
๑ 
 

    

 
หลักสตูรประกาศนียบัตรสมาธิภาวนาทางพุทธศาสนา 

เพื่อการบ าบัดโรค 
Certificate Program in Buddhist Meditation  

for Disease Treatment 
 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  

ต าบลโคกสี อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวัดขอนแก่น 
 

 



๒ 
 

    

 

บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการขอเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรสมาธิภาวนาทางพุทธศาสนาเพื่อการบ าบัดโรค 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
 

ที ่ รายการ รายละเอียดสาระส าคัญ 
๑ ลักษณะโครงการ/ลักษณะ

หลักสูตร 

เป็นโครงการใหม่/เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร บูรณาการระหว่าง

ศาสตร์ (พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

๒ หน่วยงานรับผิดชอบ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแก่น 

๓ ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคการศึกษาที่ ๑ เป็นต้นไป 

๔ เป้าหมายโครงการ ๔.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ : ๑๐๐ รูป/คน  

๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ : 

      ๑. เพ่ือให้ผู้เข้าศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักการปฏิบัติสมาธิ

ภาวนาทางพุทธศาสนาบูรณาการกับหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์  

      ๒. เพ่ือให้ผู้เข้าศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ระบบ

การท างานของร่างกาย กระบวนการและมูลเหตุแห่งการเกิดโรค ตาม

หลักพุทธศาสนา หลักการแพทย์ และหลักการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

      ๓. เพ่ือให้ผู้เข้าศึกษามีความรู้หลักการปฏิบัติสมาธิภาวนาใช้ในการ

ดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือการบ าบัดรักษาตัวเองและช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ทั้ง

ด้านร่างกายและจิตใจ และบูรณาการความรู้ไปใช้ควบคู่กับวิชาชีพได้ 

๕ จ านวนสาขาที่เปิดสอนอยู่

ปัจจุบันสังกัดมหาวิทยาลัย

ม ห า จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ร า ช

วิ ท ย า ลั ย  วิ ท ย า เ ข ต

ขอนแก่น 

ระดับปริญญาตรี 
     ๑. พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
     ๒. พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
     ๓. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
     ๔. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
     ๕. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
     ๖. รัฐศาสตรบัณฑิต 



๓ 
 

    

ที ่ รายการ รายละเอียดสาระส าคัญ 
     ๗. รัฐประศานศาสตรบัณฑิต 
     ๘. นิติศาสตรบัณฑิต 
ระดับปริญญาโท 
     ๑. พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
     ๒. พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
     ๓. ครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
     ๔. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
     ๕. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
ระดับปริญญาเอก 
     ๑. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
     ๒. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
     ๓. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
     ๔. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

๖ บุคลากรประจ าวิทยาเขต

ขอนแก่น 

คณาจารย์ จ านวน ๗๖ รูป/คน 
เจ้าหน้าที่ จ านวน ๖๒ รูป/คน 

๗ จ านวนหนังสือและต ารา
วิชาการ วารสาร 

๗.๑ หนังสือและต าราวิชาการ วารสาร ที่เก่ียวข้องกับพุทธศาสนาและ
สุขภาวะวิถีพุทธมีในห้องสมุด มจร วิทยาเขตขอนแก่น ประมาณจ านวน 
๑,๙๖๓ เล่ม 
๗.๒ มีงานวิจัยที่พุทธศาสนาและสุขภาวะวิถีพุทธอีกประมาณ จ านวน 
๓๓๐ เล่ม 

๘ พ้ืนที่ใช้สอย ๘.๑ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มี
ห้องต่างๆ ดังนี้ 
๑) ห้องเรียน ๓๑ ห้อง 
๒) ห้องพักอาจารย์ ๘ ห้อง 
๓) ห้องประชุม ๑ ห้อง 
๔) ห้องส านักงาน ๔ ห้อง 
๕) ห้องศาลจ าลอง ๑ ห้อง 
๘.๒ อาคารบัณฑิตศึกษา มีห้องต่างๆ ดังนี้ 
๑) ห้องเรียน ๑๕ ห้อง 
๒) ห้องพักอาจารย์ ๙ ห้อง 
๓) ห้องประชุม ๒ ห้อง 



๔ 
 

    

ที ่ รายการ รายละเอียดสาระส าคัญ 
๔) ห้องส านักงาน ๒ ห้อง 
๘.๓ อาคารหอประชุม 
๑) ห้องสมุดใหญ่ ๑ ห้อง 
๒) ห้องสมุดย่อย ๓ ห้อง 
๒) ห้องค้นคว้าวิทยานิพนธ์ ๑ ห้อง 

