
๑ 
 

รายละเอียดมาตรฐานคณุวฒิุหลกัสตูรประกาศนียบตัรการบริหารกิจการคณะสงฆ ์
ประจ ารายวิชา บส ๐๐๒  กฎหมายคณะสงฆ ์

 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา    มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั   

ห้องเรียนวดัไชยชุมพลชนะสงคราม 
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูโดยทัว่ไป 
 

๑. รหสัและช่ือรายวิชา  

       บส ๐๐๒  กฎหมายคณะสงฆ ์ 

                     sangha law 

๒. จ านวนหน่วยกิต   

       ๒ หน่วยกติ ๒ (๒-๐-๔) 

๓.  หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

       ประกาศนียบตัรการบรหิารกจิการคณะสงฆ ์(ป.บส.) 

๔. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

        พระมหาแวนสนั พุทฺธสโีล 

๕.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

       ภาคการศกึษาที ่๑ ชัน้ ป.บส. 

๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

     ไมม่ ี

๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

     ไมม่ ี

๘. สถานท่ีเรียน    

  อาคารเรยีนโครงการขยายหอ้งเรยีนวดัไชยชุมพลชนะสงคราม  มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

๙. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 

     ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 



๒ 
 
หมวดท่ี ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

 

๑. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นิสติมคีวามรู ้ความเขา้ใจและมคีวามรูใ้นลกัษณะของกฎหมายคณะสงฆ ์การตีความกฎหมาย

คณะสงฆ ์องค์ประกอบการกระท าความผดิ ความผดิกฎหมายคณะสงฆ์ เหตุยกโทษ และเหตุลดโทษและเหตุ

บรรเทาโทษ 

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

๑) เพื่อใหม้คีวามรู ้ความขา้ใจเกีย่วกบักฎหมายคณะสงฆ ์

๒) เพื่อใหส้ามารถน าหลกักฎหมายคณะสงฆไ์ปใชใ้นการบรหิารกจิการคณะสงฆ ์

๓) เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจกรณตีวัอยา่งทีศ่าลตดัสนิเกีย่วกบักฎหมายคณะสงฆ์ 

๔) เพื่อใหเ้กดิจติส านึกรบัผดิชอบรว่มกนัระหว่างคณะสงฆก์บัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

๕) เพื่อใหเ้กดิการเชื่อมโยงระหว่างคณะสงฆก์บักฎหมายอื่น ๆ 

๖) เพื่อให้เกดิประโยชน์ต่อการน าความรูด้า้นกฎหมายไปประยุกต์ใชใ้นการบรหิารกจิการอย่างคณะได้

ถูกตอ้ง 
 

หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  

ศกึษาความหมาย ลกัษณะบทบาทและประเภทของกฎหมาย ขัน้ตอนและวธิอีอกกฎหมายคณะสงฆ ์

ความสมัพันธ์คณะสงฆ์กับกฎหมายอื่นๆ เปรยีบเทียบกฎหมายคณะสงฆ์และกฎหมายต่างๆ การบงัคบัใช้

กฎหมายคณะสงฆ ์การใชอ้ านาจหน้าทีข่องพระสงัฆาธกิาร พระราชบญัญตัคิณะสงฆแ์ละกฎหมายเถรสมาคมที่

เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารกจิการคณะสงฆ ์

๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

           ๓๐ ชม. 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๐  ชัว่โมงต่อ

ภาคการศกึษา   

 

สอนเสรมิตามความ

ตอ้งการของนิสติเฉพาะ

ราย   

ไมม่กีารฝึกปฏบิตังิาน

ภาคสนาม 

การศกึษาดว้ยตนเอง ๔ 

ชัว่โมงต่อสปัดาห ์  

๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบคุคล 

     - อาจารยป์ระจ ารายวชิา ก าหนดเวลาใหค้ าปรกึษา  

     - จดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชัว่โมงต่อสปัดาห(์เฉพาะรายที่

ตอ้งการ) 



๓ 
 

หมวดท่ี ๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 
๑. คณุธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

        พฒันาผู้เรยีนให้มคีุณธรรม จรยิธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชวีติร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมอย่างราบรื่น และ

