หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ
คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑. ชื่อหลักสูตร
๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย
: หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ
๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Certificate, Program in Sangha Administration

๒. ชื่อประกาศนียบัตร
๒.๑ ชื่อประกาศนียบัตรภาษาไทย
๒.๑.๑ ชื่อเต็ม
: ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ
๒.๑.๒ ชื่อยอ
: ป.บส.
๒.๒ ชื่อประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ
๒.๒.๑ ชื่อเต็ม
: Certificate in Sangha Administration
๒.๒.๒ ชื่อยอ
: Cert. in Sangha Admin.

๓. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
ก. ปรัชญาของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย ที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงสถาปนาขึ้นเพื่อ
เปนสถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป
คณะสังคมศาสตร มีเปาหมายชัดเจนที่จะสนองงานคณะสงฆ โดยการพัฒนาคุณลักษณะ
ของพระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรมที่พึงประสงค คือ มีปฏิปทานาเลื่อมใส ใฝรูใฝคิด เปน
ผูนําดานจิตใจและปญญา มีความสามารถในการแกปญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
รูจักเสียสละเพื่อสวนรวม รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีโลกทัศนที่กวางไกลมีศักยภาพที่
จะพัฒนาตนเองใหเพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งเปนผูมีความรูความเขาใจในการ
ที่จะพัฒนาตนเองที่สามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

ข. วัตถุประสงคของหลักสูตร
๑. เพื่อผลิตพระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรมในระดับประกาศนียบัตร ใหมีความรู
ความเขาใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ
๒. เพื่อผลิตพระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรมในระดับประกาศนียบัตร ใหสามารถ
นํ า ความรู ด า นการบริ ห ารกิ จ การคณะสงฆ ไ ปประยุ ก ต ใ ช ใ นการแก ป ญ หาและพั ฒ นา
พระพุทธศาสนาและสังคม
๓. เพื่อผลิตพระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรมในระดับประกาศนียบัตร ใหอุทิศตน
และสามารถนําหลักทางการบริหารกิจการคณะสงฆ ไปประยุกตใชในการเผยแผพระพุทธศาสนา
๔. เพื่อใหพระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรม ไดมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถ
ศึกษาตอในระดับชั้นปริญญาตรีได

๕. เกณฑการเปดสอน
หนวยงานที่รับผิดชอบทางดานจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความประสงคจะเปด
สอนหลักสูตรนี้ สามารถดําเนินการขออนุมัติโครงการเปดสอนตามขั้นตอน คือ
๕.๑ ประสานงานกับภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร กองวิชาการ และกองแผนงาน
สํานักงานอธิการบดี เพื่อจัดทําโครงการเปดสอนหลักสูตร
๕.๒ ขอความเห็นชอบในการเปดหลักสูตรจากคณะกรรมการประจําคณะสังคมศาสตร

๖. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๖.๑ เปนพระสังฆาธิการหรือครูสอนปริยัติธรรมที่สอบไดประโยค ๑-๒ ขึ้นไป และ
นักธรรมชั้นเอก หรือ
๖.๒ เปนพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่ไดรับแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา ๑
ป และเปนผูที่สอบไดนักธรรมชั้นเอกและสําเร็จการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป หรือ
๖.๓ เปนพระภิกษุผูมีประสบการณการสอนในโรงเรียนตางๆ ไมนอยกวา ๒ ป และเปน
ผูที่สอบไดนักธรรมชั้นเอกและสําเร็จการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป หรือ
๖.๔ เปน ผูที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปน กรณีพิเศษเพื่อขอรับประกาศนียบัตร
ตามที่สภาวิชาการเห็นชอบ

๗. ระบบการศึกษา
ใชระบบหนวยทวิภาค (Semester Credit System) โดยแบงเวลาการศึกษาในปการศึกษา

ออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๑๖ สัปดาห
ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๑๖ สัปดาห

๘. ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ๑ ป หรือตองไมต่ํากวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต
อยางมากไมเกิน ๒ เทาของระยะเวลาการศึกษาปกติของหลักสูตร

๙. การลงทะเบียนเรียน
กําหนดใหลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ จํานวน ๑๒ หนวยกิต และในภาค
การศึกษาที่ ๒ จํานวน ๑๒ หนวยกิต สวนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิตใหขึ้นอยู
กับความเหมาะสมของการจัดแผนการสอนของแตละแหง

