมโลก
พศ. ๐๑๒

พระพุทธศาสนากับสังคมไทย
๒ (๒-๐-๔)
(Buddhism and Thai Society)
ศึ ก ษาประวัติ ความเป็ นมา บทบาท และอิ ท ธิ พ ลของพระพุ ท ธศาสนาที มี ต่ อ
สังคมไทย การใช้หลั กพุทธธรรมพั ฒนาชีวิตและการพัฒนาสังคม แนวโน้มของความเชือ วัฒนธรรม
ประเพณี และการปฏิบัตติ นของชาวพุทธในปัจจุบัน
พศ. ๐๑๓

เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
๒ (๒-๐-๔)
(Buddhist Festival and Traditions)
ศึก ษาเทศกาลและพิ ธีก รรมที สําคัญทางพระพุ ทธศาสนาของภู มิภ าคต่ างๆ และ
สังคมไทย โดยสามารถวิเคราะห์ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรมทีมีต่อการพัฒนาสังคม
ในมิติต่างๆ รวมทังสามารถปฏิบัตติ ามพิธีกรรมทางพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๑๔.๒ กล่มุ วิชาเลือก
พศ. ๐๑๔
พุทธจริ ยศาสตร์
๒ (๒-๐-๔)
(Buddhist Ethics)
ศึกษาแนวคิดและหลั กการทางจริ ยศาสตร์ของพระพุทธศาสนา ทีเกียวกับคุณค่าแห่ ง
พฤติกรรม เกณฑ์ต ัดสินความดี-ความชัว จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต เพือเป็ นพืนฐานในการตอบปั ญหา
ทางจริ ยศาสตร์และปัญหาศีลธรรมในสังคม
พศ. ๐๑๕

พุทธศิลป์
๒ (๒-๐-๔)
(Buddhist Arts)
ศึกษาพั ฒนาการ ปรัชญาธรรมทางวั ตถุ และความงามของศิลปะทางพระพุทธศาสนา
ทังในประเทศอินเดียและในประเทศไทยทีมีความสัมพันธ์ก ับสกุลศิลปะสมัยต่างๆ จนเกิดเป็ นสกุล

๑๐
ศิลปะในประเทศไทย โดยสามารถศึกษาทังในเชิงพุทธลักษณะและศิลปะไทย จากประติมากรรม
จิตรกรรม และสถาปัตยกรรมในสังคมไทย
พศ. ๐๑๖

ธรรมบทศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
(Dhammapada Studies)
ศึกษาประวั ติ ความเป็ นมา ความหมาย โครงสร้ าง และหลักธรรมทีปรากฏในธรรม
บท โดยเน้นศึกษาถึงบริ บททางสังคม วั ฒนธรรม แนวคิดเชิงเศรษฐกิจ และอิทธิพลของธรรมบททีมี
ต่อสังคมไทย
พศ. ๐๑๗

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
๒ (๒-๐-๔)
(Buddhism and Science)
ศึ ก ษาแนวคิ ด ความหมาย ขอบข่ า ย และวิ ธี ก ารแสวงหาความจริ งของ
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ เปรี ยบเทียบหลั กการทางพระพุทธศาสนากับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
เช่น ทฤษฎีวิว ั ฒนาการ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัมฟิ สิกส์ ทัศนะของนักวิทยาศาสตร์ทีมีต่อ
พระพุทธศาสนา และความสัมพั นธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
พศ. ๐๑๘

พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์
๒ (๒-๐-๔)
(Buddhism and Economics)
ศึก ษาแนวคิ ด ความหมาย ขอบข่ าย และวิธีก ารจัด การทรัพยากรอย่างคุ ้มค่ า ของ
เศรษฐศาสตร์และพระพุทธศาสนา วิเคราะห์หลักธรรม ทฤษฎีหลักทางเศรษฐศาสตร์ ทีปรากฏในคํา
สอนทางพระพุทธศาสนา จริ ยธรรมของผู้ ผลิตและผู้ บริ โภคเปรี ยบเทียบเศรษฐศาสตร์ แนวพุทธศาสตร์
กับเศรษฐศาสตร์ทัวไป รวมทังศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พศ. ๐๑๙

พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย
๒ (๒-๐-๔)
(Buddhism and Thai Wisdom)
ศึกษาแนวคิด ความสําคัญของภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถินในภูมิภาคต่างๆ
ทีได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา รวมทังความสัมพั นธ์ของพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทยทังใน
มิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และศิลปวั ฒนธรรม
พศ. ๐๒๐

พระพุทธศาสนากับการพั ฒนาทียั งยืน
๒ (๒-๐-๔)
(Buddhism and Sustainable Development)
ศึกษาแนวคิดและหลักการของการพัฒนาทียั งยืนตามแนวพระพุทธศาสนา แนวคิด
การพั ฒนาทียั งยืนในระดับสากลโดยเน้นกระบวนการของการพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนา

๑๑
มนุษย์ ธรรมชาติ เทคโนโลยี และสังคม รวมทังการนําแนวคิดการพั ฒนาทียั งยืนไปประยุกต์ใช้ในการ
พั ฒนาสังคม
พศ. ๐๒๑

พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน
๒ (๒-๐-๔)
(Buddhism and Human Right)
ศึกษาหลักสิ ทธิมนุ ษยชนตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา โดยเปรี ยบเทียบกับ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและกฎหมายของไทยว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชน หลักสิ ทธิ
มนุษยชนของนานาอารยประเทศ รวมทังการนําแนวคิดและหลั กการด้านสิทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใน
การส่งเสริ มสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
พศ. ๐๒๒

พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์
๒ (๒-๐-๔)
(Buddhism and Social Works)
ศึ ก ษาแนวคิ ด ความหมาย ขอบข่ า ย หลัก การ รู ป แบบ และวิ ธี ก ารด้า นสัง คม
สงเคราะห์ในพระไตรปิ ฎก โดยเน้นการศึกษาพระจริ ยาวัตรของพระพุทธเจ้าตามแนวโลกัตถจริ ยา
รวมทังบทบาทของพระสงฆ์ในด้านการสังคมสงเคราะห์ต่อสังคมไทย
พศ. ๐๒๓

ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา
๒ (๑-๒-๔)
(Independent Study on Buddhism)
ศึกษาค้นคว้า วิจ ัย ปัญหาและประเด็นสําคัญในทางพระพุทธศาสนาจากภาคสนาม ที
สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนา โดยความเห็นชอบและการควบคุมดูแลของอาจารย์
ประจํ าวิชา/อาจารย์ทีปรึ กษา
๑๕. จํานวนนิสิต (เฉพาะการเรี ยนแบบภาคปกติ)
จํานวนนิสิต
นักศึกษาใหม่
สําเร็ จการศึกษา
รวม

๒๕๕๒
๓๐
๓๐
๓๐

๒๕๕๓
๓๕
๓๕
๓๕

ปี การศึกษา
๒๕๕๔
๔๐
๔๐
๔๐

๒๕๕๕
๔๕
๔๕
๔๕

๒๕๕๖
๕๐
๕๐
๕๐

สําหรับนิสิต/ผู้ เรี ยนทีศึกษาแบบทางไกล รับจํ านวนภาคการศึกษาละ ไม่เกิน ๕๐๐ รู ป/คน

๑๒

๑๖. แผนการเรียนประกาศนียบัตรพระพทธศาสนา
ุ
๑๖.๑ แผนการเรียนสําหรับพระภิกษสามเณรผ้
ุ
ูสําเร็จการศึกษา นักธรรมชั นเอก
ปี /ภาคเรียน

