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……………… 
๑.ช่ือหลักสูตร 
 ๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : ประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ 

 ๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ :  Certificate of Buddhist Counseling Psychology 

 

๒. ชื่อประกาศนียบัตร 
 ๒.๑ ชื่อประกาศนียบัตรภาษาไทย : ประกาศนียบัตรภาษาไทย 

  ๒.๑.๑ ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ 

  ๒.๒.๒ ชื่อย่อ : ป.จพ. 

๒.๒ ชื่อประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ 

  ๒.๒.๑ ชื่อเต็ม : Certificate in Buddhist  Counseling  Psychology 

๒.๒.๒ ชื่อย่อ : Cert. in BCP 

 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ภาควิชาจิตวิทยา  คณะมนุษย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๔. ปรัชญาและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย ที่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ ณ วัดมหาธาตุ

ยุวราชรังสฤษฎิ์ และโปรดเกล้าฯให้เรียกว่า “มหาธาตุวิทยาลัย” เปิดสอนครั้งแรกเม่ือวันที่ ๘ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๔๓๒  ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณ



ราชวิทยาไลย”เพ่ือให้เป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาการชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและ

คฤหัสถ์ท่ัวไป  

 ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้การรับรองสถานะให้เป็นมหาวิทยาลัย

ของรัฐ   มีการพัฒนาเป็นศูนย์กลางมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ   และได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อ

รองรับภารกิจการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ได้แก่ วิทยาลัยพุทธศาสตร์

นานาชาติ  สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ สมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก สถาบันภาษา 

ศูนย์อาเซียนศึกษา  วิทยาลัยพระธรรมทูต  ทั้งมีการจัดประชุมในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง การประชุม

เพ่ือเสริมสร้างสันติภาพโลก  การประชุมสภาผู้นำศาสนาแห่งโลก  การประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนโลกเพ่ือ

สันติภาพ  การประชุมเถรวาทและมหายาน  การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียนเป็นต้น

การพัฒนามาเป็นลำดับของมหาวิทยาลัยส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะเป็นสถาบัน

ทางการศึกษาที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของชาวพุทธทั่วโลก 

 คณะมนุษยศาสตร์ (Faculty of Humanities) เปิดการเรียนการสอนใน ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เดิมคือ  

คณะเอเชียอาคเนย์ มีวัตถุประสงค์ให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาเพ่ือนำความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตและเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ภายหลังที่มีการเปลี่ยนชื่อเป็น คณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ในปี 

พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้ขยายขอบเขตวิชาที่ศึกษาในคณะนี้ให้กว้างขวางขึ้นครอบคลุมวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์ประชาชนเพื่อให้พระภิกษุสามเณร ได้ปฏิบัติหน้าที่

ของตน เพ่ือบำเพ็ญประโยชน์ในด้านสาธารณูปการและเป็นที่พ่ึงทางใจของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะ ภาควิชาจิตวิทยา จึงจัดการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ   โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะ

ในด้านการเป็นผู้ให้การปรึกษาตามแนวพุทธจิตวิทยา ให้แก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่เข้ามาศึกษา เพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลจิตใจบุคคลผู้ประสบทุกข์ทางใจให้สามารถคลี่คลาย

ทุกขแ์ละสามารถดำเนินวิถีชีวิตได้ตามศักยภาพ 

 

๕. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๕.๑ เพ่ือผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ     

ทีม่ีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการให้การปรึกษาเบื้องต้น 

  ๕.๒ เพ่ือผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ     

ให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะในการให้การปรึกษาแนวพุทธเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม 



 ๕.๓ เพ่ือผลิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ     

ให้สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจและทักษะการให้การปรึกษาแนวพุทธเพ่ือให้เกิดปัญญาความงอกงาม