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจรยิธรรมไปพร้อมกับ

การศกึษาการเมอืงการปกครอง โดยมคีุณธรรมจรยิธรรมตามคุณสมบตัหิลกัสตูร ดงันี้ 

           (๑) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ  

           (๒) มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเอง วชิาชพีและสงัคม 

           (๓) มภีาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งและล าดบั

ความส าคญั 

           (๔) เคารพสิทธิและรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็น

มนุษย ์

     (๕) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 

๑.๒ วิธีการสอน  

   - สอนแบบรรยาย พรอ้มยกตวัอยา่งค าพพิากษาศาลฎกีา และกรณศีกึษาทีเ่กดิขึน้จรงิ 

   - อภปิรายกลุ่ม 

   - ใหน้ิสติศกึษาจากสื่อสารมวลชน 

   - บทบาทสมมตหิรอืสถานการณ์จ าลอง  

๑.๓ วิธีการประเมินผล 

   - การเขา้ชัน้เรยีน 

   - การรบัมอบหมายงาน 

   - การวเิคราะหก์รณศีกึษา 

   - การตอบขอ้ซกัถาม  

๒. ความรู้  

๒.๑ ความรู้ท่ีต้องได้รบั  

 ความรู้เน้นตามเนื้อหาในรายวชิา และความรู้จากการวิเคราะห์จากสื่อสารมวลชนและเหตุการณ์ที่

เกดิขึน้จรงิในสงัคม 

๒.๒ วิธีการสอน 

 บรรยาย อภปิราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวเิคราะห์กรณีศกึษา และมอบหมายให้

ค้นคว้าข่าว บทความ ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศกึษาโดยให้แก้ปัญหา และโครงงาน 

Problem Base Learning และ Student Center เน้นผูเ้รยีนเป็นจดุศูนยก์ลาง 



๔ 
 
๒.๓  วิธีการประเมินผล 

           - สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัหลกัทฤษฎ ี(ขอ้กฎหมาย) และขอ้เทจ็จรงิ 

            - น าเสนอสรปุการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

           - วเิคราะหก์รณศีกึษา 

๓. ทกัษะทางปัญญา 

๓.๑ ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

 พฒันาความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ มกีารวเิคราะห์ วจิารณ์พฒันาประสบการณ์ตรงเสรมิ

ดว้ยองคค์วามรูต้ามหลกัทฤษฎ ี(ตามหลกักฎหมาย) ปรบัขอ้เทจ็จรงิในรปูแบบต่างๆ ใหเ้ขา้กบัขอ้กฎหมายและ

เป็นรปูธรรม 

๓.๒ วิธีการสอน 

          - การบรรยาย พรอ้มยกตวัอยา่ง ค าพพิากษาศาลฎกีา หรอืขอ้เทจ็จรงิเชงิประจกัษ์ 

          - การมอบหมายใหน้ิสติท าโครงงานพเิศษ และน าเสนอผลการศกึษา 

          - อภปิรายกลุ่ม  

          - วเิคราะหก์รณศีกึษาเกีย่วกบัปัญหาทางกฎหมายส าหรบัพระสงฆ์ 

          - การรวบรวมแนวคดิจากสงัคม 

          - การประมวลขา่วจากสื่อสารมวลชน 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 

 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นขอ้สอบทีม่กีารวเิคราะหปั์ญหาขอ้กฎหมายและขอ้เทจ็จรงิ  

๔. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

๔.๑ ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  

 - ทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม 

 - ทกัษะการเสรมิสรา้งก าลงัใจในการท างาน 

 - ทกัษะการบรหิารเวลาและรบัผดิชอบรว่มกนั 

๔.๒ วิธีการสอน 

 - จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะหก์รณศีกึษา 

 - รายงานกลุ่ม รายงานบุคคล 

 - การน าเสนอผลงานทางวชิาการ และข่าวจากสื่อสารมวลชน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

 - ประเมนิตนเอง และนิสติดว้ยกนั ดว้ยรปูแบบทีก่ าหนด 

 - รายงานน าเสนอพฤตกิรรมกลุ่ม 



๕ 
 

 - บนัทกึผลการศกึษาดว้ยตนเอง   

๕. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา       

         - พฒันาทกัษะในการสื่อสารทัง้การพูด การฟัง การแปล  การเขยีน โดยการท ารายงาน และน าเสนอใน

