
 
 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตร  การบริหารกิจการคระสงฆ์ 
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

1.ชื่อหลักสูตร 
 1.1ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
 1.2ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Certificate, Program in Sangha Administration 
2.ชื่อประกาศนียบัตร 
 2.1ชื่อประกาศนียบัตรภาษาไทย 
  2.1.1ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
  2.1.2ชื่อย่อ : ป.บส. 
 2.2 ชื่อประกาศนียบัตรภาอังกฤษ 
  2.2.1 ชื่อเต็ม : Certificate  in Sangha  Administration 
  2.2.2 ชื่อย่อ: Cert. in Sangha Admin. 
3.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
4.ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ก. ปรัชญาของหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคระสงฆ์ไทยท่ี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อ
เป็นสถานศึกษาพระไตรปิกฎและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนท่ัวไป คณะ
สังคมศาสตร์มีเป้าหมายชัดเจนท่ีจะเสนองานคระสงฆ์โดยการพัฒนาคุณลักษณะของพระสังฆาธิ
การและครูสอนปริยัติธรรมท่ีพึงประสงค์คือ  มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส  ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้น าด้านจิตใจ
และปัญญา  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนารู้จักเสียสละ
เพื่อส่วนรวม  รูเ้ท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม  มีเลกทัศน์ท่ีกว้างไกลมีศักยภาพท่ีจะพัฒนา
ตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม   อีกท้ังเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการท่ีจะ
พัฒนาตนเองท่ีสามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 



 1.เพื่อผลิตพระสังฆาธิการและครุสอนปริยัติธรรมในระดับประกาศนียบัตร  ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
 2.เพื่อผลิตพระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรมในระดับประกาศนียบัตร  ให้สามารถน า 
ความรู้ด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาพระพุทธศาสนา
และสังคม 
 3.เพื่อผลิตพระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรมในระดับประกาศนียบัตร  ให้อุทิศตนและ
สามารถน าหลักทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 4.เพื่อให้พระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรม  ได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีสามารถศึกษา
ต่อในระดับชั้นปริญญาตรีได้ 
 5.เกณฑ์การเปิดสอน 
 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบทางด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีมีความประสงค์จะเปิด
สอนหลักสูตรนี้สามารถด าเนินการขออนุมัติโครงการเปิดสอนตามขั้นตอน คือ  
  5.1 ประสานงานกับภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์กองวิชาการและกองแผน
ส านักงานอธิการบดีเพื่อจัดท าโครงการเปิดสอนหลักสูตร 
  5.2 ขอความเห็นชอบในการเปิดหลักสูตรจากคณะกรรมการประจ าคณะ
สังคมศาสตร์ 
 6.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  6.1 เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนปริยัติธรรมท่ีสอบได้ประโยค 1-2 ขึ้นไป และ
นักธรรมชั้นเอก  หรือ  
  6.2 เป็นพระสังฆาธิการหรือสอนพระปริยัติธรรมท่ีได้รับแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ปี และเป็นผู้ท่ีสอบได้นักธรรมชั้นเอกและส าเร็จการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป หรือ  
  6.3 เป็นพระภิกษุผู้มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
เป็นผู้ท่ีสอบได้นักธรรมชั้นเอกและส าเร็จการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป หรือ  
  6.4 เป็นผู้ท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับ
ประกาศนียบัตรตามท่ีสภาวิชาการเห็นชอบ 
 7.ระบบการศึกษา 
 ใช้ระบบหน่วยทวิภาค  (Semester  Credit  System) โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปี
การศึกษา  ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ  
  ภาคการศึกษาท่ีหนึ่ง (First  Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า  16 สัปดาห์ 
  ภาคการศึกษาท่ีสอง (Second  Semester)มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า  16 สัปดาห์ 