แห่งตนเองและบุคคลอื่น ชุมชน สังคม 

๖. เกณฑ์การเปิดสอน 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะเปิดสอน 

หลักสูตร  สามารถดำเนินการขออนุมัติโครงการเปิดสอนตามข้ันตอน คือ 

 ๖.๑ ประสานงานกับภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์ กองวิชาการและกองแผนงาน      

สำนักงานอธิการบดี เพ่ือจัดทำโครงการเปิดสอนหลักสูตร 

 ๖.๒ ขอความเห็นชอบเปิดหลักสูตรจากคณะกรรมการประจำคณะมนุษย์ศาสตร์ สภาวิชาการ และ

สภามหาวิทยาลัย 
 

๗. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 ๗.๑ เป็นพระภิกษุสามเณรหรือพระสังฆาธิการหรือพระสอนศีลธรรม หรือครูสอนพระปริยัติ 

ธรรมและสำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก หรือ 

 ๗.๒ เป็นคฤหัสถ์สำเร็จการศึกษาธรรมศึกษาชั้นเอก และเป็นผู้มีประสบการณ์ ในการทำงานมาไม่ต่ำ

กว่า ๒ ปี หรือ 

 ๗.๓ เป็นคฤหัสถ์สำเร็จการศึกษาชั้น ม. ๖ หรือเทียบเท่าเป็นต้นไป หรือ 

 ๗.๔ เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 
 

๘. กำหนดการเปิดสอน 
 เปิดทำการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

 

๙. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 ให้เป็นไปตามประกาศของหลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ   
 

๑๐. ระบบการศึกษา 
 ใช้ระบบทวิภาค ( Semester Credit System ) โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีการศึกษา 

ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา คือ 

 ๑ ) ภาคการศึกษาท่ี ๑ ( First Semester ) มีการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๑๕ สัปดาห์ 

 ๒ ) ภาคการศึกษาท่ี ๒ ( Second Semester ) มีการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๑๕ สัปดาห์ 

 ทั้งนี้ผู้สำเร็จตามหลักสูตรต้องเข้าปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน 



๑๑. ระยะเวลาการศึกษา 
 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ๑ ปี หรือต้องไม่ต่ำกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกต ิแต่ 

ไม่เกิน ๒ เท่าของระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร 

 

๑๒. การลงทะเบียน 
 กำหนดให้ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาค 

การศึกษา  

 

๑๓. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา 
 ก. การวัดผล  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา

ในระดับปริญญาตรีโดยอนุโลม และเกณฑ์ทั่วไป คือ 

 ๑) ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิต/ ผู้เรียนได้ลงทะเบียนไว้ในแต่ละภาคการศึกษา 

 ๒) นิสิต/ ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา 

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชานั้น 

 ๓) การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ให้มีผลการศึกษาระดับ (Grade )และค่าระดับ 

( Grade Point ) ดังนี้ 

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

 

 ทั้งนี้เกณฑ์คะแนนต่ำสุดที่ถือว่าผ่านในรายวิชานั้น ๆ คือระดับ D 

 

 

 



 ข. การสำเร็จการศึกษา     นิสิต/ผู้เรียนผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติคือ 

 ๑. สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรเข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่าของเวลา 

การศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าระดับ ๒.๐๐ 

 ๒. ผ่านการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน/ฝึกภาคปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 ๓. มีความประพฤติดี 

 ๔. ไม่มีพันธะใดกับมหาวิทยาลัย 

๕) นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษามีสิทธิที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด แต่ทั้งนี้ต้องได้รับ ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 

 

๑๔. โครงสร้างหลักสูตร 
 มีรายวิชาจำนวน ๒๔ หน่วยกติ ประกอบด้วย 

 ๑ วิชาบังคับเอก จำนวน ๑๘ หน่วยกิต 

       ๒ วิชาบังคับเลือก จำนวน ๖ หน่วยกิต 

  รวม จำนวน ๒๔ หนว่ยกิต 

 ๑. วิชาบังคับ ผู้เรียนจะต้องศึกษา จำนวน  ๑๘  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