๑๐. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยอนุโลม และโดยเกณฑทั่วไปคือ
๑๐.๑ ใหมีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตไดลงทะเบียนไวในแตละภาค
การศึกษา
๑๐.๒ นิสิตตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนไวไมนอยกวารอยละ ๘๐
ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้น
๑๐.๓ การประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชานั้น ใหมีผลการศึกษาระดับ (Grade)
และคาระดับ (Grade Point) ดังนี้
ผลการศึกษา
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
คอนขางดี (Very Fair)
พอใช (Fair)
คอนขางพอใช (Quite Fair)
ออน (Poor)
ตก (Failed)

ระดับ

คาระดับ

A
B+
B
C+
C
D+
D
F

๔.๐๐
๓.๕
๓.๐๐
๒.๕
๒.๐๐
๑.๕
๑.๐๐
๐

ทั้งนี้ เกณฑคะแนนต่ําสุดที่ถือวาผานในรายวิชานั้นๆ คือ ระดับ D
๑๐.๔ นิสิตผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติ คือ
ก. สอบไดหนวยกิตสะสมครบตามหลักสูตรเขาศึกษาภายในระยะเวลาไมเกิน ๒ เทา
ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวาคาระดับ ๒.๐๐
ข. ผานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ค. มีความประพฤติดี

ง. ไมมีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
๑๐.๕ นิสิตผูสําเร็จการศึกษามีสิทธิที่จะศึกษาตอในระดับชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด แตทั้งนี้ตองไดรับคาระดับเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา ๒.๕๐

๑๑. โครงสรางหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร มี ๒๔ หนวยกิต ประกอบดวย
ก. วิชาบังคับ จํานวน ๑๘ หนวยกิต
ข. วิชาเลือก จํานวน ๖ หนวยกิต
กลุมวิชาบังคับ จํานวน ๑๘ หนวยกิต
บส ๐๐๑
การปกครองคณะสงฆ
บส ๐๐๒
กฎหมายคณะสงฆ
บส ๐๐๓
พระสงฆกับภาวะผูนํา
บส ๐๐๔
การบริหารการศึกษาคณะสงฆ
บส ๐๐๕
การบริหารงานสาธารณูปการ
บส ๐๐๖
การบริหารศาสนสมบัติ
บส ๐๐๗
การบริหารงบประมาณ
บส ๐๐๘
สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ
บส ๐๐๙
การบริหารงานธุรการ
กลุมวิชาเลือก จํานวน ๖ หนวยกิต
บส ๐๑๐
พระพุทธศาสนากับการศึกษาสงเคราะห
บส ๐๑๑
พระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห
บส ๐๑๒
พระไตรปฎกศึกษา
บส ๐๑๓
พุทธวิธีการสอน
บส ๐๑๔
ธรรมนิเทศ
บส ๐๑๕
พุทธศิลป
บส ๐๑๖
เทศกาลและพุทธศาสนพิธี
บส ๐๑๗
พระพุทธศาสนากับสถานการณปจจุบัน
บส ๐๑๘
นวัตกรรมทางการศึกษา
บส ๐๑๙
ภูมิปญญาทองถิ่น
บส ๐๒๐
การศึกษาอิสระ

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 (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 (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