 8.ระยะเวลาการศึกษา 
 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร  1  ปี หรือต้องไม่ต่ ากว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่
อย่างมากไม่เกิน  2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาปกติของหลักสูตร 
 9.การลงทะเบียนเรียน 
 ก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 จ านวน 12 หน่วยกิตและในภาค
การศึกษาท่ี 2 จ านวน 12 หน่วยกิต  ส่วนรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตให้ขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมของการจัดแผนการสอนของแต่ละแห่ง 
 10.การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
 เป็นไปตามข้อบังคับ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีโดยอนุโลม  และโดยเกณฑ์ท่ัวไปคือ 
  10.1ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้ในแต่ละภาค
การศึกษา 
  10.2 นิสิตต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนไว้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น  จึงจะมีสิทธิสอบเข้าในรายวิชานั้น 
  10.3 การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชานั้นให้มีผลการศึกษาระดับ 
(Grade) และค่าระดับ (Grade  Point) ดังนี ้

ผลการศึกษา ระดับ ค่าระดับ 
ดีเยี่ยม (Excellent) A ๔.๐๐ 
ดีมาก(Very  Good) B+ ๓.๕๐ 
ด(ีGood) B ๓.๐๐ 
ค่อนข้างดี(Very  Fair) C+ ๒.๕๐ 
พอใช(้Fair) C ๒.๐๐ 
ค่อนข้างพอใช(้Quite  Fair) D+ ๑.๕๐ 
อ่อน(Poor) D ๑.๐๐ 
ตก(Failed) F ๐ 

 
 ท้ังนี้เกณฑ์คะแนนต่ าสุดที่ถือว่าผ่านในรายวิชานั้นๆ คือ ระดับ  D 
  10.4  นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติคือ 
  ก.สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรเข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 เท่า
ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าระดับเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าค่าระดับ  2.00 
  ข.ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 



  ค.มีความประพฤติดี 
  ง.ไม่มีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย 
  10.5 นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษามีสิทธิท่ีจะศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  แต่ทั้งนี้ต้องได้รับ
ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.50  
 11.โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรประกาศนียบัตร  มี   24  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
 ก.วิชาบังคับ  จ านวน  18  หน่วยกิต 
 ข.วิชาเลือก   จ านวน  6  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาบังคับ   จ านวน 18  หน่วยกิต 
 บส    001   การปกครองคระสงฆ์       2 (2-0-4) 
 บส    001   การปกครองคระสงฆ์       2 (2-0-4) 
 บส    002   กฎหมายคระสงฆ์           2 (2-0-4) 
 บส    003   พระสงฆ์กับภาวะผู้น า       2 (2-0-4) 
 บส    004   การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์      2 (2-0-4) 
 บส    005  การบริหารงานสาธารณูปการ      2 (2-0-4) 
 บส    006   การบริหารศาสนสมบัติ       2 (2-0-4) 
 บส    007   การบริหารงบประมาณ        2 (2-0-4) 
 บส    008   สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์       2 (2-0-4) 
 บส    009   การบริหารงานธุรการ          2 (2-0-4) 
 
 กลุ่มวิชาเลือก   จ านวน   6 หน่วยกิต 
 บส    010    พระพุทธศาสนากับการศึกษาสงเคราะห์  2 (2-0-4) 
 บส    011   พระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห์  2 (2-0-4) 
 บส    012   พระไตรปิกฏศึกษา    2 (2-0-4) 
 บส    013   พุทธวิธีการสอน     2 (2-0-4) 
 บส    014   ธรรมนิเทศ     2 (2-0-4) 
 บส    015   พุทธศิลป์      2 (2-0-4) 
 บส    016   เทศกาลและพุทธศาสนพิธี   2 (2-0-4) 
 บส    017  พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน   2 (2-0-4) 



 บส    018   นวัตกรรมทางการศึกษา    2 (2-0-4) 
 บส    019   ภูมิปัญญาท้องถิ่น     2 (2-0-4) 
 บส    020   การศึกษาอิสระ     2 (2-0-4) 
 
 
 
 
 
 