  ๑. จพ ๐๐๑    แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา ๓ (๓-๐-๖)  

  ๒. จพ ๐๐๒    พุทธจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาความงอกงาม  ๓ (๓-๐-๖)   

  ๓. จพ ๐๐๓    พุทธจิตวิทยาเพ่ือการปรึกษา (๓-๐-๖)   

  ๔. จพ ๐๐๔    ทักษะและกระบวนจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ  ๓ (๓-๐-๖)    

  ๕. จพ ๐๐๕    จิตวิทยาการปรึกษากลุ่ม ๓ (๓-๐-๖)   

  ๖. จพ ๐๐๖  การฝึกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ  ๓ (๐-๖-๖)     

       ๒ . วิชาเลือก ผู้เรียนจะต้องศึกษา จำนวน  ๖  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

  ๑. จพ ๐๐๗  วิปัสสนาเพ่ือการปรึกษา ๓ (๓-๐-๖)   

  ๒. จพ ๐๐๘  สัมมนาจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ  ๓ (๓-๐-๖)   

  ๓. จพ ๐๐๙  จิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธสำหรับผู้สูงอายุ ๓ (๓-๐-๖)    

  ๔. จพ ๐๑๐  จิตวิทยาแนวพุทธสำหรับคนวัยทำงาน  ๓ (๓-๐-๖) 

 

 

 

 



๑๕. แผนการเรียน 
 รายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 

ปีท่ี ๑ ภาคที่ ๑ วิชาบังคับ ๔ รายวิชา   
จพ ๐๐๑ แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา ๓ (๓-๐-๖)  
จพ ๐๐๒ พุทธจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาความงอกงาม   ๓ (๓-๐-๖)  
จพ ๐๐๓ พุทธจิตวิทยาเพ่ือการปรึกษา ๓ (๓-๐-๖)  
จพ ๐๐๔ ทักษะและกระบวนจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ   ๓ (๓-๐-๖)  

ปีท่ี ๑ ภาคที่ ๒ วิชาบังคับ ๒ รายวิชา วิชาเลือก ๒ รายวิชา   
จพ ๐๐๕ จิตวิทยาการปรึกษากลุ่ม ๓ (๓-๐-๖)  
จพ ๐๐๖ วิปัสสนาเพ่ือการปรึกษา ๓ (๓-๐-๖)  
จพ ๐๐๗ การฝึกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ   ๓ (๐-๖-๖)    
จพ ๐๐๘ สัมมนาจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ   ๓ (๓-๐-๖)  

 

 

๑๖. คำอธิบายรายวิชา 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ   มีจานวนหน่วยกิตท้ังหมด ๒๔ หน่วยกิต มี

รายละเอียด ของรายวิชาที่เปิดสอนดังต่อไปนี้ 

 
 

วิชาบังคับ 
 

จพ ๐๐๑    แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา ๓ (๓-๐-๖) 

  (Concepts and Theories in Counseling Psychology)  

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการทางจิตวิทยาและหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับ

ความเข้าใจความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดข้ึนกับมนุษย์  ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและหลักธรรมเพ่ือให้การปรึกษา

อย่างเป็นรูปธรรม 

 

จพ ๐๐๒    พุทธจิตวิทยาเพื่อพัฒนาความงอกงาม  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Buddhist Psychology for Personal Growth) 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการทางจิตวิทยา หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเพ่ือทำความเข้าใจ

การรับรู้ในตนเอง  พัฒนาความสามารถและศักยภาพของตนมาใช้เพื่อความเข้าใจ ยอมรับตนเองและผู้อื่นได้

อย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาตนให้มีคุณลักษณะของจิตที่งอกงามตามแนวพุทธจิตวิทยา 



 

จพ ๐๐๓     พุทธจิตวิทยาเพื่อการปรึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Buddhist Psychology for Counseling)  

