รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะสังคมศาสตร์

หมวดที่ ๑
ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Administration

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อย่อ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อย่อ (อังกฤษ):

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รป.บ.
Bachelor of Public Administration
B.P.A.

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวน ๑๔๐ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรประเภททางวิชาการ
๕.๓ ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย มีเอกสารตาราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบ
๕.๔ การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
๑

๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
คาดว่าหลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
การประกอบอาชีพ
ผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สามารถ
๑. เป็นข้าราชการในสังกัด ก.พ. และอื่นๆ
๒. เป็นข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. เป็นข้าราชการทหาร และตารวจ
๔. เป็นพนักงานในภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
๕. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๙. ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชนตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๙.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต เปิ ด การจั ด การเรี ย นการสอนโดยอ นุ มั ติ ข องสภา
มหาวิทยาลัย จานวน ๑๘ หน่วยงาน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

๒

(๑) คณะสังคมศาสตร์
๗๙ หมู่ ๑ ต.ลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
รหัสเลข
๑๓ หลัก

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อสกุล

รอง
ศาสตราจา
รย์

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ

อาจารย์

ดร.นพดล ดีไทยสงค์

อาจารย์

นางสาวปิยวรรณ หอมจันทร์

อาจารย์

นายประสิทธิ์ พุทธศาสน์
ศรัทธา

อาจารย์

ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุ
รักษ์

พธ.บ.

การบริหารรัฐกิจ

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศศ.ม.

การจัดการพัฒนาสังคม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๒๕๔๖

รป.ม.
พธ.บ.
กศ.ม.
รป.ม.
พธ.ด.
พธ.บ.
พธ.ม.
พธ.บ.
พธ.ม.
ศศ.บ.
รป.ม.
รอ.ม.
พธ.ด.

การจัดการความขัดแย้ง
ภาษาอังกฤษ
การบริหารการศึกษา
นโยบายสาธารณะ
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
จีนในระบบเศรษฐกิจโลก

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๕๕๑
๒๕๔๖
๒๕๕๐
๒๕๕๓
๒๕๕๗
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๓๙
๒๕๕๕
๒๕๔๘
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๘

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Pune, India.
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปี
๒๕๓๗
๒๕๔๙
๒๕๕๘
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๕
๒๕๓๕
๒๕๔๐
๒๕๕๘
๒๕๓๕
๒๕๔๓
๒๕๕๒

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

รัฐประศาสนศาสตร์

ปี
๒๕๔๑

(๒) วิทยาเขตเชียงใหม่
๑๓๙ วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
รหัสเลข
๑๓ หลัก

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อสกุล

คุณวุฒิ

อาจารย์

พระปริญญา ฐิตธมฺโม (จัน
ทะมงคล )

อาจารย์

พระสถิต โพธิญาโณ (โพธิ์หล้า)

อาจารย์

นายนพดณ ปัญญาวีรทัต

อาจารย์

พระมหาอัมพร ชุตินธฺ ฺโร
(พันธุ์กา),ดร.

อาจารย์

นางสาวสกุณา คงจันทร์

พธ.บ.
ศษ.ม.
พธ.ด.
พธ.บ.
พธ.ม.
ร.บ.
พธ.บ.
รป.ม.
พธ.บ.
M.A.
ปร.ด.
ศษ.บ.
ศศ.ม.
รป.ม.

สาขาวิชา
ศาสนา
วิจัยและสถิติการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
Sociology
การบริหารการพัฒนา
สังคมวิทยา
การสอนสังคม
นโยบายสาธารณะ

๓

(๓) วิทยาเขตอุบลราชธานี
หมู่ ๑ บ้านหมากมี่ ตาบลกระโสบ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
รหัสเลข
๑๓ หลัก

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อสกุล

คุณวุฒิ

พธ.บ.
ผู้ช่วย
พระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม, ร.บ.
ศาสตราจา
ดร.
รป.ม.
รย์
Ph.D.
พธ.บ.
อาจารย์
พระมหาคาพันธ์ ปภากโร, ดร. บธ.ม.
อาจารย์

พระครูปลัดศรีอรุณ
ญาณิสฺสโร

อาจารย์

นายธรธรรม์ ชินโกมุท

อาจารย์

นายประยงค์ ศรไชย

พธ.บ.
รป.ม.
ศศ.บ.
รป.ม.
รป.ม.
วท.บ.

สังคมศึกษา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี
๒๕๔๒

เทคนิคและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์
นโยบายสาธารณะ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๒๕๔๓
๒๕๔๖

Public Admn.
สังคมศึกษา
บริหารธุรกิจ

Nagpur University, India.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชธานี

๒๕๕๖
๒๕๓๙
๒๕๔๖

บริหารรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
สุขศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๔๘
๒๕๕๑
๒๕๒๐
๒๕๓๗
๒๕๔๒
๒๕๒๔

ปี
๒๕๓๘
๒๕๔๖
๒๕๓๖
๒๕๔๓

สาขาวิชา

(๔) วิทยาเขตสุรินทร์
บ้านห้วยเสนง หมู่ ๘ ตาบลนอกเมือง อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
รหัสเลข๑๓ หลัก

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

ชื่อสกุล
พระมหายุทธพิชาญ
โยธสาสโน

ผู้ช่วย
ศาสตราจา พระมหาวิศิต ธีรวโส
รย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจา นายกฤษนันท์ แสงมาศ
รย์

อาจารย์
อาจารย์

พธ.บ.
รป.ม.
พธ.บ.
M.A.

บริหารการศึกษา
นโยบายและการวางแผน
สังคมวิทยา
Public Adm.

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Nagapur University, India

พธ.บ.
M.A.

สังคมวิทยา
Public Adm.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Nagapur University, India

๒๕๓๑
๒๕๓๖

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

นายเสือ
สัชชานนท์

พ.ธ.บ. สังคมศึกษา
M.A. Sociology

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Poona University India

๒๕๒๔
๒๕๒๘

พระมหาโชตนิพฐิ พนธ์
สุทฺธจิตโต

พธ.บ.
รป.ม.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

๒๕๓๘
๒๕๕๑

สังคมวิทยา
รัฐประศาสนศาสตร์

(๕) วิทยาเขตนครสวรรค์
เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๖ ตาบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๕๐๐๐๐
รหัสเลข
๑๓ หลัก

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ชื่อสกุล
นายศศิกิจจ์ อ่าจุ้ย
นายอาณัติ เดชจิตร
นางสาวอนงค์นาฏ
แก้วไพฑูรย์

คุณวุฒิ
พธ.บ
รป.ม.
รป.ม.
พธ.บ.
ศศ.บ.
พธ.ม.

สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์
นโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
การจัดการทัว่ ไป-บัญชี
รัฐประศาสนศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี
๒๕๔๕
๒๕๔๘
๒๕๕๖
๒๕๕๒
๒๕๔๓
๒๕๕๔

๔

อาจารย์

อาจารย์

พระมหาภราดร อมรเวที

ดร.สมบัติ นวลระออง

พธ.บ.
รป.ม.

พธ.ด.
รป.ม.
พธ.บ.

รัฐศาสตร์
นโยบายสาธารณะ
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๕๕๒
๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๕๕๘
๒๕๕๓
๒๕๕๑

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๔
๒๕๔๖
๒๕๕๘
๒๕๕๐
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๔๓
๒๕๕๒
๒๕๕๕
๒๕๕๘

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
แม่กองบาลีสนามหลวง
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
๒๕๔๖
๒๕๓๗
๒๕๔๓
๒๕๔๖
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๔๓
๒๕๔๕

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๕๕๔
๒๕๕๑
๒๕๕๓

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี
๒๕๕๒

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

(๖) วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน
บ้านสันต้นธง หมู่ ๒ ตาบลต้นธง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ๑๐๐๐
รหัสเลข
๑๓ หลัก

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

ชื่อสกุล
พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ

อาจารย์

พระมหาอรรถพล นริสฺสโร
(คงตัน)

อาจารย์

พระนฤพันธ์ ญาณิสฺสโร
(สมเจริญ)

อาจารย์

นายวสิษฐ์พล กูลพรม

อาจารย์

นางสาวปิ่นปินัทธ์
เหลืองพิทกั ษ์

คุณวุฒิ
พธ.บ.
ร.บ.
ร.ม.
พธ.บ.
พธ.ม.
ศน.บ.
พธ.บ.
พธ.ม.
พธ.บ.
รป.ม.
พธ.บ.
พธ.ม.

สาขาวิชา
สังคมศึกษา
ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สังคมศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์การปกครอง
ภาษาบาลี
รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
บริหารรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์

(๗) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก
เลขที่ ๒๑๗ หมู่ ๖ ตาบลบึงพระ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
รหัสเลข
๑๓ หลัก

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

ชื่อสกุล

คุณวุฒิ

พระศรีรัตนมุนี, ดร.
(ขวัญรัก มหาวายาโม)
พระครูรัตนสุตาภรณ์, ดร.
(ธีรเดช ธีรวฑฺฒโน)
พระครูปลัดเถรานุวัตร,
(สุเทพ สุเทวเมธี)

ป.ธ.๙
รป.ม.
ค.บ.
รป.ม.
พธ.บ.
พธ.ม.
ค.บ.
กศ.ม.

นายวรพล วรสุวรรณโรจน์

นายสมปอง สีชมพู

รป.ม.
พธ.บ.
รป.ม.

สาขาวิชา
วุฒิเทียบเท่า
รัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
นโยบายสาธารณะ
จริยศึกษา
นโยบายสาธารณะ

(๘) วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ
๘๙ หมู่ ๓ ตาบลม่วงตึด๊ อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
รหัสเลข
๑๓ หลัก

ตาแหน่ง
ชื่อสกุล
ทางวิชาการ
อาจารย์
พระสมุหอ์ ุทัย อุทยเมธี

คุณวุฒิ
พธ.บ.

สาขาวิชา
การบริหารรัฐกิจ

๕

(มะโนรัตน์)
พระมหากิตติ กิตฺติเมธี
(สอนเสนา)
พระครูสังฆรักษ์คณิต
คุเณสโก (ถาแพนทอน)

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

นายธีรทัศน์ โรจน์กจิ จากุล

อาจารย์

นายธัชพล ยรรยงค์

รป.ม.
พธ.บ.
พธ.ม.
พธ.บ.
พธ.ม.
พธ.บ.
รป.ม.
พธ.บ.
รป.ม.

นโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
การปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร์
บริหารรัฐกิจ
นโยบายสาธารณะ
การบริหารรัฐกิจ
นโยบายสาธารณะ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๕๕๔
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๙
๒๕๕๒
๒๕๕๔
๒๕๕๒
๒๕๕๔

(๙) วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ถนนฤทธิประศาสน์ ตาบลเวียง อาเภอเมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐
รหัสเลข
๑๓ หลัก

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อสกุล

อาจารย์

พระมหาผดุงศักดิ์ เสสปุญฺโ

อาจารย์

ดร.มหรรถพงศ์ ศรีสเุ มธิ
ตานนท์

อาจารย์

นายวีระพงศ์ เกียรติไพรยศ

อาจารย์

นายพัสกร อุ่นกาศ

อาจารย์

นายเสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พธ.บ.
รป.ม.
พธ.บ.
พธ.ม.
ปร.ด.
พธ.บ.
พธ.ม.
กศ.บ.
รป.ม.
พธ.บ.
รป.ม.

พระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์
จิตวิทยา
ปรัชญา
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
การศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
บาลีพุทธศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

ปี
๒๕๔๔
๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ประสานมิตร ๒๕๓๖
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๒๕๕๑
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๒๕๕๖

(๑๐) วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
๑๕๘ ต.หน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
รหัสเลข๑๓ หลัก

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ชื่อสกุล

นายสวัสดิ์ คาชาย

คุณวุฒิ

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
South Gujjarat University, India
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

ปี
๒๕๑๓
๒๕๑๙
๒๕๒๑
๒๕๒๗
๒๕๕๑

กศ.บ.
น.บ.
ศศ.ม.
M.Phil.
รป.ด.
ค.บ.

ประวัติศาสตร์-ภูมิศาสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา

วิทยาลัยครูจนั ทรเกษม

๒๕๓๕

พธ.ม.
พธ.บ.
พธ.ม.
พธ.บ.
พธ.ม.

รัฐประศาสนศาสตร์
บริหารการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์)
บาลีพุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๔๖

รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๕๕๖

พธ.บ.
พธ.ม.

พระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๕๕๒

รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๕๕๕

นายสมภพ สายหยุด
พระครูโอภาสปัญญาวร
คุณ
พระมหาสหาย
กนฺตธมฺโม
/จาปาแก้ว
พระมหาปิยะบุตร
ปญฺญาวฑฺฒโน (วงศ์
กันทราภัย)

สาขาวิชา
นิติศาสตร์
พัฒนาสังคม
Rulal Studies.
รัฐประศาสศาสตร์

๖

(๑๑) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
ถนนแจ้งสนิท ตาบลนิเวศน์ อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
รหัสเลข๑๓ หลัก

ตาแหน่ง
ชื่อสกุล
ทางวิชาการ
อาจารย์
พระปลัดวราฒิ
มหาวโร
อาจารย์
พระมหาอุดร
ธมฺมปญฺโญ
อาจารย์
พระครูปริยัตเิ วรเมธี
(อชิรวิชญานันท์) ทิพย์มณี
อาจารย์
พระวินัยธรนิรันทร์ จนฺ
ทสาโร
อาจารย์

นายบุญชัย อาทิตย์ตั้ง

คุณวุฒิ
พธ.บ.
พธ.ม.
พธ.บ.
รป.ม.
พธ.บ.
ศน.ม.
พธ.บ.
พธ.ม.
พธ.บ.
ศน.ม.

สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ
รัฐประศาสนศาสตร์
ปรัชญา
รัฐประศาสนศาสตร์
พระพุทธศาสนา
รัฐศาสตร์การปกครอง
การบริหารรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การปกครอง
รัฐศาสตร์การปกครอง

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปี
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๔๘
๒๕๕๒
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๑
๒๕๕๓

(๑๒) วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม ต.หล่มสัก อ. หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐
รหัสเลข
๑๓ หลัก

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อสกุล

อาจารย์

พระพีระพงศ์ ฐิตธมฺโม,ดร.
(โชตินอก)

อาจารย์
อาจารย์

พระครูสริ ิพัชรากร(สิริคุตฺโต
/หงส์บุญมี)
นายสุพล ศิริ

อาจารย์

นายปิยวัช ละคร

อาจารย์

นายแสนสุริยา รักเสมอ

คุณวุฒิ
พธ.บ.
ร.ม.
รป.ด.
พธ.บ.
รป.ม.
พธ.บ.
ศศ.ม.
ค.บ.
ศศ.ม.
ค.บ.
รป.ม.

สาขาวิชา
ศาสนา
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
พระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์
ศาสนา
นโยบายสาธารณะและ
การวางแผนสังคม
ภาษาอังกฤษ
รัฐศาสตร์
สังคมศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกริก

๒๕๕๐
๒๕๕๒
๒๕๕๘
๒๕๔๖
๒๕๔๘
๒๕๓๖
๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

๒๕๔๔
๒๕๔๙
๒๕๓๖
๒๕๕๖

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ปี
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๒๖
๒๕๔๖
๒๕๕๓

(๑๓) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดี
วัดไร่ขิง ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐
รหัสเลข
๑๓ หลัก

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

ชื่อสกุล

คุณวุฒิ

พระครูปฐมธีรวัตน์
(บัญชา เทียนทอง)

ศน.บ
รป.ม.
ศ.บ.
ศษ.ม
รป.ด.

ดร.อุบล วุฒิพร
โสภณ

สาขาวิชา
รัฐศาสตร์การปกครอง
นโยบายสาธารณะ
การเงินการธนาคาร
สิ่งแวดล้อมศึกษา
การจัดการภาครัฐและ
เอกชน

๗

อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์

ดร.ภูรวิ ัจน์ ปุณยวุฒิ
ปรีดา
ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.
สุทธญาณ์
โอบอ้อม
พัชราวลัย ศุภภะ

น.บ.
ร.ม.
พธ.ด.
ศศ.บ.
พธ.ม.
พธ.ด.
น.บ
น.ม.

นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๒๕๕๐
๒๕๕๔
๒๕๕๗
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๘
๒๕๔๙
๒๕๕๑

(๑๔) โครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม
วัดพัฒนาราม ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสเลข ๑๓
หลัก

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

อาจารย์

พระมหาศิริพงษ์ หมุด
ดา/ฐิตวิริโย

อาจารย์

พระมหาดิลกรัศมี วุฒิ
ยา/ฐิตจาโร

พธ.บ.
รป.ม.
พธ.บ.
ศศ.ม.

อาจารย์

นายบุญรัตน์ ครุฑคง

อาจารย์

นายประสิทธิ์ พันธวงษ์

อาจารย์

นางสุภาภรณ์ โสภา

รัฐศาสตร์
นโยบายสาธารณะ
ศาสนา
การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน
รัฐศาสตร์
สังคมวิทยา
รัฐศาสตร์
สังคมวิทยา
การจัดการทัว่ ไป
รัฐประศาสนศาสตร์

ศน.บ.
ศน.ม.
ศน.บ.
ศน.ม.
ศศ.บ.
รป.ม.

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

๒๕๕๒
๒๕๕๔
๒๕๕๓
๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

๒๕๔๙
๒๕๕๒
๒๕๔๙
๒๕๕๒
๒๕๔๗
๒๕๕๐

(๑๕) หน่วยวิทยบริการ มจร วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
ป่าเลไลยก์วรวิหาร ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
รหัสเลข
๑๓ หลัก

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อสกุล

อาจารย์

พระมหาสมมาส ชุตมิ นฺโต

อาจารย์

นายประณัฐกร ปังละออ

อาจารย์

พระครูปลัดปรีชา จิรนาโค, ดร.

อาจารย์

นายเสริมศักดิ์ สุขสุชะโน

อาจารย์

นายปัณณวิชญ์ แสงหล้า

คุณวุฒิ
พธ.บ.
รป.ม.
พธ.บ.
รป.ม.
พธ.บ.
รป.ม.
พธ.ด.
ร.บ.

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
การจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชา

ปี
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๘
๒๕๓๐

การเมืองเปรียบเทียบ

รป.ม.
พธ.บ.
รป.ม.

รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยณิวัฒนาฯ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๔๖

๘

(๑๖) หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตนครสวรรค์ วัดพระบรมธาตุ
วัดพระบรมธาตุ ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ๖๒๐๐๐
รหัสเลข
๑๓ หลัก

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ชื่อสกุล
พระครูวชิรคุณพิพฒ
ั น์, ดร.
(อเนก เตไธสง)
พระครูโกศลวชิรกิจ
(โกศล โทนาดี)
พระครูสริ ิวชิรานุยุต
(สายใย นาคคูณ)
พระโกศล มณิรตนา
(โกศล ญึม)
นายณัฐพงษ์ อิ่มทอง

คุณวุฒิ
พธ.บ.
ศน.ม.
พธ.ด.
พธ.บ.
รป.ม.
พธ.บ.
รป.ม.
พธ.บ.
พธ.ม.
น.บ.
น.ม.

สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาและปรัชญา

รัฐประศาสนศาสตร์
พระพุทธศาสนา
บริหารรัฐกิจ
ปรัชญา
นโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
นิติศาสตร์
นิสิศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี
๒๕๔๙
๒๕๕๒
๒๕๕๘
๒๕๔๖
๒๕๔๘
๒๕๕๑
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๔๙
๒๕๕๔

(๑๗) หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตนครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม
วัดพฤกษะวัดโชติการาม ตาบลตะพานหิน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๕๐
รหัสเลข
๑๓ หลัก

ตาแหน่ง
ชื่อสกุล
ทางวิชาการ
อาจารย์
พระครูพจิ ิตรวรเวท
(มานัส มารยาท)
อาจารย์
พระครูพิสทุ ธิปัญญา
ภิวัฒน์ (นพณัฐ คล้ายผึ้ง)
อาจารย์
พระทีฆทัสสีมนุ ีวงศ์,
(วิรัช วะสะศิริ )
อาจารย์

อาจารย์

ดร.สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี

พธ.บ.
รป.ม.
พธ.บ.
รป.ม.
ศศ.บ.
รป.ม.
บช.บ.
บธ.ม.
พธ.ด.
ศศ.บ.

