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คำาปรารภ

 คำาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นคำาสอน

เพื่อการ “ปฏิบัติ” หรือเพื่อการ “แก้ปัญหาชีวิต” ได้จริงๆ  

ไม่ใช่ปรัชญาสำาหรับขบคิดหรือถกเถียงในเชิงวิชาการ

ล้วนๆ  ในเมื่อเป้าหมายแห่งคำาสอนเป็นเช่นนี้ ลักษณะ

ของคำาสอนจึงถูกนำาเสนอเพ่ือให้เอื้อต่อการนำามาปฏิบัติ

โดยตรง ดังนั้น เราจะพบว่า คำาสอนโดยมากถูกนำาเสนอใน

ลักษณะ “HOW TO” เช่น แบ่งเป็นข้อ เป็นหมวด ระบุขั้น

ตอน วิธีการ และบอกเป้าหมาย หรือแจ้งผลลัพธ์ให้ทราบ

ล่วงหน้าอย่างชัดเจนว่า ธรรมแต่ละข้อ แต่ละหมวด มีเป้า

หมายเพื่ออะไร วิธีการเป็นอย่างไร ปฏิบัติตามแล้วจะได้รับ

ประโยชน์อย่างไร เช่น อริยสัจ ๔ มีเป้าหมายเพื่อบรรลุพระ

นิพพาน วิธีการคือต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ ครั้น

ปฏิบัติครบแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้คือ กลายเป็นพระอริยบุคคลที่

ดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง กลายเป็นบุคคลที่มีอิสรภาพทางจิต

สมบูรณ์ มีชีวิตที่สงบ เย็น เป็นบรมสุข เป็นต้น  หลักธรรม

ที่รวบรวมและนำามาเรียบเรียงไว้ในหนังสือเล่มน้อยนี้ จัด

ทำาขึ้นมาสำาหรับแจกจ่ายเป็นวิทยาทานแก่บุคคลในสาขา

อาชีพต่างๆ ที่ต้องการประสบความสำาเร็จในสาขาวิชาชีพ

ของตน วิธีการจัดทำาก็คือ ผู้เรียบเรียงคัดเลือกหมวดธรรม



ที่ต้องการ จากนั้นแปลคำาและความให้ร่วมสมัย ส่วนภาษา

อังกฤษได้คัดคำาแปลจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ

ประมวลธรรม ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) มา

ลงกำากับไว้ด้วย  เพื่อให้ผู้ที่สนใจคำาแปลในพากย์ภาษา

อังกฤษได้ตรวจสอบคำาและความหมายให้ชัดขึ้น อันจะ

เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการทำาความเข้าใจคำาสอนของ

พระพุทธองค์ให้ถูกต้องถ่องแท้ผ่านการเทียบเคียงทั้งภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ และนอกจากนั้นแล้วก็ยังอำานวย

ประโยชน์ต่อชาวต่างชาติที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนา

เบื้องต้นอีกทางหนึ่งด้วย 
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๑. ลายแทงแห่งความสุข 

     ๑.๑ อย่าเอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์

     ๑.๒ แสวงหาความสุขอันชอบธรรม

     ๑.๓ ในสุขอันชอบธรรมก็ไม่หลงติด

     ๑.๔ เพียรพัฒนาจิตให้พ้นทุกข์

๑ ลายแทงแห่งความสำาเร็จ



1. The Roadmap to Happiness

1.1 Being not overwhelmed by suffering.

1.2 One does not give up righteous happiness.

1.3 One is not infatuated even with that righteous 

      happiness.

1.4 One strives in the right way to eradicate 

      the cause of suffering.

The Roadmap to Success ๒



๒. ลายแทงแห่งความสำาเร็จ

 ๒.๑ ทำาในสิ่งที่รัก

 ๒.๒ ทำาด้วยความขยัน

 ๒.๓ ทำาด้วยความมุ่งมั่น

 ๒.๔ ทำาด้วยความคิดสร้างสรรค์

๓ ลายแทงแห่งความสำาเร็จ



2.  The Roadmap to Success

     2.1 Will, Zeal, Aspiration.

     2.2 Energy, Effort, Exertion, Perserverance.

     2.3 Thoughtfulness, Active Thought, 

           Dedication.

     2.4 Investigation, Examination, Reasoning, 

           Testing.