รายวิชา
ปี ที ๑ ภาค ๑ พศ. ๐๐๑
ประวั ตศิ าสตร์พระพุทธศาสนา
พศ. ๐๐๒
พระไตรปิ ฎกเบืองต้น
พศ. ๐๐๓
หลั กธรรมในพระพุทธศาสนา
พศ. ๐๐๔
ธรรมะในชีวิตประจํ าวั น
พศ. ๐๐๖
ธรรมภาคปฏิบัติ ๑
วิชาเลือก ๑ รายวิชา
ปี /ภาคเรียน
รายวิชา
ปี ที ๑ ภาค ๒ พศ. ๐๐๕
ศาสนาทัวไป
พศ. ๐๐๘
การเผยแผ่พุทธธรรม
พศ. ๐๐๙
พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
พศ. ๐๐๗
ธรรมภาคปฏิบั ติ๒
วิชาเลือก ๒ รายวิ ชา

หน่ วยกิต

หมายเหตุ

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

บั งคั บ
บั งคั บ
บั งคั บ
บั งคั บ
บั งคั บ
เลือก

หน่ วยกิต

หมายเหตุ

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

บั งคั บ
บั งคั บ
บั งคั บ
บั งคั บ
เลือก

๑๖.๒ แผนการเรียนสําหรับคฤหัสถ์ ผู้สําเร็จการศึกษาธรรมศึกษาชั นเอก
ปี /ภาคเรียน
ปี ที ๑ ภาค ๑

ปี ที ๑ ภาค ๒

รายวิชา
พศ. ๐๐๑
ประวั ตศิ าสตร์พระพุทธศาสนา
พศ. ๐๐๒
พระไตรปิ ฎกเบืองต้น
พศ. ๐๐๓
หลั กธรรมในพระพุทธศาสนา
พศ. ๐๐๔
ธรรมะในชีวิตประจํ าวั น
พศ. ๐๐๖
ธรรมภาคปฏิบัติ ๑
วิชาเลือก ๑ รายวิชา
พศ. ๐๐๕
ศาสนาทัวไป
พศ. ๐๑๐
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
พศ. ๐๑๑
แนวคิดและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา
พศ. ๐๐๗
ธรรมภาคปฏิบัติ ๒
วิชาเลือก ๒ รายวิชา

หน่ วยกิต

หมายเหตุ

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

บั งคั บ
บั งคั บ
บั งคั บ
บั งคั บ
บั งคั บ
เลือก

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

บั งคั บ
บั งคั บ

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๑-๒-๔)
๒ (๒-๐-๔)

บั งคั บ
บั งคั บ
เลือก

๑๓

๑๖.๓ แผนการเรียนสําหรับคฤหัสถ์ ผ้สู ําเร็จการศึกษาในภาคบังคับของรัฐ
ปี /ภาคเรียน

รายวิชา
ปี ที ๑ ภาค ๑ พศ. ๐๐๑
ประวั ตศิ าสตร์พระพุทธศาสนา
พศ. ๐๐๒
พระไตรปิ ฎกเบืองต้น
พศ. ๐๐๓
หลั กธรรมในพระพุทธศาสนา
พศ. ๐๐๔
ธรรมะในชีวิตประจํ าวั น
พศ. ๐๐๖
ธรรมภาคปฏิบัติ ๑
วิชาเลือก ๑ รายวิชา
ปี /ภาคเรียน
รายวิชา
ปี ที ๑ ภาค ๒ พศ. ๐๐๕
ศาสนาทัวไป
พศ. ๐๑๒
พระพุทธศาสนากับสังคมไทย
พศ. ๐๑๓
เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
พศ. ๐๐๗
ธรรมภาคปฏิบั ติ๒
วิชาเลือก ๒ รายวิชา

หน่ วยกิต

หมายเหตุ

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

บั งคั บ
บั งคั บ
บั งคั บ
บั งคั บ
บั งคั บ
เลือก

หน่ วยกิต

หมายเหตุ

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

บั งคั บ
บั งคั บ

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๑-๒-๔)
๒ (๒-๐-๔)