ปรัชญา
นโยบายสาธารณะ
ปรัชญา
นโยบายสาธารณะ
บริหารการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
วิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

รป.ม.

รัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๒๕๕๕

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาลัยรามคาแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Western University
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปี
๒๕๒๖
๒๕๔๘
๒๕๕๒
๒๕๕๖
๒๕๕๘
๒๕๓๙
๒๕๔๓

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปี
๒๕๔๗
๒๕๕๒
๒๕๔๗
๒๕๕๒
๒๕๔๓
๒๕๔๗
๒๕๔๓
๒๕๔๗
๒๕๕๘
๒๕๔๖

นายศราวุธ ปลอดภัย

(๑๘) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา
วัดท่านา ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
รหัสเลข
๑๓ หลัก

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

ชื่อสกุล
ดร.วีระ จุฑาคุปต์

อาจารย์

พระปลัดสุขสันต์ ยสินธฺ โร
(เขียวพลอย)

อาจารย์

นายอานาจ สาเขตร์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

น.บ.
ศศ.ม.
ปร.ด.
พธ.บ.
พธ.ม.
ศศ.บ
รป.ม.

นิติศาสตรบัณฑิต
การจัดการพัฒนาสังคม

รัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการ
รัฐประศาสนศาสตร์

๙

อาจารย์

อาจารย์

พระมหาจักรพันธ์ จกฺกวโร
(นะวะแก้ว)
นายอานาจ ทาปิน

พธ.บ.
ร.ม.
พธ.บ.
ร.ม.

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานที่สาหรับจัดการเรียนการสอน มีดังนี้
ที่
สถานที่เปิดสอน
๑ คณะสังคมศาสตร์
๒ วิทยาเขตเชียงใหม่
๓ วิทยาเขตอุบลราชธานี
๔ วิทยาเขตสุรินทร์
๕ วิทยาเขตนครสวรรค์
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

โครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม

๑๕ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัด
ป่าเลไลยก์วรวิหาร
๑๖ หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตนครสวรรค์ วัด
พระบรมธาตุ
๑๗ หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตนครสวรรค์
วัดพฤกษะวันโชติการาม
๑๘ หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
วัดท่านา อาเภอเมือง จังหวัดตาก

รัฐศาสตร์
สหวิทยาการเพือ่ การ
พัฒนาท้องถิน่
รัฐประศาสนศาสตร์
สหวิทยาการเพือ่ การ
พัฒนาท้องถิน่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาลัยรามคาแหง

๒๕๕๐
๒๕๕๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาลัยรามคาแหง

๒๕๕๐
๒๕๕๓

ที่อยู่
๗๙ หมู่ ๑ ต.ลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
๑๓๙ วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
หมู่ ๑ บ้านหมากมี่ ตาบลกระโสบ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๐๐๐
ห้วยเสนง หมู่ ๘ ตาบลนอกเมือง อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
๙๙๙ หมู่ ๖ ตาบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
๕๐๐๐๐
บ้านสันต้นธง หมู่ ๒ ตาบลต้นธง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ๑๐๐๐
๒๑๗ หมู่ ๖ ตาบลบึงพระ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๘๙ หมู่ ๓ ตาบลม่วงตึ๊ด อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
ถนนฤทธิประศาสน์ ตาบลเวียง อาเภอเมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐
๑๕๘, ต.หน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
ถนนแจ้งสนิท ตาบลนิเวศน์ อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม ต.หล่มสัก อ. หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐
วัดไร่ขิง ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐

วัดพัฒนาราม ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
๗๒๐๐๐
วัดพระบรมธาตุ ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
๖๒๐๐๐
วัดพฤกษะวัดโชติการาม ตาบลตะพานหิน อาเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจิตร ๖๖๑๕๐
วัดท่านา ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๐

๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารประเทศที่รัฐเน้นการ
บริหารโดยการกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่น ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีการพัฒนาและขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล ความไม่เข้าใจในการจัดการ
ทรัพยากรในท้องถิ่น ของกลุ่ มผู้มีอานาจในท้องถิ่นทาให้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดต้องถูกนาไปใช้อย่า งไม่มี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงรูปแบบการจัดการทรัพยากรยังก่อให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มประชาชนที่มีความต้องการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ผู้นาท้องถิ่นขาดทักษะในการจัดการกับปัญหาต่างๆ จึงทาให้ปัญหาด้านทรัพยากรเป็นปัญหา
ที่กระทบการทามาหากินของประชาชนและนับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามลาดับ
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรจะคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน เปิดเสรี
ทางการค้าและการเคลื่อนย้ายการทางาน ทาให้เกิดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ การผลิตบุคลากร
ที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่มุ่งไปสู่สังคมแห่งความรู้ ที่แข่งขันกันด้วยความรู้ความสามารถและมีความ
เป็ น มืออาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสั ง คมและวัฒ นธรรม มีคุ ณธรรม จริยธรรม ที่จะช่ว ยชี้นาและ
ขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (มคอ.๑ สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลิตบัณฑิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศในด้านสังคมศาสตร์ และสอดคล้องกับ
คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ๙ ประการประกอบด้ ว ย ๑. มี ป ฏิ ท าน่ า เลื่ อ มใส ๒. รู้ เ ท่ า ทั น ความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ๓. มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา ๔. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา ๕. มีความ
ใฝ่รู้ใฝ่คิด ๖. มีน้าใจเสียสละเพื่อส่วนรวม ๗. มีโลกทัศน์กว้างไกล ๘. มีความเป็นผู้นาด้านจิตใจและปัญญา
๙. มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน ๓๐ หน่วยกิต และหมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จานวน ๓๐
หน่วยกิต
๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
หมวดวิชาเฉพาะ ในวิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์
และวิชาเลือกทางรัฐประศาสนศาสตร์ จานวน ๗๔ หน่วยกิต
ทั้งนี้ทุกรายวิชาในหลักสูตรเปิดสอนให้นิสิตหลักสูตรอื่นเพื่อให้นิสิตเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
๑๑