๙ แหล่งที่มาของงบประมาณ ๙.๑ บางส่วนจากงบประมาณแผ่นดิน 
๙.๒ งบประมาณรายได้จาก 
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
- การบริจาคหรืออุปถัมภ์ทั่วไป 

 

 

 

 

 

รับรองตามนี้ 

 

(พระมหาดาวสยาม  วชิรปฺญโญ, ผศ.ดร.) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

 
 

 
 
 
 
 



๕ 
 

    

โครงการเปิดสอน 
หลักสตูรประกาศนียบัตรสมาธิภาวนาทางพุทธศาสนา 

เพื่อการบ าบัดโรค 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแก่น ต าบลโคกสี อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 



๖ 
 

    

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรสมาธิภาวนาทางพุทธศาสนาเพ่ือการบ าบัดโรค 

วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

------------------ 
ชื่อหลักสูตร 

๑. ๑. ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรสมาธิภาวนาทางพุทธศาสนา 
     เพ่ือการบ าบัดโรค (ป.สบ.) 

๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ :  Certificate Program in Buddhist  Meditation  
               for Disease Treatment 

๒. ชื่อประกาศนียบัตร 
 ๒.๑   ชื่อประกาศนียบัตรภาษาไทย 
  ๒.๑.๑   ชื่อเต็ม  :  หลักสูตรประกาศนียบัตรสมาธิภาวนาทางพุทธศาสนา 

   เพ่ือการบ าบัดโรค    
๒.๑.๒  ชื่อย่อ  :  ป.สบ. 

 ๒.๒   ชื่อประกาศนียบัตรภาษอังกฤษ  
  ๒.๑.๑   ชื่อเต็ม  : Certificate Program in  Buddhist  Meditation  

  for Disease Treatment    
๒.๑.๒   ชื่อย่อ  : C.M.T. 

๓. แผนงาน 
การจัดการศึกษา 
 

๔. หน่วยงานที่รับผิดชอบ       
: วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

๕. สถานที่ตั้งโครงการ  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต าบลโคกสี อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 
 



๗ 
 

    

๖. หลักการและเหตุผล  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นมหาวิทยาลัยที่เผยแผ่หลัก    
ค าสอนและแนวทางการปฏิบัติพระพุทธศาสนา ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและน าความรู้ทาง
พระพุทธศาสนาไปช่วยเหลือสังคมได้ ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของสังคมไทยมาช้านานและเป็นที่ยอมรับใน
สังคมโลก ในปัจจุบันได้มีการน าความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้และศึกษาต่อยอดหลักค าสอนและ
แนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้ได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นในหน่วยงานต่างๆ หรือแม้แต่วงการแพทย์ที่ได้น าวิธีการ
ปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาไปคิดค้นหาวิธีน าไปใช้ในการบ าบัดรักษาโรคได้และมีหลายมหาวิทยาลัยชั้นน าใน
ต่างประเทศ ที่มีการเรียนการสอนกันอย่างจริงจังและมีงานวิจัยรับรองจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายใน
ยุคปัจจุบัน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว หลักสูตรประกาศนียบัตรสมาธิภาวนาทางพุทธศาสนาเพ่ือการบ าบัด
โรคซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะช่วยส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติทางพุทธศาสนาและน าไปปริวรรตกับวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ซึ่งเป็นวิธีการที่จะน าไปบ าบัดและรักษาโรคได้จริง ทั้งยังเป็นการท าให้ผู้ที่เข้าศึกษาให้มีความรู้ความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นได้มีสถาบันสติปัฏฐาน 
ปฏิสัมภิทามรรค รัตตัญญุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น วัด
ชลประทาน ต าบลสักหลง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ศึกษาค้นคว้าและท าวิจัย
มาเป็นระยะเวลาหลายปี ซึ่งที่ผ่านมาทางสถาบันได้มีการจัดอบรมสัมมนา ให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฏี และ
ภาคปฏิบัติ อย่างต่อเนื่องจนน าไปสู่งานการพัฒนาเป็นงานวิจัย คือน าองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาบูรณาการเพ่ือการบ าบัดโรคได้อย่างมีประสิทธิผล อันเป็นผลเชิงประจักษ์ที่เป็น
รูปธรรม ปริวรรตกับวิทายาศาสตร์การแพทย์ และเห็นผลได้อย่างชัดเจน ตลอดจนแนวทางของการปฏิบัติที่
สัมฤทธิ์ผลได้จริง และสิ่งส าคัญเป็นการแสดงให้พุทธศาสนิกชนได้ประจักษ์และเข้าถึงวิถีแห่งการปฏิบัติที่ฝังลึก
ในด้านจิตใจได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังได้รับการตอบรับจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ มากมาย และเกิด
เป็นการวิจัยร่วมกันกับทางสถาบันและหน่วยงานโรงพยาบาลหลายแห่งที่ได้น าผู้ป่วยของโรงพยาบาลมาท าการ
ปฏิบัติและติดตามผลก่อนและหลังการปฏิบัติตามการตรวจวัดของโรงพยาบาล และจะเป็นแผนการพัฒนาที่มุ่ง
ไปสู่งานจัยในระดับสูงต่อไปในอนาคต 

ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวซึ่งสอดรับกับนโยบายของทางมหาวิทยาลัย โดยมุ่งบูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก  พัฒนาการวิจัยของบุคลากรให้มีคุณภาพสูง และการสื่อสารเชิงรุกอย่างเป็นระบบใน
การก าหนดระบบและกลไกที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย การสร้างนวัฒกรรมใหม่และงานสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรประกาศนียบัตรสมาธิภาวนาทาง   
พุทธศาสนาเพ่ือการบ าบัดโรคให้เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจตอบวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 

 



๘ 
 

    

๗. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๗.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักการปฏิบัติสมาธิภาวนาทางพุทธศาสนาบูรณาการกับ

หลักวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 ๗.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าศึกษามีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ระบบการท างานของร่างกาย กระบวนการ

และมูลเหตุแห่งการเกิดโรค ตามหลักพุทธศาสนา หลักการแพทย์ และหลักการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๗.๓ เพ่ือให้ผู้ เข้าศึกษามีความรู้หลักการปฏิบัติสมาธิภาวนาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือการ

บ าบัดรักษาตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และบูรณาการความรู้ไปใช้ควบคู่กับวิชาชีพได้  
 

๘. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคการศึกษาท่ี ๑ เป็นต้นไป 

 

๙. ขั้นตอนการด าเนินการ 

๙.๑ ขอเสนอแผนงานต่อที่ประชุมวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  
๙.๒ เสนอขอเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรสมาธิภาวนาทางพุทธศาสนาเพ่ือการบ าบัดโรคต่อ

คณะกรรมการวิทยาเขตขอนแก่น  
๙.๓ เสนอสภาวิชาการให้ความเห็นชอบและสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติโดยล าดับ  
๙.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรสมาธิภาวนาทางพุทธศาสนา

เพ่ือการบ าบัดโรค 
๙.๕ ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรสมาธิภาวนาทางพุทธศาสนาเพ่ือการบ าบัดโรค 
๙.๖ แนะน าการเรียนการสอนและด าเนินการเรียนการสอน 
 

๑๐. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ๑๐.๑ เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ
ภาครัฐหรือเทียบเท่า หรือ 
         ๑๐.๒ เป็นบุคลากรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย แพทย์
ทางเลือก เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข หรือบุคลากรที่เก่ียวข้องในการดูแลสุขภาพผู้เจ็บป่วย  
  ๑๐.๓ เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติให้เข้าศึกษาไดเ้ป็นกรณีพิเศษ  
  

๑๑. ระบบการศึกษา 
  ใช้ระบบหน่วยทวิภาค (Semester Credit System) โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีการศึกษา

ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา คือ 
 ๑)  ภาคการศึกษาท่ี  ๑ (First  Semester)  มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
  ๒)  ภาคการศึกษาท่ี  ๒ (Second Semester) มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
 
 



๙ 
 

    

๑๒.  การลงทะเบียนเรียน 
ก าหนดให้ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตต่อปีและไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา 

ส่วนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการจัดแผนการสอนของ    
แต่ละแห่ง 

 

๑๓. ระยะเวลาการศึกษา 
 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ๑ ปี หรือต้องไม่ต่ ากว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่อย่างมากไม่
เกิน ๔ ภาคของระยะเวลาการศึกษาปกติของหลักสูตร 

๑๔. การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
        ก. การวัดผล 
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยอนุโลมและโดยเกณฑ์ท่ัวไป คือ 
   ๑) ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาคการศึกษา 
   ๒) ต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชานั้น 
   ๓) การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ให้มีผลการศึกษาระดับ (Grade) 
และค่าระดับ (Grade Point) ทั้งนี้ เกณฑ์คะแนนต่ าสุดที่ถือว่าผ่านในรายวิชานั้น ๆ คือ ระดับ D ดังนี้ 
 