The Roadmap to Success ๔



๓. ลายแทงแห่งความรวย

๓.๑ ขยันหา

๓.๒ รักษาดี

๓.๓ มีกัลยาณมิตร

๓.๔ ใช้ชีวิตพอเพียง

๕ ลายแทงแห่งความสำาเร็จ



3. The Roadmap to Wealthiness

     3.1 To be endowed with energy and industry; 

           achievement of diligence.

     3.2 To be endowed with watchfulness; 

           achievement of protection.

     3.3 Good company; association with 

           good people.

     3.4 Balanced livelihood; living economically.

The Roadmap to Success ๖



๔. ลายแทงแห่งปัญญา

 ๔.๑ รู้จักหาความรู้

 ๔.๒ รู้จักจำา

 ๔.๓ รู้จักท่อง

 ๔.๔ รู้จักทำาความเข้าใจ

 ๔.๕ รู้จักคิดใหม่ในเชิงสร้างสรรค์

๗ ลายแทงแห่งความสำาเร็จ



4. The Roadmap of Wisdom

4.1 Having heard or learned many ideas.

4.2 Having retained or remembered them.

4.3 Having frequently practiced them 

      verbally; having consolidated them by  

      word of mouth.

4.4 Having looked over them with the mind.

4.5 Having thoroughly penetrated them by view.

The Roadmap to Success ๘



๕. ลายแทงแห่งเสน่ห์

 ๕.๑ เอื้ออารี

 ๕.๒ วจีไพเราะ

 ๕.๓ สงเคราะห์ประชาชน

 ๕.๔ เข้ากับคนทุกได้ทุกชั้น

๙ ลายแทงแห่งความสำาเร็จ



5. The Roadmap of 
Being Charm

5.1 Giving; generosity; charity.

5.2 Kindly speech; convincing speech.

5.3 Useful conduct; rendering 

      services; life of service; doing good.

5.4 Even and equal treatment; equality 

      consisting in impartiality, participation 

      and behaving oneself properly in all 

      circumstances.

The Roadmap to Success ๑๐



๖. ลายแทงแห่งความรัก

 ๖.๑ มีศรัทธาเสมอกัน

 ๖.๒ มีศีลเสมอกัน

 ๖.๓ มีความเสียสละเสมอกัน

 ๖.๔ มีปัญญาเสมอกัน

๑๑ ลายแทงแห่งความสำาเร็จ



6. The Roadmap of Love

6.1 To be matched in faith.

6.2 To be matched in moral conduct.

6.3 To be matched in generosity.

6.4 To be matched in wisdom.

The Roadmap to Success ๑๒



๗. ลายแทงแห่งผูน้ำา

  ๗.๑  รู้เหตุ

  ๗.๒  รู้ผล

  ๗.๓  รู้ตน

  ๗.๔  รู้ประมาณ

  ๗.๕  รู้กาล

  ๗.๖  รู้สังคม

  ๗.๗  รู้จักใช้คน
 

๑๓ ลายแทงแห่งความสำาเร็จ



7. The Roadmap of the Leader

7.1 Knowing the law; knowing the cause.

7.2 Knowing the meaning; knowing the purpose; 

      knowing the consequence.

7.3 Knowing oneself.

7.4 Moderation; knowing how to be temperate; 

      sense of proportion.

7.5 Knowing the proper time; knowing how to 

      choose and keep time.

7.6 Knowing the assembly; knowing the society.

7.7 Knowing the individual; knowing the different 

      individuals.

The Roadmap to Success ๑๔



๘. ลายแทงแห่งปัญญาชน 
๘.๑  อย่าปลงใจเชื่อ  ด้วยการฟังตามกันมา

๘.๒  อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆ กันมา

๘.๓  อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ

๘.๔  อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำาราหรือคัมภีร์

๘.๕  อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรก

๘.๖  อย่าปลงใจเชื่อ เพราะการอนุมาน

๘.๗  อย่าปลงใจเชื่อ เพราะการคิดตรองตาม

        แนวเหตุผล

๘.๘  อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจ

         ไว้แล้ว

๘.๙  อย่าปลงใจเชื่อ  เพราะมองเห็นรูปลักษณะ  

         น่าจะเป็นไปได้

๘.๑๐  อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้

           เป็นครูของเรา

๑๕ ลายแทงแห่งความสำาเร็จ



8. The Roadmap of 
the Scholar

8.1 Be not led by report.

8.2 Be not led by tradition.

8.3 Be not led by hearsay.

8.4 Be not led by the authority of texts.

 8.5 Be not led by mere logic.

 8.6 Be not led by inference.

 8.7 Be not led by considering appearances.

 8.8 Be not led by the agreement with 

       a considered and approved theory.

