
 ๑

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบรหิารกิจการคณะสงฆ 
คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๑.  ชื่อหลักสูตร 
      ๑.๑  ช่ือหลักสตูรภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ 
 ๑.๒  ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ  Certificate Program  in  Sangha Administration 
๒.  ชื่อประกาศนียบัตร  
 ๒.๑  ช่ือประกาศนียบัตรภาษาไทย 
  ๒.๑.๑  ช่ือเต็ม  ประกาศนยีบตัรการบริหารกิจการคณะสงฆ 
  ๒.๑.๒  ช่ือยอ  ป.บส. 
                 ๒.๒  ช่ือประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ 
  ๒.๒.๑  ช่ือเต็ม  Certificate  in   Sangha Administration 
  ๒.๒.๒  ช่ือยอ  Cert. In Sangha Admin. 
๓.  หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 ภาควิชารัฐศาสตร  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. ปรัชญาและวตัถุประสงคของหลักสูตร 
ก. ปรัชญาของหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยแหงคณะสงฆไทย ที่
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงสถาปนาขึ้นเพื่อ
เปนสถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชัน้สูงสําหรับพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไป   
 คณะสังคมศาสตร  มีเปาหมายชัดเจนที่จะสนองงานคณะสงฆ โดยการพัฒนาคุณลักษณะ
ของพระสังฆาธิการ และครูสอนพระปริยตัิธรรมที่พึงประสงค คือมีปฏิปทานาเล่ือมใส ใฝรู ใฝคิด 
เปนผูนําดานจติใจและปญญา มีความสามารถในการแกปญหา  มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อ
พระพุทธศาสนา รูจักเสียสละเพื่อสวนรวม รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีโลกทัศนที่
กวางไกล        มีศักยภาพทีจ่ะพัฒนาตนเองใหเพยีบพรอมดวยคณุธรรมและจริยธรรม อีกทั้งเปนผูมี
ความรู ความเขาใจในการที่จะพัฒนาตนเอง ที่สามารถศึกษาในระดบัอุดมศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 



 ๒

 
ข.  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ๑.   เพื่อผลิตพระสังฆาธิการ และครูสอนพระปริยัติธรรมในระดบัประกาศนียบัตร ใหมี
ความรู ความเขาใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ 
 ๒.   เพื่อผลิตพระสังฆาธิการและครูสอนพระปริยัติธรรมในระดับประกาศนยีบัตรให
สามารถนําความรูดานการบริหารกิจการคณะสงฆไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนา
พระพุทธศาสนาและสังคม 
 ๓ .  เพื่อผลิตพระสังฆาธิการและครูสอนพระปริยัติธรรมในระดับประกาศนยีบัตร ใหอุทิศ
ตนและสามารถนําหลักทางการบริหารกิจการคณะสงฆ ไปประยกุตใชในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาและสังคม 
 ๔.  เพื่อใหพระสังฆาธิการและครูสอนพระปริยัติธรรม ไดมคีุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถ
ศึกษาตอในระดับชั้นปริญญาตรีได 
 
๕.  เกณฑการเปดสอน 
 หนวยงานที่รับผิดชอบทางดานจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่มีความประสงคจะเปด
สอนหลักสูตรนี้สามารถดําเนินการขออนมุัติโครงการเปดสอนตามขั้นตอน คือ 
 ๕.๑  ประสานงานกับภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร กองวิชาการ และกองแผนงาน 
สํานักงานอธิการบดี เพื่อจัดทําโครงการเปดสอนหลักสูตร 
 ๕.๒  ขอความเห็นชอบในการเปดหลักสตูรจากคณะกรรมการประจําคณะสังคมศาสตร 
 

๖.  คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 
 ๖.๑ เปนพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัติธรรม ที่สอบไดประโยค ๑-๒  ขึ้นไป และ
นักธรรมชั้นเอก หรือ 
 ๖.๒ เปนพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัตธิรรมที่ไดรับการแตงตั้งมาแลวไมนอย
กวา ๑ ป  และเปนผูที่สอบไดนักธรรมชั้นเอก และสําเร็จการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป หรือ 
 ๖.๓ เปนพระภิกษผูุมีประสบการณการสอนในโรงเรียนตาง ๆ ไมนอยกวา ๒ ป และ
เปนผูที่สอบไดนักธรรมชั้นเอกและสําเร็จการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป หรือ 
 ๖.๔ เปนผูที่มหาวทิยาลัยอนุมัตใิหเขาศึกษาเปนกรณีพเิศษ เพื่อขอรับประกาศนียบัตร 
ตามที่สภาวิชาการเห็นชอบ 
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๗. ระบบการศึกษา 

ใชระบบหนวยกิตทวิภาค  (Semester Credit System)   โดยแบงเวลาการศึกษาในป
การศึกษาออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คอื 
 ภาคการศึกษาที่หนึ่ง  (First Semester)  มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๑๖ สัปดาห 
 ภาคการศึกษาที่สอง  (Second Semester)   มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๑๖ สัปดาห 
 