ผลการศึกษา ระดับ ค่าระดับ 
ดีเยี่ยม (Excellent) A ๔.๐ 
ดีมาก (Very Good) B+ ๓.๕ 
ด ี (Good) B ๓.๐ 
ค่อนข้างดี ( Very Fair) C+ ๒.๕ 
พอใช้ (Fair) C ๒.๐ 
ค่อนข้างพอใช้ (Quite Fair) D+ ๑.๕ 
อ่อน (Poor) D ๑.๐ 
ตก (Fail) F ๐ 

   ๔)  ส าหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตนั้นการประเมินผลการศึกษา
ก าหนดให้เป็น ๒ ลักษณะ คือ S (ผ่าน) และ U (ไม่ผ่าน) คือ ผู้มีคะแนนตั้งแต่ ๖๐ ขึ้นไป ได้เกรด S (ผ่าน) ผู้มี
คะแนนตั้งแต่ ๕๙ ลงมา ได้เกรด U (ไม่ผ่าน) 
        ให้มีการวัดผลหลักสูตรประกาศนียบัตรสมาธิภาวนาทางพุทธศาสนาเพ่ือการบ าบัดโรคตามเกณฑ์ชี้วัดผล
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรสมาธิภาวนาทางพุทธศาสนาเพ่ือการบ าบัดโรคที่มหาวิทยาลัยก าหนด และผ่าน
การประเมินผลจากอาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรสมาธิภาวนาทางพุทธศาสนาเพ่ือการบ าบัดโรค 



๑๐ 
 

    

ข. การส าเร็จการศึกษา 

   ผู้ส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ คือ 
   ๑) สอบได้หน่วยกิตสะสมครบหลักสูตรเข้าศึกษาในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่าของ
เวลาการศึกษาตามหลักสูตร และมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่าระดับ ๒.๐๐  
   ๒) ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   ๓) ไม่ถูกลงโทษตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
   ๔) ไม่มีพันธะอ่ืนใดกับมหาวิทยาลัย 
                               ๕) น าผลการเรียนและผลลัพท์การเรียนรู้มาสะสมหน่วยกิตได้ตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 

๑๕. คณะกรรมการบริหารโครงการ  
๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น    ประธานที่ปรึกษา  
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น   ที่ปรึกษา 
๓. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปวิทยาเขตขอนแก่น  ที่ปรึกษา 
๔. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น    ที่ปรึกษา 
๕. พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.      ประธานกรรมการ  
๖. พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.    รองประธานกรรมการ  
๗. รศ.ดร.มพร รุ่งเรืองกลกิจ     กรรมการ  
๘. ผศ.ดร.ธัญดา สุทธิธรรม     กรรมการ  
๙. ผศ.พญ.ปณคพร วรรณานนท์     กรรมการ  
๑๐. ผศ.ดร.ประยูร แสงใส     กรรมการ  
๑๑. พระครูสุธีคมัภีรญาณ, ผศ.ดร.     กรรมการ 
๑๒. พระครูปลัดนรบดิฬ ถาวรธมฺโม, ดร.    กรรมการและเลขานุการ  
๑๓. พระธีรพงษ์ นรินโท, ดร.      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๔. พระภานุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๖. สถานที ่

 ๑๖.๑ สถานที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต าบลโคกสี อ าเภอ

เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

๑๖.๒ อาคารเรียนประกอบด้วย 

๑) อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มีห้องต่างๆ ดังนี้ 

- ห้องเรียน ๓๑ ห้อง 

- ห้องพักอาจารย์ ๘ ห้อง 

- ห้องประชุม ๑ ห้อง 



๑๑ 
 

    

- ห้องส านักงาน ๔ ห้อง 

๒) อาคารบัณฑิตศึกษา มีห้องต่างๆ ดังนี้ 

- ห้องเรียน ๑๕ ห้อง 

- ห้องพักอาจารย์ ๙ ห้อง 

- ห้องประชุม ๒ ห้อง 

- ห้องส านักงาน ๒ ห้อง 

๓) อาคารหอประชุม 

- ห้องสมุดใหญ่ ๑ ห้อง 

- ห้องสมุดย่อย ๓ ห้อง 

- ห้องค้นคว้าวิทยานิพนธ์ ๑ ห้อง 
 

๑๗. งบประมาณ 
ในแต่ละปีการศึกษาก าหนดงบประมาณ ดังนี้ 

 