บั งคั บ
บั งคั บ
เลือก

๑๗. ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้ รับ
๑๗.๑ พระภิ กษุ สามเณร พุทธศาสนิ ก ชนและประชาชนทัว ไปมีโ อกาสได้รับการศึกษา
ทางด้านพระพุทธศาสนาทีถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพการเรี ยนรู้ในสังคมปัจจุบัน
๑๗.๒ ได้มีการขยายโอกาสการศึกษาพระพุทธศาสนาให้ก ับบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
เพือให้มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ คือ มีศรัทธาความเลือมใส ใฝ่ รู้ ใฝ่ ศึกษา เป็ นผู้ น ําด้านจิตใจและ
ปัญญา สามารถแก้ไขปัญหาในการดํ าเนินชีวิต มีศรัทธาอุทิศตนเพือพระพุทธศาสนา และรู้จ ักเสี ยสละ
เพือส่วนรวม
๑๗.๓ ได้มีก ารเสริ มสร้ างเครื อข่ ายการเรี ยนรู้ ทางด้านพระพุ ทธศาสนาที เชื อมโยงกับ
สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ และประชาชนทัวไป
๑๗.๔ ได้มีการพั ฒนาและยกระดับการเรี ยนรู้วิชาการทางพระพุทธศาสนาให้มีความเข้มข้น
สอดคล้ องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย
๑๘. งบประมาณ
๑๘.๑ งบประมาณจากการดํ าเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลั ย

๑๔
๑๘.๒ งบประมาณสนับสนุ นจากการลงทะเบียนของนิ สิต/ผู้ เรี ยนซึ งเป็ นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลั ย เพือใช้เป็ นค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ สอนประจํา อาจารย์พิเศษ ค่าวัสดุในการเรี ยนการ
สอน รวมถึงค่าบํ ารุ งกิจกรรมเพือพั ฒนาการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลั ย
๑๙. สถานที อปกรณ์
การสอน และห้ องสมดเพื
ุ
ุ อการศึกษาค้นคว้า
๑๙.๑ อาคารเรี ยน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา คณะพุทธศาสตร์ วั ดมหาธาตุ และวั ดศรี สุดาราม กรุ งเทพมหานคร วิทยาเขต หรื อ
ห้องเรี ยนอืนๆ ทีมหาวิทยาลั ยกํ าหนดให้เปิ ดทํ าการเรี ยนการสอน
๑๙.๒ สื อการเรี ยนการสอนทีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดทําขึน เช่น สื อ
สิ งพิมพ์ ตําราเรี ยน สื อโสตทัศนู ปกรณ์ สื ออิเล็ก ทรอนิ ก ส์ และสื ออิน เทอร์ เน็ ต รวมทังเครื อข่ าย
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสูงทีเชือมโยงกับสถาบันทางพระพุทธศาสนาทังในและต่างประเทศ
๑๙.๓ ห้องสมุดของมหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที
ใกล้ เคียง
๒๐. คณะกรรมการบริหารหลักสู ตร
๒๐.๑ คณบดี คณะพุทธศาสตร์
๒๐.๒ รองคณบดี คณะพุทธศาสตร์
๒๐.๓ หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา
๒๐.๔ หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา
๒๐.๕ หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต
๒๐.๖ ดร.อดิเทพ ผาทา
๒๐.๗ พระมหาสมเกียรติ กิตฺติญาโณ
๒๑. อาจารย์ประจําหลักสตร
ู
พระเมธีรัตนดิลก
พระญาณสุนทร
พระมหาวรชัย ติสฺสเทโว
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร
ดร.เสนาะ ผดุงฉัตร
ผศ.เฉลียว รอดเขียว
อาจารย์ ม ั น เสือสูงเนิน
อาจารย์ แสวง นิลลามะ
อาจารย์ ไกรวุฒิ มะโนรัตน์

ทีปรึ กษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ ช่วยเลขานุการ

พระราชปัญญาเมธี
พระสมภาร สมฺภาโร
พระมหาสุริโย อุตฺตมเมธี
พระมหาสมพงษ์ คุณากโร
ดร.อธิเทพ ผาทา
อาจารย์ ค ํ าพั นธ์วงศ์เสน่ห์
อาจารย์ สุเทพ พรมเลิศ
อาจารย์ อิทธิพล แก้วพิลา
อาจารย์ พิพ ั ฒน์ คงประเสริ ฐ