 8.9 Be not led by seeming possibilities.

 8.10 Be not led by the idea, 

         ‘This is our teacher.’

The Roadmap to Success ๑๖



๙. ลายแทงแห่งครูบาอาจารย์

 ๙.๑ น่ารัก

 ๙.๒ น่าเคารพ

 ๙.๓ น่ายกย่อง

 ๙.๔ รู้จักพูด

 ๙.๕ พร้อมที่จะรับฟัง

 ๙.๖ อธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจ

 ๙.๗ ไม่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย

๑๗ ลายแทงแห่งความสำาเร็จ



9. The Roadmap of the Teacher

 9.1 Lovable; endearing.

 9.2 Esteemable; respectable; venerable.

 9.3 Adorable; cultured; emulable.

 9.4 Being a counsellor.

 9.5 Being a patient listener.

 9.6 Able to deliver deep discourses or to 

       treat profound subjects.

 9.7 Not leading or spurring on to 

       a useless end.

The Roadmap to Success ๑๘



๑๐. ลายแทงแห่งนักปกครอง

 ๑๐.๑  เป็นผู้ให้

 ๑๐.๒  เป็นผู้มีศีล

 ๑๐.๓  เป็นผู้เสียสละ

 ๑๐.๔  เป็นผู้ซื่อสัตย์

 ๑๐.๕  เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน

 ๑๐.๖  เป็นผู้ขยัน

 ๑๐.๗  เป็นผู้ไม่โกรธ

 ๑๐.๘  เป็นผู้ไม่เบียดเบียน

 ๑๐.๙  เป็นผู้อดทน

 ๑๐.๑๐ เป็นผู้ทรงความยุติธรรม

๑๙ ลายแทงแห่งความสำาเร็จ



10. The Roadmap of 
the Administrator

 10.1 Charity; liberality; generosity.

 10.2 High moral character.

 10.3 Self-sacrifice.

 10.4 Honesty; integrity.

 10.5 Kindness and gentleness.

 10.6 Austerity; Self-control; 

                    Non-indulgence.

 10.7 Non-anger; Non-fury.

 10.8 Non-violence; Non-oppression.

 10.9 Patience; Forbearance; Tolerance

 10.10 Non-deviation from righteousness; 

           Conforming to the law.

The Roadmap to Success ๒๐



๑๑. ลายแทงแห่งนักบุญ
 ๑๑.๑ ทำาบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ

 ๑๑.๒ ทำาบุญด้วยการรักษาศีลหรือประพฤติดี

 ๑๑.๓ ทำาบุญด้วยการเจริญภาวนา คือฝึกอบรม

                       จิตใจเจริญปัญญา

 ๑๑.๔ ทำาบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม

 ๑๑.๕ ทำาบุญด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้

 ๑๑.๖ ทำาบุญด้วยการช่วยเฉลี่ยส่วนแห่งความดี 

                       ให้ผู้อื่น

 ๑๑.๗ ทำาบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่น

 ๑๑.๘ ทำาบุญด้วยการฟังธรรมศึกษาหาความรู้

 ๑๑.๙ ทำาบุญด้วยการสั่งสอนธรรมให้ความรู้

 ๑๑.๑๐ ทำาบุญด้วยการทำาความเห็นให้ตรง

๒๑ ลายแทงแห่งความสำาเร็จ



11. The Roadmap of the Saint

11.1 Meritorious action consisting in generosity; 

        merit acquired by giving.

11.2 By observing the precepts or moral behavior.

11.3 By mental development.

11.4 By humility or reverence.

11.5 By rendering services.

11.6 By sharing or giving out merit.

11.7 By rejoicing in others’ merit.

11.8 By listening to the Doctrine or right teaching.

11.9 By teaching the Doctrine or showing truth.

11.10 By straightening one’s views or forming 

          correct views. 