๑๗.๑ ที่มาของงบประมาณ 

 : งบประมาณรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรสมาธิ

ภาวนาทางพุทธศาสนาเพ่ือการบ าบัดโรค 

: จากการระดมทุนโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน 
๑ ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ ๓๐๐ บาท จ านวน ๑๒ หน่วยกติ ๓,๖๐๐.๐๐ 
๒ ค่าธรรมเนียมการสมัคร นิสิต ๑๐๐.๐๐ 
๓ ค่าบ ารุงการศึกษา ๒,๐๐๐.๐๐ 
๔ ค่าบ ารุงกิจกรรม นิสิต ๕๐๐.๐๐ 
๕ ค่าเอกสารติดต่อประสานงาน นิสิต ๓๐๐.๐๐ 
 รวมทั้งสิ้น ๖,๕๐๐.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

    

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน 
๑ ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ ๓๐๐ บาท จ านวน ๑๒ หน่วยกติ ๓,๖๐๐.๐๐ 
๒ ค่าบ ารุงกิจกรรม นิสิต ๕๐๐.๐๐ 
๓ ค่าใบรับรองผลการศึกษา ๕๐๐.๐๐ 
๔ ค่าเอกสารติดต่อประสานงาน นิสิต ๓๐๐.๐๐ 
 รวมทั้งสิ้น ๔,๙๐๐.๐๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๑ ปี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๔๐๐.๐๐ 

 หมายเหตุ : ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน 

๑๗.๒ งบประมาณรายรับหนึ่งปีการศึกษา 
เป้าหมายจ านวนนิสิต/ปีการศึกษา นิสิต ๑๐๐ รูป/คน : จ านวน ๒๔ หน่วยกิต 

ล าดับที่ รายละเอียดรายรับ จ านวนเงิน 
๑ ค่าลงทะเบียนเรียน (กรณีนิสิต 100 คน)  720,๐๐๐  
๒ ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นนิสิต (กรณีนิสิต 100 คน) 10,๐๐๐  
๓ ค่าบ ารุงการศึกษา (กรณีนิสิต 100 คน) 2๐๐,๐๐๐  
๔ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต (กรณีนิสิต 10๐ คน) 4๐,๐๐๐  
๕ ค่าใบรับรองผลการศึกษา (กรณีนิสิต 10๐ คน)  50,๐๐๐  
๖ ค่าเอกสารติดต่อประสานงาน นิสิต (กรณีนิสิต 10๐ คน) 60,๐๐๐ 
 รวมรายรับทั้งสิ้น 1,08๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ : ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน 
 

๑๗.๓ งบประมาณรายจ่ายหนึ่งปีการศึกษา  
จ านวน 24 หน่วยกิต : นิสิต ๑๐๐ รูป/คน (๒ ห้องๆ ละ ๕๐ รูป/คน) 

หมวดเงิน 
งบประมาณ/ปีการศึกษา (บาท) 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
๑. ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้บรรยาย 
(คาบละ ๓๐๐ บาท) ตลอดหลักสูตร
เรียน ๒๔ หน่วยกิต* ๑๕ สัปดาห์ = 
๓๖๐ คาบ* ๓๐๐ บาท 

๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ 

2. ค่าตอบแทนบุคลากรเจ้าหน้าที่ 
(๑๒ เดือนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท * ๒ 
คน) 

72,๐๐๐ 72,๐๐๐ 72,๐๐๐ 72,๐๐๐ 72,๐๐๐ 

3. ค่าจัดท าเอกสารประกอบการสอน  
(๙ รายวิชาๆ ละ ๒๐๐ บาท * ๑๐๐ 
เล่ม) (๗๒,๐๐๐ * ๒ ห้อง) 

๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ 



๑๓ 
 

    

4. ค่าวัสด ุ(๑๐,๐๐๐ * ๒ ห้อง) ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

5. ค่าครุภัณฑ์ (๑๐,๐๐๐ * ๒ ห้อง) ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

6. ค่าใช้จ่ายปฏิบัติธรรม (๒๐,๐๐๐ * 
๒ ห้อง) 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

7. ค่าใช้สอยอื่นๆ  

(๒๐,๐๐๐ * ๒ ห้อง) 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น 444,๐๐๐ 444,๐๐๐ 444,๐๐๐ 444,๐๐๐ 444,๐๐๐ 
 