๑๓.๓ การบริหารจัดการ
การบริหารหลักสูตรมี คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการบริหารและ
ดาเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑ ปรับปรุง ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน
ของหลักสูตร/สาขาวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร เพื่อรักษามาตรฐาน และคุณภาพ
การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด รวมทั้งมีการดาเนินงานการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุรภาพ การบริหาร
หลักสูตร การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร พิจารณาและจัดแบ่งภาระงานสอนให้กับบุคลากรในหลักสูตร และ
พิจารณาและกรั่นกรองเกรดในรายวิชาที่หลักสูตรรับผิดชอบ โดยหลักสูตรจะมีการนัดประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตรในทุกสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน เพื่อหารือเกี่ยวกับการกาหนดตารางเรียน การพิจารณาประมวลรายวิชา
ข้อสอบ และการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน รวมทั้งวางแผน กากับติดตามการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ ๒
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑. ปรัชญาและความสาคัญ
มุ่ ง เน้ น สร้ า งบั ณ ฑิ ต ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ที่ เ ปี่ ย มไปด้ ว ยความรู้ ควบคู่ คุ ณ ธรรม มี ภ าวะผู้ น า
ตระหนั กถึงอุดมการณ์ป ระชาธิปไตย และการเสี ยสละรับใช้ท้องถิ่น คณะสงฆ์ ชุมชน สั งคม ประเทศ และ
ประชาคมอาเซียน
๑.๒. วัตถุประสงค์
๑ . ๒ . ๑ เ พื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ใ ห้ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ห ลั ก ก า ร บ ริ หา ร ต า ม หลั ก ท ฤษฎี
รัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่
๑.๒.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ความรู้ทางด้านการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนา
ตนเอง คณะสงฆ์ องค์กร ชุมชน และสังคมโดยรวม
๑.๒.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนาความรู้ทางด้านการบริหารไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคม
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบปีการศึกษา( ๔ ปี)
๑๒

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสน - พั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยมี พื้ น ฐ านจ าก - รายงานผลการประเมินความ
ศาสตร์ให้มีมาตรฐานไม่ต่ากว่า หลักสูตรที่ยอมรับกันระดับสากล
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ที่ สกอ. กาหนด และสอดคล้อง - พั ฒ นาหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐาน ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รซึ่ ง มี ค่ า เฉลี่ ย
กั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญ า ต รี ส า ข า วิ ช า รั ฐ ความพึ ง พอใจด้ า นทั ก ษะ
ป ริ ญ ญ า ต รี ส า ข า วิ ช า รั ฐ ประศาสนศาสตร์ (มคอ.๑ สาขารั ฐ ความรู้ ความสามารถในการ
ประศาสนศาสตร์ (มคอ. ๑ ประศาสนศาสตร์)
ทางานในระดับดี
สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ - เอกสารและรายงานการ
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมา ป ร ะ ชุ ม ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตร
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
หลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง - ติดตามความเปลี่ยนแปลงความต้องการ - รายงานผลการประเมินความ
กับความต้องการของสังคม
ของสังคม
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ส ถ า บั น / สั ง ค ม ที่ บั ณ ฑิ ต
ปฏิบัติงาน
- ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ทั ก ษ ะ
ความรู้ ความสามารถในการ
ทางานของบัณฑิต โดยเฉลี่ ย
ในระดับดี
- พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการเรี ย น - สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด้ า นการเรี ย นการ - ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
การสอนและบริการวิชาการ ให้ สอนให้ทางานบริการวิชาการแก่สังคม
อาจารย์ในหลักสูตร
มี ป ระสบการณ์ จ ากการน า - อาจารย์ส ายวิช าการได้รับ การยอมรั บ - ผลงานทางวิ ช าการที่ อ อก
ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่
และรั ฐ ประศาสนศาสตร์ แ นว
พุทธประยุกต์ใช้การปฎิบัติงาน
จริง

๑๓

หมวดที่ ๓
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตรระบบการจัดการศึกษา
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑. ระบบ
ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนกาหนดให้มีระยะเวลาและ
จานวนหน่วยกิตเทียบเคีย งกัน ได้กับ การศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ข้อกาหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่า ด้ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับ ปริ ญญาตรี (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิ ทยาลั ย มหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลั ย ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑)(ตามเอกสารในภาคผนวก)
๑.๒. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๑.๓. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑. วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนพฤษภาคม – กันยายน
ภาคปลาย
เดือนตุลาคม – มีนาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน – พฤษภาคม
๒.๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒.๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นพระภิกษุ สามเณร
(๑) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
(๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑ หรือ
(๓) ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
๒.๒.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์
(๑) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
(๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑ หรือ
๑๔

(๓) ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
๒.๓. นิสิตแรกเข้าและกลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
ปัญหานิสิตแรกเข้า
กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา
ปัญหาการปรับตัว
จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษา โดยเปิด
โอกาสให้นิสิตเข้าขอรับการปรึกษาผ่านช่องทางที่
มีความหลายหลาย ได้แก่ ชั่วโมงนัดพบอาจารย์ที่
ปรึ ก ษา (Home room) ขอเข้ า พบที่ ห้ อ งพั ก
อาจารย์ตามวัน-เวลาราชการ จดหมายอีเล็กทรอ
นิคหรือโทรศัพท์
วิธีการเรียนรู้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการกาหนด การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา
เป้าหมายของนิสิต
เพื่อให้คาปรึกษา เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าขอรับการ
ปรึกษาผ่ านช่องทางที่มีความหลายหลาย ได้แก่
ชั่ ว โมงนั ด พบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา (Home room)
ขอเข้าพบที่ห้องพักอาจารย์ตามวัน -เวลาราชการ
จดหมายอีเล็กทรอนิคหรือโทรศัพท์ จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษา ดูงานในสถาบันศึกษาอื่น รวมทั้งศึกษา
ดูงานในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน
ทักษะภาษาอังกฤษ
สนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต เข้ า ร่ ว มโครงการอบรมทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษ สอดแทรกเนื้อหาการสอน เอกสาร
ประกอบการสอน และใช้ สื่ อ การสอนที่ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษในรายวิชาที่มีความเหมาะสม เพื่อ
เพิ่มทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ให้แก่นิสิต โดยเฉพาะทักษะการอ่าน และการสรุป
ความ
๒.๔. แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี แยกตามส่วนงาน
จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
ชั้นปีที่
หน่วยงานที่เปิดสอน
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
รับ
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๑
๑) คณะสังคมศาสตร์
๓๐
๓๐
๓๐
๓
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๑
๒) วิทยาเขตเชียงใหม่
๒๐
๒๐
๒๐
๓