The Roadmap to Success ๒๒



๑๒. ลายแทงแห่งนิพพาน

 ๑๒.๑  เห็นชอบ

 ๑๒.๒  คิดชอบ

 ๑๒.๓  พูดชอบ

 ๑๒.๔  กระทำาชอบ

 ๑๒.๕  อาชีพชอบ

 ๑๒.๖  เพียรชอบ

 ๑๒.๗  ระลึกชอบ

 ๑๒.๘  ตั้งจิตชอบ
 

๒๓ ลายแทงแห่งความสำาเร็จ



12. The Roadmap to Nirvana

 12.1 Right View; Right Understanding.

 12.2 Right Thought.

 12.3 Right Speech.

 12.4 Right Action.

 12.5 Right Livelihood.

 12.6 Right Effort.

 12.7 Right Mindfulness.

 12.8 Right Concentration.

The Roadmap to Success ๒๔



๒๕ ยิ่งรวยยิ่งให้ ยิ่งได้ยิ่งแบ่งปัน

ยิ่งรวยยิ่งให้ ยิ่งได้ยิ่งแบ่งปัน
........................

 ร่วมสร้างโลกนี้ให้มีสันติภาพโดยการสนับสนุน 

กิจกรรมของมูลนิธิวิมุตตยาลัย สถาบันวิมุตตยาลัย และมหา- 

วิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ดังรายการต่อไปนี้

 ๑.สมัครเป็น “โพธิสัตวภาคี” (พธส./ Dhamma 

Volunteer) ผู้ยินดีในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ ด้วยการอุทิศตน

ทำางานอาสาสมัครด้วยจิตสำานึกสาธารณะร่วมกับโครงการ

ต่างๆ ของสถาบัน เช่น อ่านหนังสือเสียงธรรมะ ถอดเทป ตัดต่อ

เสียงธรรมบรรยาย จัดพิมพ์ต้นฉบับ จัดพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อ

แจกเป็นธรรมทาน ทำารายการวิทยุ โทรทัศน์ธรรมะ วิทยากรใน

งานทางธรรมะ อาสาสมัครงานบุญที่เกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมะ

ในรูปแบบต่างๆ 

  ๒ . ส นั บ ส นุ น ก า ร เ ผ ย แ ผ่ พุ ท ธ ศ า ส น า ผ่ า น สื่ อ 

สิ่งพิมพ์ CD ธรรมทานเป็นรายเดือน หรือรายสะดวก กับ

โครงการ “หนังสือธรรมะแจกฟรี CD ธรรมะให้เปล่า” เพื่อ

สั่งสมปัญญาบารมี และบำาเพ็ญธรรมทานอันเป็นทานชั้นเลิศที่

เหนือกว่าทานทั้งปวง โดยบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี 

“ธรรมนวัตตกรรม” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช บัญชี 
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ออมทรัพย์เลขที่ ๐๑๖-๔-๑๖๒๙๗-๒

 ๓. ร่วมตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของพระ

ภิกษุสามเณรและนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยบริจาคเพื่อตั้ง

เป็นกองทุนในชื่อ - สกุล หรือองค์กรของท่านเอง โดยการบริจาค

เข้ากองทุนเป็นรายเดือน รายปี หรือรายสะดวก หรือสมทบ

ทุน “โครงการธรรมทาน” โดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ 

ชื่อบัญชี กองทุนธรรมทาน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช 

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๐๑๖-๔-๑๖๓๐๐-๙

 ๔. ร่วมบริจาคสมทบโครงการ “วันเกิดของฉัน คือ 

วันแบ่งปันแด่เพื่อนมนุษย์” โดยบริจาคเงินเพื่อการจัดพิมพ์

หนังสือธรรมะเป็นธรรมทานเพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือธรรมะราย

เดือน และร่วมสนับสนุนวารสาร “WE ARE WORLD” รายสอง

เดือนของสถาบัน

 ๕. ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหาร นำา้ปานะ และค่าใช้จ่าย

คอร์สภาวนาเพื่อสันติภาพที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน 

อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย หรือคอร์สภาวนาอื่นๆ ที่

สถาบันจัดขึ้นตามวาระอันสมควร

 ๖.ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างวิปัสสนาคารถาวร ประจำา 

มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญ

ตะวัน) ซึ่งประกอบด้วย ห้องประชุมสัมมนา ห้องปฏิบัติธรรม 

โสตทัศนูปกรณ์ ห้องนำา้ ฯลฯ โดยสามารถแสดงความจำานง



เพื่อร่วมบริจาคตามแต่จิตศรัทธาได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ 

๔๒๒ ๙๑๒๓, ๐๘๒ ๘๙๘ ๕๐๐๙

 ผู้สนใจสามารถโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  

วิปัสสนาคารถาวร ไร่เชิญตะวัน ธนาคารกสิกรไทย สาขา

ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงราย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๓๖๙-๒-

๓๘๖๐๑-๘

 ๘.ติดตามรับชม รับฟัง และเสนอข้อคิดเห็นอันเป็น 

ประโยชน์ เพื่อการทำางานของมูลนิธิและสถาบันวิมุตตยาลัย 

ได้ที่เว็บไซต์ www.dhammatoday.com

๒๗ ยิ่งรวยยิ่งให้ ยิ่งได้ยิ่งแบ่งปัน
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มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์
(สถาบันการศึกษาทางเลือก

เพื่อการพัฒนาตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์)

.............................