หมายเหตุ : จุดคุ้มทุน 2๐ รูป/คน ต่อ 1 ห้อง 
 

๑๘.  โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตร ๑ ปี  มี   ๒๔  หน่วยกิต ประกอบด้วย 

ก.  วิชาบังคับ  จ านวน ๒๐  หน่วยกิต 
ข.  วิชาเลือก จ านวน  ๖    หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน ๒๐ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
สบ. ๐๐๑ สุขภาวะในพระพุทธศาสนา     ๒(๒-๐-๐) 
สบ. ๐๐๒ สรีรวิทยาเบื้องต้น      ๒(๒-๐-๐)  
สบ. ๐๐๓  แนวคิดและทฤษฏีสมาธิบ าบัด     ๓(๓-๓-๐) 
สบ. ๐๐๔  สมาธิบ าบัดภาคปฏิบัติ ๑      ๓(๓-๓-๐) 
สบ. ๐๐๕  พยาธิสรีรวิทยา      ๒(๒-๐-๐) 
สบ. ๐๐๖  การบูรณาการสมาธิภาวนาเพื่อการบ าบัดโรค   ๒(๒-๐-๐) 
สบ. ๐๐๗  สมาธิบ าบัดภาคปฏิบัติ ๒     ๓(๓-๓-๐) 
สบ. ๐๐๘  การวิจัยสมาธิภาวนาเพื่อการบ าบัดโรค    ๓(๓-๓-๐) 
 

กลุ่มวิชาเลือก ผู้เรียนจะต้องศึกษา จ านวน ๔ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
สบ. ๐๐๙ หลักจิตวิทยาเพ่ือการบ าบัดในพุทธศาสนา   ๒(๒-๐-๐) 
สบ. ๐๑๐ พุทธศาสนากับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย   ๒(๒-๐-๐) 
สบ. ๐๑๑ กายวิภาคเพ่ือการเจริญสติในพระไตรปิฏก   ๒(๒-๐-๐) 
สบ. ๐๑๒ โรคในพระไตรปิฏก      ๒(๒-๐-๐) 
สบ. ๐๑๓ การรักษาโรคในพระไตรปิฏก     ๒(๒-๐-๐) 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

    

๑๙.  แผนการเรียน 

ภาคการศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
๑ วิชาบังคับ ๔ รายวิชา  

 สบ. ๐๐๑ สุขภาวะในพระพุทธศาสนา  ๒ 
 สบ. ๐๐๒ สรรีวิทยาเบื้องต้น  ๒ 
 สบ. ๐๐๓  แนวคิดและทฤษฏสีมาธิบ าบัด  

สบ. ๐๐๔  สมาธิบ าบดัภาคปฏิบัต ิ๑ 
วิชาเลือก ๑ รายวิชา  
สบ.... 

๓ 
๓ 
๒ 

    รวมหน่วยกิตภาคเรียนที่ ๑ ๑๒ 
ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

๒ วิชาบังคับ ๔ รายวิชา  
 สบ. ๐๐๕  พยาธิสรีรวิทยา ๒ 
 สบ. ๐๐๖  การบูรณาการสมาธภิาวนาเพื่อการบ าบัดโรค 

สบ. ๐๐๗  สมาธิบ าบดัภาคปฏิบัต ิ๒ 
๒ 
๓ 

 สบ. ๐๐๘  การวจิัยสมาธิภาวนาเพื่อการบ าบัดโรค 
วิชาเลือก ๑ รายวิชา  
สบ.... 

๓ 
๒ 

 
 
๒๐. ค าอธิบายรายวิชา 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรสมาธิภาวนาทางพุทธศาสนาเพือ่การบ าบัดรักษาโรค จ านวน ๒๔ หน่วยกิต 
วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

 

กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน ๒๔ หน่วยกิต 
สบ. ๐๐๑ สุขภาวะในพระพุทธศาสนา 

(Well Being in Buddhism) 
๒ (๒-๐-๐) 

  ศึกษาหลักการดูแลสุขภาพตามหลักพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฏก
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ พฤติกรรมและความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
จิตใจ ตลอดจนถึงสมุฏฐานการเกิดโรคและโรคต่างๆ ในพระไตรปิฏก วิธีการ
การดูแลรักษา 

 
 
 

 



๑๕ 
 

    

สบ. ๐๐๒ สรีรวิทยาเบื้องต้น  
(Introduction to Physiology) 

๒(๒-๐-๐)  