ชัน้เรยีน 

 - พฒันาทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณศีกึษา 

 - พฒันาทกัษะในการสบืคน้ ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต ขอ้มลูจากหอ้งสมดุ  

๕.๒ วิธีการสอน       

         - มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จากเทคโนโลยสีารสนเทศ  สื่อการสอน e-learning และท า

รายงานโดยเน้นการน าตวัเลข หรอืมสีถติอิา้งองิ จากแหล่งขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื 

     - น าเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  

๕.๓ วิธีการประเมินผล 

 - การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยสื่อเทคโนโลย ี

 - การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและวธิกีารอภปิราย 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สปัดาห์

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  ส่ือท่ีใช้ 

(ถ้ามี) 

ผูส้อน 

๑ 

 

บทท่ี ๑ ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบั

กฎหมายคณะสงฆ ์

๒ - ชีแ้จงขอบข่าย

เนื้อหาการเรยีนการ

สอน 

-การวดัผลและ

ประเมนิผล 

-สอบถามรายละเอยีด

การเรยีน ฯ 

พระมหาแวนสนั  พุทฺธสโีล 

๒ 

 

บทท่ี ๒ ขัน้ตอนในการออก

กฎหมายคณะสงฆ ์

 

๒ - บรรยาย อธบิาย 
และยกตวัอยา่ง
ประกอบ 
- Power Point 
Projector 

พระมหาแวนสนั พุทฺธสโีล 



๖ 
 

สปัดาห์

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  ส่ือท่ีใช้ 

(ถ้ามี) 

ผูส้อน 

๓ 

 

บทท่ี ๒ (ต่อ) วธิกีารในการออก

กฎหมายคณะสงฆ ์

  

๒ อธบิายเนื้อหาโดยใช ้
Power point รว่มกนั
อภปิราย 
- เอกสารประกอบการ 
สอน 

พระมหาแวนสนั พุทฺธสโีล 

๔ 

 

บทท่ี ๓ คณะสงฆก์บักฎหมาย

ทัว่ไป 

       

๒ อธบิายเนื้อหาโดยใช ้

Power point รว่มกนั

อภปิราย 

พระมหาแวนสนั พุทฺธสโีล 

๕ 

 

บทท่ี  ๔  เปรียบเทียบกฎหมาย

คณะสงฆก์บักฎหมายทัว่ไป 

๒ อธบิายเนื้อหาโดยใช ้

Power point รว่มกนั

อภปิราย 

พระมหาแวนสนั พุทฺธสโีล 

๖ 

 

บทท่ี ๔ (ต่อ) เปรยีบเทยีบ

กฎหมายคณะสงฆก์บักฎหมาย

ทัว่ไป   

๒ อธบิายเนื้อหาโดยใช ้

Power point รว่มกนั

อภปิราย 

พระมหาแวนสนั พุทฺธสโีล 

๗ 

 

บทท่ี ๕ การบงัคบัใชก้ฎหมาย

คณะสงฆ ์

๒ อธบิายเนื้อหาโดยใช ้

Power point รว่มกนั

อภปิราย 

พระมหาแวนสนั พุทฺธสโีล 

๘ สอบกลางภาค    

๙ บทท่ี ๖ การใชอ้ านาจหน้าทีข่อง

พระสงัฆาธกิาร 

๒ อธบิายเนื้อหาโดยใช ้

Power point รว่มกนั

อภปิราย 

พระมหาแวนสนั พุทฺธสโีล 

๑๐ 

 

บทท่ี ๗ พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์

 

๒ อธบิายเนื้อหาโดยใช ้

Power point รว่มกนั

อภปิราย 

พระมหาแวนสนั พุทฺธสโีล 

๑๑ 

 

บทท่ี ๘ กฎหมายมหาเถรสมาคม 

  

๒ อธบิายเนื้อหาโดยใช ้

Power point รว่มกนั

อภปิราย 

พระมหาแวนสนั พุทฺธสโีล 

๑๒ 

 

บทท่ี ๙ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ

การบรหิารกจิการคณะสงฆ ์

๒ อธบิายเนื้อหาโดยใช ้

Power point รว่มกนั

พระมหาแวนสนั พุทฺธสโีล 



๗ 
 

สปัดาห์

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  ส่ือท่ีใช้ 

(ถ้ามี) 