ผู้ก่อตั้ง  :  พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

  (ศษ.บ., พธ.ม., ป.ธ.๙, ศษ.ด.(ม.หาดใหญ่) 

  ปร.ด.(ม.แม่ฟ้าหลวง) 

  ศษ.ด. (ม.อิสเทิร์นเอเชีย) ศษ.ด. (ม.ศรีปทุม) 

 

เจ้าของ : มูลนิธิวิมุตตยาลัย

ที่ตั้ง : ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก 

  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

............................

๑. ความเป็นมา

 พระพุทธศาสนามีหลักคำาสอนที่ว่าด้วยการบริหาร

จัดการชีวิตทั้งชีวิตอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งครอบคลุมถึงการ

บริหารจัดการกิเลส การบริหารจัดการความต้องการ การ

บริหารจัดการทรัพยากร การบริหารจัดการความสุข การบริหาร

จัดการเงินและเวลา จนอาจกล่าวได้ว่า พุทธศาสนาคือที่มา



ของศาสตร์อันประเสริฐ (เศรษฐศาสตร์) และเป็นศาสตร์ที่ว่า

ด้วยการบริหารจัดการความต้องการให้พอดีกับทรัพยากรที่มี

อย่างสมดุล (Buddhist Economics) อย่างยากที่จะหาได้ใน

ศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่สอนกันอยู่ในสถาบันการศึกษากระแสหลัก 

เพื่อให้ศาสตร์อันประเสริฐของพระพุทธเจ้าอำานวยผลอย่างเป็น

รูปธรรมในชีวิตจริงของมวลมนุษยชาติ มูลนิธิวิมุตตยาลัย ซึ่ง

ก่อตั้งโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี จึงก่อตั้ง “มหาวิชชาลัยพุทธ

เศรษฐศาสตร์” ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษา ค้นคว้า 

วิจัย และแสวงหารูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่โลกตาม

ปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์

 

๒. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ   

 ๒.๑ ปรัชญา  

          “เศรษฐศาสตร์มัชฌิมา  การศึกษาเพ่ือสันติภาพ”

 ๒.๒ วิสัยทัศน์

   “มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้นำาด้าน 

การประยุกต์ทฤษฎีพุทธ เศรษฐศาสตร์ เพื่ อแก้ปัญหา 

ทุกขอริยสัจของสังคม” 

 ๒.๓ พันธกิจ

         ๒.๓.๑  จัดการศึกษาทางเลือกตามปรัชญาพุทธ

เศรษฐศาสตร์แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ

๒๙ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์
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         ๒.๓.๒  พัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้นำาด้านการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์

  ๒.๓.๓ สร้างสรรค์สันติภาพโลกด้วยการ

สอนสมาธิภาวนาแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ

  ๒.๓.๔ ผลิตองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์การ 

พัฒนาอย่างยั่ งยืนตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์แก่

มนุษยชาติ

    

๓. หลักสูตรและการเรียนการสอน

 การจัดการเ รียนการสอนในมหาวิชชาลัยพุทธ

เศรษฐศาสตร์ เป็นการเรียนการสอนที่เน้น “การเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ตรง” (Learning by doing) และก่อให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นสำาคัญ ไม่เน้นการ

ให้ค่าให้ความสำาคัญแก่ปริญญาบัตร หรือวิทยฐานะเหมือน

สถาบันการศึกษาทั่วไป การเรียนการสอนที่จัดทำาดำาเนินการ

อยู่มี ๕ สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

  ๓.๑  สาขาวิชา  การเจริญสติแบบองค์รวม 

  ๓.๒  สาขาวิชา  พุทธเศรษฐศาสตร์ 

  ๓.๓  สาขาวิชา  สุนทรียศาสตร์  

  ๓.๔  สาขาวิชา  ภาษาและธรรมนิเทศ  
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  ๓.๕  สาขาวิชา  สุขภาวะแบบองค์รวม