              ศึกษาโครงสร้างร่างกายและการท างานของระบบอวัยวะต่างๆ ของ
มนุษย์ในสภาวะปกติ การควบคุมการท างานของร่างกาย กลไกการท างานของ
ร่างกาย ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงในหน้าที่การท างานของระบบอวัยวะ
ต่างๆ โดยเน้นที่การท างานของระบบประสาท (Nervous system) ระบบรับ
ความรู้สึก (Sensory System) ระบบประสาทอิสระ (Autonomic  Nervous 
system) การรรับรู้ของสมอง การบันทึก และการจ า ตลอดจนระบบอวัยวะ
อ่ืนๆ ที่การท าสมาธิภาวนาสามารถส่งผลน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่
สามารถบันทึก ตรวจวัดได้ รวมทั้งการเรียนรู้ในการวัดสัญญาณชีพ  
(Vital Signs) 

 
 

สบ. ๐๐๓   แนวคิดและทฤษฏีสมาธิบ าบัด 
(Concept and Theory of Meditation Therapy) 

๓(๓-๓-๐) 

 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฏีหลักการและวิธีการใช้สมาธิในการ
บ าบัดโรคตามหลักพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฏก และวิวัฒนาการในการน า
หลักสมาธิไปใช้และบูรณาการเพ่ือการบ าบัดโรค 

 

สบ. ๐๐๔    สมาธิบ าบัดภาคปฏิบัติ ๑   
(Meditation Therapy Practice 1) ๓ 

(๓-๓-๓) 

            ศึกษาทฤษฏีและการปฏิบัติสมาธิที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพและมีผลต่อการบ าบัดโรค เป็นภาคของการปฏิบัติจริงและมีการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของโรคของผู้ป่วยจริงตามกรณีศึกษา (โรค) ที่ก าหนดให้ใน
ระดับพ้ืนฐาน เพื่อให้เห็นภาพรวม การคิดวิเคราะห์ของสาเหตุผลของการปฏิบัติ
ในการบ าบัดโรคที่ก าหนดให้จากกรณีศึกษา 

 

สบ. ๐๐๕   พยาธิสรีรวิทยา  
(Pathophysiology) 

๒(๒-๐-๐) 

           ศึกษาอาการวิทยาและดุลยภาพของร่ างกายกับการเจ็บป่วย 
ความเครียดกับการเจ็บป่วย พยาธิสรีรวิทยาของเซลล์ พยาธิสรีรวิทยาของ
มะเร็ง ความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด ความผิดปกติของระบบหายใจ 
พยาธิสรีรวิทยาของระบบประสาท ในรายวิชานี้เพ่ือให้ผู้ศึกษาให้เข้าใจถึงกลไก
ความผิดปกติในระบบการท างานของร่างกายและเป็นสาเหตุของโรคตาม
หลักการแพทย์ ในรายวิชานี้สามารถบอกถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค 
อาการและอาการแสดง ตลอดจนการท างานของระบบอวัยวะในสภาวะที่
เจ็บป่วยหรือเป็นโรคต่างๆ ของมนุษย์อันเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่การบ าบัดโรคตาม

 



๑๖ 
 

    

หลักการแพทย์ 
สบ. ๐๐๖ การบูรณาการสมาธิภาวนาเพื่อการบ าบัดรักษาโรค  

(Integration of Meditation for Treatment Disease)  
 

๒(๒-๒-๐)  
 

         ศึกษากลไกความสัมพันธ์และความเกี่ยวเนื่องของการปฏิบัติที่มีผลต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของโรค การวิเคราะห์วิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติ ความ
เชื่อมโยงถึงสาเหตุต่อวิธีการปฏิบัติและน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
กายภาพท่ีสามารถบ าบัดและรักษาโรคให้หายได้จริง 

 

สบ. ๐๐๗   สมาธิบ าบัดภาคปฏิบัติ ๒   
(Meditation Therapy Practice 2) 

๓(๓-๓-๓)  
 

          ศึกษาการปฏิบัติสมาธิภาวนาทางพุทธศาสนาเพ่ือการบ าบัดรักษาโรคใน
เชิงลึก โดยผู้ศึกษาจะต้องเข้าใจในวิธีการปฏิบัติต่างๆ อย่างละเอียดและ
สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองและสอนผู้อ่ืนได้ โดยผู้เรียนจะต้องสามารถปฏิบัติ
และอธิบายวิธีการปฏิบัติที่สอดรับกับหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต่อวิธีการ
ทางด้านสมาธิภาวนาที่ให้ผลต่อความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพได้ 
 

 