๒๕๖๓
๕๐
๓๐
๖๐
๒๐
๑๕

ชั้นปีที่
รับ
๑
๓) วิทยาเขตอุบลราชธานี
๓
๑
๔) วิทยาเขตสุรินทร์
๓
๑
๕) วิทยาเขตนครสวรรค์
๓
๑
๖) วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน
๓
๑
๗) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก
๓
๑
๘) วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ
๓
๑
๙) วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
๓
๑
๑๐) วิทยาลัยสงฆ์พทุ ธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา
๓
๑
๑๑) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
๓
๑
๑๒) วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.
เพชรบูรณ์
๓
๑
๑๓) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดี
จ.นครปฐม
๓
๑๔) โครงการขยายห้องเรียน วัดพัฒนา
๑
ราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓
๑
๑๕) หน่วยวิทยบริการ มจร วัดป่าเลไลยก์
วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี
๓
๑
๑๖) หน่วยวิทยบริการ วัดพระบรมธาตุ จ.
กาแพงเพชร
๓
๑
๑๗) หน่วยวิทยบริการ วัดพฤกษะวันโชติ
การาม จ.พิจิตร
๓
๑๘) หน่วยวิทยบริการ วัดท่านา จ.ตาก
๑
หน่วยงานที่เปิดสอน

๒๕๕๙
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๕๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

๒๕๖๓

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๗๐

๗๐

๗๐

๗๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐
๑๖

ชั้นปีที่
รับ
๓

หน่วยงานที่เปิดสอน

๒๕๕๙

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๒๐

๒๐

๒๕๖๓

๒๐

๒๐

๒.๖. งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑. งบประมาณรายรับ (เฉพาะส่วนกลาง) (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

ค่าบารุงการศึกษา

๗๐๐,๐๐๐

๗๕๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

๘๕๐,๐๐๐

๙๐๐,๐๐๐

ค่าลงทะเบียน

๕๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐

รวมรายรับ

๒,๗๐๐,๐๐๐

๓,๒๕๐,๐๐๐

๓,๘๐๐,๐๐๐

๔,๓๕๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐

๒.๖.๒. งบประมาณรายจ่าย (เฉพาะส่วนกลาง) (หน่วย: บาท)
หมวด เงิน
ก. งบดาเนินการ
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๒. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

๒๕๕๙

ปีงบประมาณ
๒๕๖๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๕๐๐,๐๐๐

๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๕๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๓. ทุนการศึกษา

-

-

-

-

-

๔. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย

-

-

-

-

-

รวม (ก)

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐

ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

๑๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

รวม (ข)

๑๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

รวม (ก) + (ข)

๑๐,๑๐๐,๐๐๐ ๑๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑๓,๒๕๐,๐๐๐ ๑๔,๓๐๐,๐๐๐

จานวนนิสิต *

๑,๕๐๐

๑,๕๐๐

๑,๕๐๐

๑,๕๐๐

๑,๕๐๐

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต

๖,๗๐๐

๗,๔๐๐

๘,๑๐๐

๘,๘๐๐

๙,๕๐๐

๒.๗. ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน

๑๗

๒.๘. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิต
ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๗
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
ประกาศมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผล
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑. หลักสูตร
๓.๑.๑. จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หน่วยกิต
๓.๑.๒. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ างหลั กสู ตร แบ่ งเป็นหมวดวิชาที่ส อดคล้องกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หน่วยกิต
๑.๑ วิชาบังคับ
๑๘
หน่วยกิต
๑.๒ วิชาเลือก
๑๒
หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๑๐๔ หน่วยกิต
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
๓๐
หน่วยกิต
๒.๒ วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓๓
หน่วยกิต
๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓๒
หน่วยกิต
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์
๙
หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หน่วยกิต
๓.๑.๓ รายวิชา : ความอธิบายความหมายของรหัสวิชาและหน่วยกิตประจาวิชา
๑. รหัสประจาวิชาในหลักสูตรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยเลข ๖ หลัก มีความหมายดังนี้
๑) เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที่ ๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา
๒) เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที่ ๑ แสดงปีการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา
๒. หน่วยกิตประจาวิชา หมายถึง ตัวเลขซึ่งแสดงจานวนหน่วยกิตและปริมาณการเรียนการสอนของ
รายวิชานั้นๆ เช่น ๓ (๒-๒-๕) หมายถึง ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วย บรรยาย ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ การปฏิบัติ ๒
ชั่วโมง/สัปดาห์ และการศึกษาด้วยตนเอง ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑๘

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๓๐

หน่วยกิต

๑.๑ วิชาบังคับ

๑๘

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๐๑

มนุษย์กับสังคม

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๐๒

กฎหมายทั่วไป

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๐๗

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

(๒) (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๐๘

ปรัชญาเบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๐๙

ศาสนาทั่วไป

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๑๔

ภาษากับการสื่อสาร

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๑๕

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๓๙

คณิตศาสตร์เบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๑๐

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๓๘

สถิติเบื้องต้นและการวิจัย

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๑๒

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๑.๒ วิชาเลือก

๑๙

๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๐๐๐ ๒๖๔ สันติศึกษา

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต
หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผู้นา

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๑๐๔

หน่วยกิต

๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา

๓๐

หน่วยกิต

ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา

๑๔

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป

๑๒

หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาเฉพาะ

๐๐๐ ๑๕๘

ประวัติพระพุทธศาสนา

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๕๙

เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๖๐

การปกครองคณะสงฆ์ไทย

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๖๑

ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๖๒

ธรรมนิเทศ

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๖๓

งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต
๒๐

ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ

๔

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๕๑

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑

(๒) (๑-๒-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๕๒

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒

๑ (๑-๒-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๕๓

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓

(๒) (๑-๒-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๕๔

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔

๑ (๑-๒-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๓๕๕

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕

(๒) (๑-๒-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๓๕๖

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖

๑ (๑-๒-๔)

หน่วยกิต

๐๐๐ ๔๕๗

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗

๑ (๑-๒-๔)

หน่วยกิต

๓๓

หน่วยกิต

๔๐๑ ๒๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๔๐๒ ๓๐๑
๔๐๒ ๓๐๒
๔๐๒ ๓๐๓
๔๐๒ ๓๐๔
๔๐๒ ๓๐๕
๔๐๒ ๓๐๖
๔๐๒ ๓๐๗

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๓๒

หน่วยกิต

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๔๐๒ ๓๑๓ จริยธรรมทางการบริหาร
๔๐๒ ๓๑๔ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๔๐๒ ๔๑๕ ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์

๓ (๓-๐-๖)

หน่วยกิต

๒.๒ วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
องค์การและการจัดการในภาครัฐ
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ
การบริหารการพัฒนา

๔๐๒ ๓๐๘ การบริหารโครงการ
๔๐๒ ๔๐๙ พฤติกรรมองค์การ
๔๐๒ ๔๑๐ การบริหารเชิงกลยุทธ์
๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์
๔๐๑ ๔๑๗
๔๐๑ ๔๑๘
๔๐๒ ๓๑๑
๔๐๒ ๓๑๒

กฎหมายปกครอง
กฎหมายอาญา
การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น
การบริหารองค์กรภาครัฐ