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ทางจิตวิทยาและพุทธศาสนา รูปแบบ กระบวนการการปรึกษาขั้น

พ้ืนฐานเป็นรายบุคคลโดยบูรณาการการปรึกษาตามแนวจิตวิทยาและพุทธจิตวิทยา เพ่ือการเอ้ืออำนวยให้ผู้มา

ปรึกษาสามารถคลี่คลายทุกข์ สามารถดำรงชีวิตในวิถีที่มีคุณค่า 
 

จพ ๐๐๔    ทักษะและกระบวนจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ    ๓ (๓-๐-๖) 

  (Skills and Process in Buddhist Counseling) 

 ศึกษาหลักการและวิธีการจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ   โดยเน้นการฝึกทักษะและกระบวนการ

เพ่ือให้เกิดความชำนาญและสามารถใช้ทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพในเชิงปฏิบัติ  สามารถประยุกต์องค์

ความรู้ กระบวนการและทักษะมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพ ป้องกัน บรรเทาและแก้ไขปัญหาต่างๆที่ก่อให้เกิด

ความทุกข์ของบุคคล 

 

จพ ๐๐๕    จิตวิทยาการปรึกษากลุ่ม  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Group Counseling)  

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ กระบวนการและทักษะการปรึกษากลุ่มตามแนวจิตวิทยา 

สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการสนทนากลุ่มได้ 
 

จพ ๐๐๖  การฝึกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ  ๓ (๐-๖-๖) 

  (Practicum in Buddhist Counseling Psychology) 

 การฝึกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธในสถานที่/แหล่งฝึกปฏิบัติที่กำหนดให้ โดยบูรณาการ 

แนวความคิดทฤษฎี หลักการ กระบวนการและทักษะการปรึกษาตามหลักจิตวิทยาและพุทธจิตวิทยา เพื่อการ

ปรึกษาเป็นรายบุคคล  
 

วิชาเลือก 
จพ ๐๐๗  วิปัสสนาเพื่อการปรึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Mindfulness meditation for Counseling Psychology) 

ศึกษาความหมาย หลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วิธกีารปฏิบัติตาม

หลักสติปัฏฐาน ๔ อานาปานสติ วิธีการปฏิบัติกรรมฐานทั้งแบบสมถและวิปัสสนา เพ่ือประยุกต์ใช้สำหรับการ

ให้การปรึกษา  
 



จพ ๐๐๘ สัมมนาจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) 

(Seminar on Buddhist Counseling Psychology) 

 สัมมนาการฝึกปฏิบัติการทางจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ  โดยบูรณาการแนวความคิดทฤษฎี 

หลักการ กระบวนการและทักษะการปรึกษาตามหลักจิตวิทยาและพุทธจิตวิทยาเป็นรายบุคคลโดยเน้น

กระบวนอภิปราย วิเคราะห์ประเด็นที่เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติและนำเสนอทิศทางแนวโน้มของการ

ปรึกษาในอนาคต 
 

จพ ๐๐๙  จิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธสำหรับผู้สูงอายุ  ๓ (๓-๐-๖) 

  (Buddhist Counseling Psychology for the Elderly) 

 ศึกษาทฤษฎีพัฒนาการของผู้สูงอายุตามแนวจิตวิทยาและพุทธศาสนา  การเปลี่ยนแปลงทางด้าน

ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา การปรับตัว ปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมถึงปัญหาที่เกิดข้ึนกับ

ผู้สูงอายุ และศึกษาวิเคราะห์กระบวนการการปรึกษาเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาในผู้สูงอายุ 

 

จพ ๐๑๐ จิตวิทยาแนวพุทธสำหรับคนวัยทำงาน  ๓ (๓-๐-๖) 

       (Buddhist Psychology for Working Aged People) 

 ศึกษาประเด็นสำคัญของหลักการ แนวคิดจิตวิทยาและพุทธจิตวิทยาเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในการทำงานและความสมดุลในการดำเนินชีวิต 

 