สบ. ๐๐๘   การวิจัยสมาธิภาวนาเพื่อการบ าบัดรักษาโรค 
(Meditation Research for Treatment  Disease)  

๓(๓-๓-๓) 

          ศึกษาระเบียบวิธีการวิจัย และการท าวิจัยภาคสนามที่ผู้ศึกษาใน
หลักสูตรจะได้ท าการวิจัยโรคต่างๆ ด้วยวิธีการปฏิบัติสมาธิภาวนากับผู้ป่วยจริง 
เก็บข้อมูล ผลการเปลี่ยนแปลงของโรคตามหัวข้อหรือโรคที่ก าหนดให้หรือโรคที่
ผู้ศึกษาสนใจ และมีการตรวจวัดอาการผู้ป่วยด้วยวิธีการของแพทย์แผนปัจจุบัน 

 

สบ. ๐๐๙ หลักจิตวิทยาเพื่อการบ าบัดในพุทธศาสนา 
(Principles of Psychiatric Therapy in Buddhism) 

๒(๒-๐-๐) 
 

          ศึกษาความเป็นมาและการใช้จิตบ าบัดทางพุทธศาสนาแนวคิดการใช้
สมาธิภาวนาเพื่อการบ าบัดทางจิตประโยชน์และผลที่เกิดขึ้นจากการใช้จิตบ าบัด
เพ่ือการรักษาโรคกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหลักจิตวิทยาเบื้องต้น 
จิตวิทยาบ าบัดทางคลินิก เครื่องมือที่ใช้ในจิตบ าบัด ตลอดจนนวัตกรรมที่ ใช้ใน
จิตวิทยาทางคลินิก 

 

สบ. ๐๑๐   พุทธศาสนากับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
(Buddhism and The Wisdom of Thai Traditional Medicine) 

๒(๒-๐-๐) 

           ศึกษาการดูแลสุขภาพทั้งสภาวะปกติ และสภาวะที่ผิดปกติ (เป็นโรค) 
โดยใช้ทฤษฎีความสมดุลของธาตุต่าง ๆ ในร่างกายและแนวคิดการดูแลสุขภาพ 

 



๑๗ 
 

    

มูลเหตุแห่งการเกิดโรค การบ าบัดรักษาโรคด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
สบ.๐๑๑ วิชากายวิภาคเพื่อการเจริญสติในพระไตรปิฏก 

(Anatomy for Mindfulness in the Tripitaka ) 
๒(๒-๐-๐) 

 
 ศึกษากายะคติ ธาตุดิน ๒๐ ประการ ธาตุน้ า ๑๒ ประการ ธาตุลม ๖ 

ประการ และธาตุไฟ ๔ ประการ ความส าคัญและลักษณะของมหาภูตรูป และอุ
ปาทยรูป ที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฏก เรียนรู้รูปและนาม ขันธ์ ๕ ได้แก่ รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ การเกิด ชาติ จลนะ ภินนะ การพิจารณาไตรลักษณ์ 
อันเป็นพื้นฐานแห่งการเจริญสติศึกษาวิธีการเจริญสติในพระไตรปิฏก 

 

สบ.๐๑๒ วิชาโรคในพระไตรปิฏก 
(Diseases in the Tripitaka) 

๒(๒-๐-๐) 

 ศึกษามูลเหตุแห่งการเกิดโรคในพระไตรปิฏก ความส าคัญและการ
รักษาสมดุลแห่งธาตุทั้ง ๔ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องของธาตุทั้ง ๔ และธาตุทั้ง ๖ 
ศึกษาโรค อาการแสดงต่างๆ ที่กล่าวถึงในพระไตรปิฏก เปรียบเทียบโรคใน   
พระไตรปิฏกกับโรคในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน กรณีศึกษาโรคที่พบใน                       
พระไตรปิฏก 

 

สบ.๐๑๓ วิชาการรักษาโรคในพระไตรปิฏก 
(Disease Treatment in the Tripitaka) 

๒(๒-๐-๐) 
 

 ศึกษาแนวทางการรั กษา การบ าบัดโรคด้วยวิธีการต่ างๆ ใน          
พระไตรปิฏก สมุนไพรในพระไตรปิฏก โภชนาหารในพระไตรปิฏก และวิธีการ
บ าบัดต่างๆ ทั้งทางกายและทางจิต ธรรมโอสถต่างๆ ที่ใช้ในแต่ละกรณี เพ่ือการ
บ าบัดรักษาโรคในพระไตรปิฏก 

 

 