๑๒. แนวสังเขปรายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารการกิจการคณะสงฆ จํานวน ๒๔ หนวยกิต
๑๒.๑ กลุมวิชาบังคับ จํานวน ๑๘ หนวยกิต
บส ๐๐๑
การปกครองคณะสงฆ
๒ (๒-๐-๔)
(Sangha Administration)
ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ ตั้งแตสมัยพุทธกาลถึงปจจุบัน
และวิเคราะหเนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับตางๆ กฎ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศที่สําคัญของ
คณะสงฆ และการปกครองคณะสงฆอื่น
บส ๐๐๒
กฎหมายคณะสงฆ
๒ (๒-๐-๔)
(Sangha Law)
ศึกษาเปรียบเทียบมูลเหตุการบัญญัติพระวินัย ประเภทความผิดตามพระวินัย
องคประกอบในการกระทําความผิดตามพระวินัย กับพระราชบัญญัติคณะสงฆและกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
บส ๐๐๓
พระสงฆกับภาวะผูนํา
๒ (๒-๐-๔)
(Sangha and Leadership)
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับผูนํา การบริหารในองคการสงฆ บทบาทของ
พระสงฆกับความเปนผูนํา เนนความเปนผูนําตามแนวพุทธ พระสงฆผูนํากับการตัดสินใจ การ
สรางมนุษยสัมพันธ การติดตอสื่อสาร และการสรางแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกองคการสงฆ
การพูดแบบผูนํา การพัฒนาพระสงฆในการเปนผูนํา และภาวะผูนําตามแนวพุทธ
บส ๐๐๔
การบริหารการศึกษาคณะสงฆ
๒ (๒-๐-๔)
(Educational Administration of Thai Sangha)
ศึกษาความเปนมาของการศึกษาแหงคณะสงฆ พัฒนาการและหลักการบริหาร
การศึกษาคณะสงฆ โครงสรางและระบบการศึกษาคณะสงฆ บทบาทของพระสงฆตอการบริหาร
การศึกษา แนวโนมการศึกษาสงฆ และพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบทางการศึกษาที่เกี่ยวของ
บส ๐๐๕
การบริหารงานสาธารณูปการ
๒ (๒-๐-๔)
(Administration of Public Construction)
ศึกษาแนวคิดการบริหารงานสาธารณูปการของคณะสงฆ พัฒนาการงาน
สาธารณูปการของพระสงฆ การดูแ ลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด การกอสรางและ
บูรณะปฏิสังขรณเสนาสนะ พระสงฆกับการอนุรักษศิลปกรรมของชาติ งานสาธารณูปการตาม
แบบเอกลักษณประจําภาคตางๆ หลักพุทธรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารสาธารณูปการ ปญหาและ
แนวโนมการบริหารงานสาธารณูปการ
บส ๐๐๖
การบริหารศาสนสมบัติ
๒ (๒-๐-๔)

(Administration of Religious Property)
ศึกษาความเปนมาและประเภทของศาสนสมบัติ กฎและระเบียบที่วาดวยศาสน
สมบัติ การบริหารจัดการศาสนสมบัติ และแนวโนมการจัดการศาสนสมบัติ
บส ๐๐๗
การบริหารงบประมาณ
๒ (๒-๐-๔)
(Public Budgeting Administration)
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
บทบาทและอิทธิ พลของการเมื องที่มี ตอ งบประมาณและการคลังของประเทศ กระบวนการ
งบประมาณ เทคนิคและวิธีการวิเคราะหงบประมาณ
บส ๐๐๘
สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ
๒ (๒-๐-๔)
(Seminar on Sangha Administration)
สัมมนาปญหาการบริหารกิจการคณะสงฆ ตามหัวขอที่กําหนด
บส ๐๐๙
การบริหารงานธุรการ
๒ (๒-๐-๔)
(Administrative Management)
ศึกษาความหมายและขอบขายของวิชาการเลขานุการ งานสารบรรณ งานการ
ประชุม แบบหรือหนังสือคณะสงฆ การบัญชี และการเงินของวัด การจัดเก็บขอมูล ดวยระบบ

คอมพิวเตอร ลําดับสมณศักดิ์ และความรูทั่วไป โดยเนนการฝกปฏิบัติเปนสําคัญ
๑๒.๒ กลุมวิชาเลือก จํานวน ๖ หนวยกิต
บส ๐๑๐
พระพุทธศาสนากับการศึกษาสงเคราะห
๒ (๒-๐-๔)
(Buddhism and Social Welfare Education)
ศึก ษาแนวคิด การจัด การศึ กษาสงเคราะหข องพระพุ ทธศาสนา บทบาทของ
พระสงฆในการจัดการศึกษาสงเคราะห ศึกษากรณีตัวอยาง เชน การศึกษาเด็กกอนเกณฑ การศึกษา
โรงเรียนการกุศลของวัด การศึกษาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย และศึกษาหลักพุทธธรรมที่
เกี่ยวกับการศึกษาสงเคราะห
บส ๐๑๑
พระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห
๒ (๒-๐-๔)
(Buddhism and Social Works)
ศึกษาแนวคิดการสังคมสงเคราะหของพระพุทธศาสนา บทบาทของพระสงฆใน
การสงเคราะหตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน เชน การสาธารณสุข การสาธารณสงเคราะห การสงเคราะหดาน
จิตใจ และศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห

บส ๐๑๒

พระไตรปฎกศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
(Tipitaka Studies)
ศึกษากําเนิดและพัฒนาการคัมภีรพระไตรปฎ ก การจําแนกคัมภีรพระไตรปฎ ก
และสํารวจเนื้อหาสาระของคัมภีรพระไตรปฎกโดยสังเขป แนวการจําแนกพระไตรปฎกของพระ