ผูส้อน 

 อภปิราย 

๑๓ บทท่ี ๑๐ กฎหมายมหาเถร

สมาคมทีเ่กีย่วกบัการบรหิาร

กจิการคณะสงฆ ์

๒ อธบิายเนื้อหาโดยใช ้

Power point รว่มกนั

อภปิราย 

พระมหาแวนสนั พุทฺธสโีล 

๑๔ บทท่ี ๑๑ การบรหิารงานกจิการ

คณะสงฆ ์

๒ อธบิายเนื้อหาโดยใช ้

Power point รว่มกนั

อภปิราย 

พระมหาแวนสนั พุทฺธสโีล 

๑๕ สรปุเนื้อหาของวชิาทัง้หมด ๒ อธบิายสรุปเนื้อหา

โดยใช ้Power point 

รว่มกนัอภปิราย 

พระมหาแวนสนั พุทฺธสโีล 

๑๖ สอบปลายภาค   พระมหาแวนสนั พุทฺธสโีล 

 
       ๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ท่ี  วิธีการประเมิน  
สปัดาหท่ี์

ประเมิน  

สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

๘ 

๑๖ 

๑๐% 

๖๐% 

๒ 

วเิคราะหก์รณศีกึษา คน้ควา้ การน าเสนอ

รายงาน 

การท างานกลุ่มและผลงาน 

การอ่านและสรปุบทความ 

การส่งงานตามทีม่อบหมาย  

ตลอดภาค

การศกึษา 
๒๐% 

๓ 
การเขา้ชัน้เรยีน การมสี่วนรว่ม อภปิราย 

เสนอความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 
ตลอดภาค

การศกึษา 
๑๐% 

 
 

หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 



๘ 
 

๑. เอกสารและต าราหลกั 

คณาจารย ์มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. การปกครองคณะสงฆไ์ทย. กรงุเทพฯ : โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณ  

          ราชวทิยาลยั, ๒๕๕๕. 

กนก แสนประเสรฐิ. ประมวลพระราชบญัญติัคณะสงฆ.์ กรงุเทพฯ : โรงพมิพส์ านักงานพระพุทธศาสนา 

          แห่งชาต,ิ ๒๕๔๙. 

พระเทพเวท ี(ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ ป.ธ.๙). พระราชบญัญติัคณะสงฆแ์ละก ามหาเถรสมาคม.  
         กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพ ์บรษิทั สหธรรมมกิ จ ากดั, ๒๕๔๑. 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคญั 

ไมม่ ี

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

คณาจารย ์มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. กฎหมายทัว่ไป. พระนครศรอียธุยา : โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณ  

          ราชวทิยาลยั, ๒๕๕๔. 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

 
๑. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ทีจ่ดัท าโดยนิสติ ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและความเหน็ของ

นิสติ 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 
- ขอเสนอแนะผ่านเวบ็บอรด์ ทีอ่าจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการสื่อสารนิสติ 

๒. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี้ 

- การสงัเกตการณ์สอนของผูร้ว่มทมีการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

๓. การปรบัปรงุการสอน  

หลงัจากผลการประเมนิการสอนในข้อ ๒ จงึมกีารปรบัปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดม

สมอง และหาขอ้มลูเพิม่เตมิในการปรบัปรงุการสอน ดงันี้ 

- สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
- การวจิยัในและนอกชัน้เรยีน 



๙ 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัข้อ ตามที่คาดหวงัจากการ

เรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้าก การสอบถามนิสติ หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนิสติ รวมถงึพจิารณาจากผลการทดสอบ

ยอ่ย และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 

          - การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสติโดยอาจารยอ์ื่น หรอืผูท้รงคุณวุฒ ิทีไ่ม่ใช่

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  

     - มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ

ขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรงุการสอน 

และรายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 

          - ปรบัปรงุรายวชิาทุก ๓ ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ ๔        

          - เปลี่ยนหรอืสลบัอาจารยผ์ู้สอน เพื่อให้นิสติมมีุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรูน้ี้กบัปัญหาที่มาจาก

งานวจิยัของอาจารยห์รอืแนวคดิใหม่ๆ  
 
 

 