๒๑

๔๐๒ ๔๑๖ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์
๔๐๒ ๔๑๗ วิทยาการการบริหารสมัยใหม่
๔๐๒ ๔๑๘ การจัดการทุนมนุษย์ในประชาคมอาเซียน
๔๐๒ ๔๑๙ สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์
๔๐๒ ๒๒๐ พุทธธรรมกับการบริหาร
๔๐๒ ๒๒๑ รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา
๔๐๒ ๓๒๒ รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๔๐๒ ๓๒๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ
๔๐๒ ๔๒๔ ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์

๓ (๐-๖-๖)

หน่วยกิต

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

(๒) (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

(๒) (๒-๐-๔)
(๒) (๒-๐-๔)
(๒) (๒-๐-๔)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

(๒) (๒-๐-๔)

หน่วยกิต

๙

หน่วยกิต

๔๐๑ ๓๐๔ ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๓ (๓-๐-๖)
หน่วยกิต
๔๐๑ ๔๒๘ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓ (๓-๐-๖)
หน่วยกิต
๔๐๑ ๔๒๙ กฎหมายลักษณะพยาน
๓ (๓-๐-๖)
หน่วยกิต
๔๐๒ ๔๒๕ ประชาคมอาเซียนศึกษา
๓ (๓-๐-๖)
หน่วยกิต
๔๐๒ ๔๒๗ หลักการกระจายอานาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓ (๓-๐-๖)
หน่วยกิต
๔๐๒ ๔๒๘ เทคนิคการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
หน่วยกิต
๔๐๒ ๔๒๙ การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๓ (๓-๐-๖)
หน่วยกิต
๔๐๒ ๔๓๐ ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร
๓ (๓-๐-๖)
หน่วยกิต
๔๐๒ ๔๓๑ การระดมมวลชนและเคลื่อนไหวทางสังคม
๓ (๓-๐-๖)
หน่วยกิต
๔๐๒ ๔๓๒ การบริหารความเสี่ยง
๓ (๓-๐-๖)
หน่วยกิต
๔๐๒ ๔๓๓ การจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐ
๓ (๓-๐-๖)
หน่วยกิต
๔๐๒ ๔๓๔ กฎหมายแรงงาน
๓ (๓-๐-๖)
หน่วยกิต
๔๐๒ ๔๓๕ การศึกษาค้นคว้าตาราเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
หน่วยกิต
๔๐๒ ๔๓๖ ดิจิตอลเพื่อการบริหารงานภาครัฐ
๓ (๓-๐-๖)
หน่วยกิต
๔๐๒ ๔๓๗ สัมมนาการบริหารกิจการภาครัฐ
๓ (๓-๐-๖)
หน่วยกิต
๔๐๒ ๔๓๘ การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย
๓ (๓-๐-๖)
หน่วยกิต
๔๐๒ ๔๓๙ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ
๓ (๓-๐-๖)
หน่วยกิต
๔๐๒ ๔๔๐ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริบททางสังคม
๓ (๓-๐-๖)
หน่วยกิต
๔๐๒ ๔๔๑ การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ
๓ (๓-๐-๖)
หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
๖
หน่วยกิต
นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตต้องเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยเป็นวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
๒๒

๓.๑.๔. แสดงแผนการศึกษา

จัดการศึกษา ๔ ปี
ชั้นปีที่ ๑

รหัสวิชา
๐๐๐ ๑๐๑
๐๐๐ ๑๐๗
๐๐๐ ๑๑๔
๐๐๐ ๑๑๕
๐๐๐ ๑๓๙
๐๐๐ ๑๑๖
๐๐๐ ๑๔๔
๐๐๐ ๑๔๗
๐๐๐ ๑๕๑
หมายเหตุ :

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(บังคับ)
มนุษย์กับสังคม
เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ภาษากับการสื่อสาร
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(เลือก)
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)
วรรณคดีบาลี
พระไตรปิฎกศึกษา
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
รวม
วิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ ( ) ไม่นับหน่วยกิต

หน่วยกิต
๒
(๒)
๒
๒
๒
๒
๒
๒
(๒)
๑๔(๒)

๒๓

ชั้นปีที่ ๑

รหัสวิชา
๐๐๐ ๑๐๒
๐๐๐ ๑๐๘
๐๐๐ ๒๑๐
๐๐๐ ๑๐๔
๐๐๐ ๑๑๗
๐๐๐ ๑๔๕
๐๐๐ ๑๔๘
๐๐๐ ๑๕๒
๐๐๐ ๑๕๘
หมายเหตุ :

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(บังคับ)
กฎหมายทั่วไป
ปรัชญาเบื้องต้น
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(เลือก)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษชั้นสูง
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)
บาลีไวยากรณ์
พระวินัยปิฎก
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
ประวัติพระพุทธศาสนา
รวม
วิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ ( ) ไม่นับหน่วยกิต

หน่วยกิต
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๑
๒
๑๗(๒)

๒๔

ชั้นปีที่ ๒

รหัสวิชา
๐๐๐ ๑๐๙
๐๐๐ ๒๓๘
๐๐๐ ๑๐๓
๐๐๐ ๑๔๖
๐๐๐ ๑๔๙
๐๐๐ ๒๕๙
๐๐๐ ๒๕๓
๐๐๐ ๒๖๑
๐๐๐ ๒๖๒
หมายเหตุ :

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(บังคับ)
ศาสนาทั่วไป
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(เลือก)
การเมืองกับการปกครองของไทย
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)
แต่งแปลบาลี
พระสุตตันตปิฎก
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
ธรรมภาคภาษาอังกฤษ
ธรรมนิเทศ
รวม
วิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ ( ) ไม่นับหน่วยกิต

หน่วยกิต
๒
๒
๒
๒
๒
๒
(๒)
๒
๒
๑๖(๒)

๒๕

ชั้นปีที่ ๒

รหัสวิชา
๐๐๐ ๒๑๑
๐๐๐ ๒๔๒
๐๐๐ ๑๕๐
๐๐๐ ๒๕๔
๐๐๐ ๒๖๐
๐๐๐ ๒๖๓
๔๐๒ ๒๒๐
๔๐๒ ๒๒๑
๔๐๒ ๓๒๒

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(เลือก)
วัฒนธรรมไทย
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)
พระอภิธรรมปิฎก
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
การปกครองคณะสงฆ์ไทย
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์)
พุทธธรรมกับการบริหาร
รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา
รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
รวม

หน่วยกิต
๒
๒
๒
๑
๒
๒
(๒)
(๒)
(๒)
๑๑ (๖)

๒๖

ชั้นปีที่ ๓
รหัสวิชา
๐๐๐ ๓๕๕
๔๐๑ ๒๐๒
๔๐๒ ๓๐๑
๔๐๒ ๓๐๒
๔๐๒ ๓๐๓
๔๐๒ ๓๐๔
๔๐๒ ๓๑๑
๔๐๒ ๓๒๓

รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
องค์การและการจัดการในภาครัฐ
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์)
การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ
รวม