อรรถกถาจารย ความเปนมาของพระไตรปฎกในประเทศไทย ระบบการสืบคนคัมภีรพระไตรปฎก
ดวยคอมพิวเตอร (BUDSIR) และพระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บส ๐๑๓
พุทธวิธีการสอน
๒ (๒-๐-๔)
(Buddha's Teaching Methods)
ศึก ษาหลั ก การและวิ ธีส อนของพระพุท ธเจ า การวิ เ คราะห ธ รรมชาติผู เ รี ย น
คุณสมบัติของผูสอน วัตถุประสงคในการสอน การเลือกวิธีการสอนตามแนวไตรสิกขา อริยสัจจ
๔ อนุปุพพิกถา และนวังคสัตถุศาสน

บส ๐๑๓

ธรรมนิเทศ
๒ (๒-๐-๔)
(Dhamma Communication)
ศึ ก ษาความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ นิ เ ทศศาสตร หลั ก การและวิ ธี ก ารเผยแผ
พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ ศิลปะการพูดในที่ชุม นุม ชน การพัฒนาบุคลิกภาพ
เกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย วิธีการใชสื่อประกอบการบรรยาย
บทบาทและอิทธิพลของสื่อตอการเผยแผธรรมะ
บส ๐๑๕
พุทธศิลป
๒ (๒-๐-๔)
(Buddhist Arts)
ศึกษาพัฒนาการของพุทธศิ ลปใ นอิน เดีย และคลื่น พระพุทธศาสนาที่เขามาสู
ประเทศไทย ซึ่งสัมพันธกับสกุลศิลปะสมัยตางๆ จนเกิดเปนสกุลศิลปะในประเทศไทย ทั้งดาน
ประติมากรรม จิตรกรรม และสถาปตยกรรม อิทธิพลของพุทธศิลปในสังคมไทยและแนวทางใน
การอนุรักษพุทธศิลป ปรัชญาธรรมทางวัตถุและความงามจากพุทธศิลปสมัยตางๆ ในประเทศไทย
โดยอาศัยพุทธลักษณะ
บส ๐๑๖
เทศกาลและพุทธศาสนพิธี
๒ (๒-๐-๔)
(Buddhist Festivals and Traditions)
ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณคาของ
เทศกาล และพิธีกรรมนั้นๆ ใหสามารถปฏิบัติไดถูกตอง โดยเนนใหมีการฝกปฏิบัติ
บส ๐๑๗
พระพุทธศาสนากับสถานการณปจจุบัน ๒ (๒-๐-๔)
(Buddhism in Current Affairs)
ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณปจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศตางๆ ทั้งในทวีป
เอเชียและยุโรป อเมริกาและออสเตรเลีย ผลกระทบของลัทธิการเมืองและศาสนาอื่นๆ ที่มีตอสถานะ

ของพระพุทธศาสนา อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มี ตอสั งคมโลก และบทบาทขององคก ร
พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
บส ๐๑๘
นวัตกรรมทางการศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
(Innovation in Education)
ศึกษาแนวคิด ใหม แ ละทางเลือกสําหรับ การศึกษาทั่ว ไป ทฤษฎี แ ละแนวโน ม
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา แนวคิดใหมทางการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา และการจัดจริย
ศึกษาในโรงเรียน ความสําคัญและพัฒนาการของสื่อการสอน เทคโนโลยีทางการศึกษา แนวคิด
ใหมเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และแนวคิดใหมในการจัดการศึกษาคณะสงฆ

บส ๐๑๙

ภูมิปญญาทองถิ่น
๒ (๒-๐-๔)
(Local Wisdom)
ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นหรือภูมิปญญาชาวบาน เปนองคความรู ความสามารถของ
ชาวบานที่สั่งสมสืบทอดกันมา อันเปนศักยภาพหรือความสามารถที่จะแกปญหา ปรับตัวเรียนรู
และมีการสืบทอดไปสูคนรุนใหมอันเปนแกนของชุมชนใหอยูรอดจนถึงปจจุบัน
บส ๐๒๐
การศึกษาอิสระ
๒ (๒-๐-๔)
(Independent Studies)
เลือกปฏิบัติงานในการบริหารกิจการคณะสงฆตามความสนใจ และเขียนเปน
รายงานการศึกษาหรือภาคนิพนธ ในการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา
-----------------------------------------------

