
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา (ป.วน.) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

------------------ 
๑. ชื่อหลักสูตร  
 ๑.๑  ภาษาไทย        :  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา 
 ๑.๒  ภาษาอังกฤษ    :   Certificate in Vipassanabhavana 
 

๒. ชื่อประกาศนียบัตร 
 ๒.๑   ชื่อประกาศนียบัตรภาษาไทย 
  ๒.๑.๑ ชื่อเต็ม    :  ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา 
  ๒.๑.๒  ชื่อย่อ    :  ป.วน. 
 ๒.๒   ชื่อประกาศนียบัตรภาษอังกฤษ 
  ๒.๑.๑  ชื่อเต็ม   :  Certificate in Vipassanabhavana   
  ๒.๑.๒  ชื่อย่อ    :  Cert. in Vibh. 
 

๓. ปรัชญาหลักสูตร 
        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย                
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาขึ้นเพ่ือ
เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปมี
กระบวนการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคฝึกปฏิบัติ ในลักษณะการบูรณาการอย่างเป็นองค์
รวมโดยมีไตรสิกขาเป็นแกน โดยสะท้อนวิธีการเรียนการสอนที่เป็นทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฎิเวธ              
ที่สร้างให้ผู้เรียนมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจ               
เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก  มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา  เป็นไปตามหลักค าสอน
อันเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือความดับทุกข์ ดังที่ตรัสไว้ในสติปัฏฐานสูตรว่า” เอกายโน         
อยํ ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตานํ  วิสุทฺธิยา โสกปริเทวนํ สมติกฺกมาย  ทุกฺขโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมาย 
ญายสฺส  อธิคมาย นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกรณตฺถาย  ยทิทํ จตฺตาโร  สติปฏฺฐานา” แปลว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางเดียว เพ่ือความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพ่ือล่วงโสกะและปริเทวะ  เพ่ือดับทุกข์
และโทมนัส  เพ่ือบรรลุญายธรรม  เพ่ือท าให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน  ทางนี้คือสติปัฏฐาน ๔”  
   เพ่ือให้การสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวในด้านการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาการชั้นสูง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทาง
พระพุทธศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา  มีทักษะด้านการ
ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาและสามารถเผยแผ่การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในสังคม  
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๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  ๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 
  ๒. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ให้มีทักษะด้านการปฏิบัติวิปัสสนา
ภาวนา 
  ๓. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ให้สามารถเผยแผ่การปฏิบัติวิปัสสนา
ภาวนาในสังคม 
 
๕. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ๑. เป็นพระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร หรือครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาที่มี
คุณวุฒินักธรรมชั้นเอก หรือธรรมศึกษาชั้นเอกหรือ 
  ๒. เป็นคฤหัสถ์ที่ส าเร็จการศึกษาธรรมศึกษาชั้นเอก หรือ 
  ๓. เป็นคฤหัสถ์ที่ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับของรัฐหรือเทียบเท่า หรือ 
  ๔. เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ  
 
๖. ระยะเวลาและการลงทะเบียนเรียนการศึกษา 
  ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ๑ ปี และภาคปฏิบัติอีก ๓ เดือนทั้งนี้ 
ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่ต่ ากว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ 
  ก าห นด ให้ ล งท ะ เบี ยน เรี ยน ในภ าคการศึ กษ าที่  ๑  ไม่ น้ อยกว่ า  ๑ ๐             
หน่วยกิต และในภาคการศึกษาที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต ส่วนรายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการจัดแผนการสอนของแต่ละแห่ง 
 
๗. โครงสร้างหลักสูตร 
       โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตร  จ านวน ๒๔   หน่วยกิต ประกอบด้วย 

วิชา หน่วยกิต 
๑.  วชิาบังคับ 
      ๑.๑  บังคับทฤษฏี 
      ๑.๒  บังคับปฏิบัต ิ
๒.  วชิาเลือก 

๑๘ 
๑๔ 
๔ 
๖ 

รวมหน่วยกิต ๒๔ 
 
         ๗.๑ กลุ่มวิชาบังคับ จํานวน ๑๘ หน่วยกิต            

วน ๐๐๑ พระไตรปิฎกศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
วน ๐๐๒ วิปัสสนาวงศ์ ๒ (๒-๐-๔) 
วน ๐๐๓ วิสุทธิมรรคศึกษา    ๒ (๒-๐-๔) 
วน ๐๐๔ กรรมฐานในพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
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          ๗.๒ กลุ่มวิชาเลือก  จํานวน  ๖  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
๘. แผนจัดการเรียนการสอน 
 

วน ๐๐๕ ส านักวิปัสสนาในสังคมไทย ๒ (๒-๐-๔) 
วน ๐๐๖ เทคนิคการสอนวิปัสสนาภาวนา ๒ (๒-๐-๔) 
วน ๐๐๗ ภาษาอังกฤษส าหรับพระวิปัสสนาจารย์ ๒ (๒-๐-๔) 
วภ ๐๐๘ ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ๒ (๒-๐-๔) 
วภ ๐๐๙ การเตรียมฝึกสอนวิปัสสนาภาวนา ๒ (๒-๐-๔) 

 

วภ ๐๑๐ ปรมัตถธรรม ๒ (๒-๐-๔) 
วภ ๐๑๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔) 
วภ ๐๑๒ เทคนิคการวัดผลปฏิบัติวิปัสสนา ๒ (๒-๐-๔) 
วภ ๐๑๓ ชีวิตและผลงานของพระวิปัสสนาจารย์ ๒ (๒-๐-๔) 
วภ ๐๑๔ โสฬสญาณ ๒ (๒-๐-๔) 
วภ ๐๑๕ การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ๒ (๒-๐-๔) 
วภ ๐๑๖ เทคโนโลยีทางวิปัสสนาภาวนา ๒ (๒-๐-๔) 
วภ ๐๑๗ การสัมมนาวิปัสสนาภาวนา ๒ (๒-๐-๔) 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
๑ วิชาบังคับ  

 วน ๐๐๑   พระไตรปิฎกศึกษา 
วน ๐๐๒   วิปัสสนาวงศ ์

๒ 
๒ 

 วน ๐๐๓   วิสุทธิมรรคศึกษา ๒ 
 วน ๐๐๔   กรรมฐานในพระพุทธศาสนา ๒ 
 วิชาเลือก   
 เลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือก จ านวน ๑ วิชา ๒ 
    รวมหน่วยกิต ๑๐ 
ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

๒ วิชาบังคับ   
 วน ๐๐๕  ส านักวิปัสสนาในสังคมไทย 

วน ๐๐๖  เทคนิคการสอนวิปัสสนาภาวนา 
๒ 
๒ 

 วน ๐๐๗  ภาษาอังกฤษส าหรับพระวิปัสสนาจารย์ 
 
 
 
 

๒ 
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา  และสามารถเผยแผ่การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในสังคม 
และน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
 เลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา ๒ 
 เลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา ๒ 
 เลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา ๒ 
  ๒  รวมหน่วยกิต ๑๒ 
ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

๓ วิชาบังคับ  
 วน ๐๐๘  ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา  

(ปฏิบัติติดต่อกันเป็นเวลา ๓ เดือน ในวดั ส านัก หรือศนูย์ที่มหาวทิยาลัยก าหนด) 
วน ๐๐๙ การเตรียมฝึกสอนวิปัสสนาภาวนา 

๒ 
 

๒ 
 รวมหน่วยกิต ๔ 
 รวมหน่วยกิตทั้ง ๓ ภาคการเรียน ๒๔ 