๘. ระยะเวลาการศึกษา   
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ๑ ป หรือ ตองไมต่ํากวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ  แตอยาง

มากไมเกนิ ๒ เทาของระยะเวลาการศึกษาปกติของหลักสูตร 
 

๙. การลงทะเบียนเรียน 
กําหนดใหลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ จํานวน ๑๒ หนวยกิต และในภาค

การศึกษาที่ ๒  จํานวน ๑๒ หนวยกิต สวนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิตใหขึ้นอยู
กับความเหมาะสมของการจดัแผนการสอนของแตละแหง 
๑๐. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยอนุโลม และโดยเกณฑทัว่ไปคือ 

๑๐.๑ ใหมีการวัดผลการศึกษาทกุรายวิชาทีน่ิสิตไดลงทะเบียนไวในแตละภาคการศึกษา 
๑๐.๒ นิสิตตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนไวไมนอยกวารอยละ 

๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศกึษานั้น   จึงจะมสิีทธิเขาสอบในรายวิชานั้น 
๑๐.๓  การประเมินผลการศกึษาในแตละรายวิชานั้น ใหมีผลการศึกษาระดับ (Grade)  และ

คาระดับ (Grade Point)   ดังนี้ 
 ผลการศึกษา       ระดับ  คาระดับ 

 ดีเยี่ยม  (EXCELLENT)         A  ๔.๐ 
 ดีมาก  (VERY GOOD)       B+  ๓.๕ 
 ดี  (GOOD)                B   ๓.๐ 
 คอนขางดี  (VERY FAIR)        C+  ๒.๕ 
 พอใช  (FAIR)   C  ๒.๐ 
 คอนขางพอใช  (QUITE FAIR)    D+  ๑.๕ 
 ออน   (POOR)    D  ๑.๐ 
 ตก   (FAILED)           F  ๐ 
ทั้งน้ี  เกณฑคะแนนต่ําสุดที่ถือวาผานในรายวิชานั้น ๆ คือ  ระดับ D 



 ๔

 
 ๑๐.๔  นิสิตผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติ คือ 

ก. สอบไดหนวยกิตสะสมครบตามหลักสูตรเขาศึกษาภายในระยะเวลาไมเกิน ๒ 
เทา ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวาระดับ 
๒.๐๐  
ข. ผานการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ค. มีความประพฤติดี 
ง. ไมมีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย 
๑๐.๕  นิสิตผูสําเร็จการศึกษามีสิทธิที่จะศึกษาตอในระดับช้ันปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด แตทั้งน้ี
ตองไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐   
๖.  โครงสรางหลักสูตร   
 หลักสูตรประกาศนียบัตร มี ๒๔  หนวยกิต   ประกอบไปดวย 

ก. วิชาบังคับ  จํานวน ๑๘  หนวยกิต 
ข. วิชาเลือก  จํานวน ๖  หนวยกติ 

กลุมวิชาบังคบั  จํานวน ๑๘  หนวยกิต 
บส  ๐๐๑ การปกครองคณะสงฆ ๒(๒-๐-๔) 
บส ๐๐๒ กฎหมายคณะสงฆ ๒(๒-๐-๔) 
บส ๐๐๓ พระสงฆกับภาวะผูนํา ๒(๒-๐-๔) 
บส ๐๐๔ การบริหารการศึกษาคณะสงฆ ๒(๒-๐-๔) 
บส ๐๐๕ การบริหารงานสาธารณูปการ ๒(๒-๐-๔) 
บส ๐๐๖ การบริหารศาสนสมบัติ ๒(๒-๐-๔) 
บส ๐๐๗ การบริหารงบประมาณ ๒(๒-๐-๔) 
บส ๐๐๘ สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ ๒(๒-๐-๔) 
บส ๐๐๙ การบริหารงานธุรการ ๒(๒-๐-๔) 
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กลุมวิชาเลือก  จํานวน  ๖  หนวยกิต 
 
บส ๐๑๐ พระพุทธศาสนากับการศึกษาสงเคราะห  ๒(๒-๐-๔) 
บส ๐๑๑ พระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห  ๒(๒-๐-๔) 
บส ๐๑๒ พระไตรปฎกศึกษา  ๒(๒-๐-๔) 
บส ๐๑๓ พุทธวิธีการสอน  ๒(๒-๐-๔) 
บส ๐๑๔ ธรรมนิเทศ  ๒(๒-๐-๔) 
บส ๐๑๕ พุทธศิลป  ๒(๒-๐-๔) 
บส ๐๑๖ เทศกาลและพทุธศาสนพิธี  ๒(๒-๐-๔) 
บส ๐๑๗ พระพุทธศาสนากับสถานการณปจจุบนั  ๒(๒-๐-๔) 
บส ๐๑๘ นวัตกรรมทางการศึกษา  ๒(๒-๐-๔) 
บส ๐๑๙  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ๒(๒-๐-๔) 
บส ๐๒๐ การศึกษาอิสระ  ๒(๒-๐-๔) 
  