  

 การเรียนการสอนใช้รูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติ

การทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดย “บูรณาการ

การเจริญสติและการประยุกต์พุทธธรรมเข้ากับทุกกิจกรรมของ

ชีวิต”  

  

๔. วิธีวัดผลการเรียนการสอน

 การวัดผลการเรียนการสอนจะวัดจาก “ความเปลี่ยน 

แปลงเชิงพฤติธรรมที่เกิดแก่ผู้เรียนอย่างโดดเด่นเห็นชัด เรียน

เรื่องไหน ต้องสะท้อนคุณภาพของสิ่งที่เรียนออกมาอย่างเป็น

รูปธรรมได้อย่างชัดเจน เช่น เรียนเรื่องศานติภาวนา ก็สามารถ

ฝึกเจริญสติได้อย่างถูกต้อง เรียนเรื่องพุทธเศรษฐศาสตร์ ก็

ต้องรู้จักทำาเกษตรอินทรีย์จนสามารถพึ่งตนเองได้ เรียนเรื่อง

สุนทรียศาสตร์ก็สามารถเล่นดนตรหรืีอทำางานศิลปะได้ เรียน

เรื่องภาษาและธรรมนิเทศก็สามารถพูดภาษาต่างประเทศได้

อย่างเจ้าของภาษาหรืออธิบายธรรมได้อย่างแตกฉาน หรือ

เรียนเรื่องสุขภาวะแบบองค์รวมก็สามารถดูแลหรือถ่ายทอดวิธี

การดูแลสุขภาวะแบบองค์รวมทั้งแก่ตนและคนอ่ืนได้เป็นอย่าง

ดี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวโดยรวมแล้ว การวัดผลการ

เรียนการสอนจะสังเกตจากพฤติกรรมที่ปรากฏผ่านพัฒนาการ
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ทั้ง ๔ ด้านดังต่อไปนี้

 ๔.๑ พัฒนาการทางกาย (สมดุลงาน สมดุลชีวิต)

 ๔.๒ พัฒนาการทางศีล/สังคม (มีศีลในชีวิตประจำาวัน) 

 ๔.๓  พัฒนาการทางจิต (จิตสำานึกดีงาม มั่นคง สะอาด 

สว่าง สงบ)

 ๔.๔  พัฒนาการทางปัญญา (รู้จักตัวเอง รู้จักโลก ตาม 

ความเป็นจริง)  

  

๕. ใครคือผู้สอน ใครคือผู้เรียน

 ๕.๑  ผู้สอน คือ ผู้ทรงภูมิรู้ ภูมิธรรมที่เป็น “กูรู” ของ

ศาสตร์สาขานั้นๆ โดยตรง

 ๕.๒  ผู้เรียน คือ ใครก็ได้ที่สนใจใฝ่รู้ในสาขาวิชา

ต่างๆ อย่างแท้จริง ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ คนไทย หรือชาวต่าง

ชาติ

๖. ค่าใช้จ่าย

 การจัดการเ รียนการสอนในมหาวิชชาลัยพุทธ

เศรษฐศาสตร์ เป็นการจัดการศึกษาแบบ “ให้เปล่า” เพราะ

มหาวิชชาลัยต้องการให้ชนทุกชั้นเข้าถึง “ความเท่าเทียมทาง

ปัญญาและวิชาการ” และมุ่งสร้าง “การศึกษา คือ กระบวนการ

เดียวกันกับการแสวงหาความสุข” ดังนั้น จึงรับสมัครผู้เรียน



ที่ “รักในสิ่งที่เรียน” จริงๆ เท่านั้น เมื่อรักในสิ่งที่เรียน การเรียน

ก็จะกลายเป็นความสุข กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า “ความรักในสิ่งที่

เรียน” คือ ค่าลงทะเบียนของนักศึกษาแต่ละคน

๗. ทุนวิจัย

 มหาวิชชาลัยยินดีสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิชาการท่ี

สนใจสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้   

 ๗.๑ พุทธศาสนากับการศึกษา

 ๗.๒ พุทธศาสนากับสันติภาพ

 ๗.๓ พุทธศาสนากับพุทธเศรษฐศาสตร์

 ๗.๔ พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม

 ๗.๕ พุทธศาสนากับแพทยศาสตร์

๓๓ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์




	1
	TheRoadmaptoSuccess-2pagescolor
	2