หน่วยกิต
(๒)
๓
๓
๓
๓
๓
๓
(๒)
๑๘ (๔)

๒๗

รหัสวิชา
๐๐๐ ๓๕๖
๔๐๒ ๓๐๕
๔๐๒ ๓๐๖
๔๐๒ ๓๐๗
๔๐๒ ๓๐๘
๔๐๒ ๓๑๒
๔๐๒ ๓๑๓
๔๐๒ ๓๑๔

ชั้นปีที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ
การบริหารการพัฒนา
การบริหารโครงการ
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์)
การบริหารองค์กรภาครัฐ
จริยธรรมทางการบริหาร
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
รวม

หน่วยกิต
๑
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๒๒

๒๘

รหัสวิชา
๐๐๐ ๔๕๗
๔๐๒ ๔๐๙
๔๐๒ ๔๑๕
๔๐๑ ๔๑๗
๔๐๒ ๔๑๗
๔๐๒ ๔๑๘
XXX XXX
XXX XXX

ชั้นปีที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์)
พฤติกรรมองค์การ
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์)
ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์
กฎหมายปกครอง
วิทยาการการบริหารสมัยใหม่
การจัดการทุนมนุษย์ในประชาคมอาเซียน
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์)
XXXXXX
XXXXXX
รวม

หน่วยกิต
๑
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๒๒

ชั้นปีที่ ๔
๒๙

รหัสวิชา
๔๐๒ ๔๑๐
๔๐๒ ๔๑๖
๔๐๑ ๔๑๘
๔๐๒ ๔๑๙
๔๐๒ ๔๒๔
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์)
การบริหารเชิงกลยุทธ์
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์)
การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์
กฎหมายอาญา
สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์
ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์)
XXXXXX
หมวดวิชาเลือกเสรี
XXXXXX
XXXXXX
รวม

หน่วยกิต
๓
๓
๓
๒
(๒)
๓
๓
๓
๒๐ (๒)

๓๐

๓.๑.๕. คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(ตามเอกสารในภาคผนวก)
๓.๒. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร (ดูจากหมวดที่ ๑ ข้อ ๙.๑ ใช้อาจารย์ชุดเดียวกันกับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
- ไม่มี
๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หลักสูตรกาหนดให้นิสิตเรียนวิชาการศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ (๔๐๒ ๔๑๖) เป็นวิชาที่นิสิต
ได้ศึกษาประเด็นปัญหาทางการเมือง และการบริหารที่สนใจ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
๕.๑. คาอธิบายโดยย่อ
ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือเรื่องอื่นโดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา

๕.๒. มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถทาวิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางการ
บริหารและนาไปสู่การแก้ปัญหาสังคมได้ และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อเป็นสารสนเทศในการสื่อสารได้
๕.๓. ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ ๒ ของปีการศึกษาที่ ๔
๕.๔. จานวนหน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๕.๕. การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน
ทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
๕.๖. กระบวนการประเมินผล
๕.๖.๑ ผู้ ส อนและผู้ เรี ย นกาหนดหั วข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดยกาหนด
เกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
๕.๖.๒ ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนตามแบบฟอร์ม
๕.๖.๓ ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม
๕.๖.๔ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน
๕.๖.๕ ผู้เรียนนาเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู้สอนประจารายวิชาทุกคนซึ่งเข้าร่วมฟัง
การนาเสนอผลการศึกษา
๓๑

๕.๖.๖ ผู้สอนทุกคนเข้าฟังการนาเสนอผลการศึกษาของผู้เรียน
๕.๖.๗ ผู้ประสานงานรายวิชานาคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจาวิชาทุกคน
ผ่านคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตร

๓๒

หมวดที่ ๔
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
มีการสอดแทรกเรื่อง การสารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือ
การแต่งกาย การเข้าสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา สื่อสาร
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทางานในบางรายวิชา
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และในกิ จ กรรมปั จ ฉิ ม นิ เ ทศ ก่ อ นที่ นิ สิ ต จะส าเร็ จ
การศึกษา
ด้ า นภาวะผู้ น า และความรั บ ผิ ด ชอบ -กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องทางานเป็นกลุ่ม และมีการกาหนด
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง
หัวหน้ากลุ่มในการทารายงานตลอดจน กาหนดให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการนาเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะ
ผู้นาและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
-มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าใน
การดาเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ
-มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้า
เรียนอย่างสม่าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าใน
การแสดงความคิดเห็น
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีการให้ความรู้แก่นิสิตในการนาเอาความรู้ ทางด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ไปใช้ในการทางานที่จะทาให้นิสิตอยู่ร่วมกับคนอื่นและคน
ในสังคมได้
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๑. คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
จริยธรรม
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) พัฒนานิสัยและประพฤติตน ๑) บรรยาย
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ ๒) ปฏิบัติการ
ด้วยความรับผิดชอบทั้งส่วนตน ๓) ฝึกปฏิบัติ
และส่วนรวม
๔) กิจกรรมในชั้นเรียน
๒) สามารถปรับวิถีชีวิตในความ ๑) บรรยาย
ขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการ
๒) ปฏิบัติการ

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) สอบ
๒) รายงาน
๓) แฟ้มสะสมงาน
๔) การสังเกตพฤติกรรม
๑) สอบ
๒) รายงาน
๓๓

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
จริยธรรม
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม
๓) ฝึกปฏิบัติ
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยพื้นฐาน ๔) กิจกรรมในชั้นเรียน
และความรู้สึกของผู้อื่น
๒.๒. ความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
เรียนรู้ด้านความรู้
๑) เข้าใจความรู้และหลักการของ ๑) บรรยาย
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐ
๒) ปฏิบัติการ
ประศาสนศาสตร์
๓) ฝึกปฏิบัติ
๔) กิจกรรมในชั้นเรียน
๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้า ๑) บรรยาย
ของความรู้ตลอดจนธรรมเนียม ๒) ปฏิบัติการ
ปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับที่ ๓) ฝึกปฏิบัติ
เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ใน
๔) กิจกรรมในชั้นเรียน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยใน
๑) บรรยาย
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการ
๒) ปฏิบัติการ
แก้ปัญหาและการต่อยอดองค์
๓) ฝึกปฏิบัติ
ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสน ๔) กิจกรรมในชั้นเรียน
ศาสตร์
.๒.๓ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการ
ทางปัญญา
เรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริ งและ ๑) บรรยาย
ท าความเข้ า ใจปรากฏการณ์ ที่ ๒) ปฏิบัติการ
เกี่ย วข้องกับ รั ฐ ประศาสนศาสตร์ ๓) ฝึกปฏิบัติ
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
๔) กิจกรรมในชั้นเรียน
๒) สามารถศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ๑) บรรยาย
สถานการณ์ ห รื อ สภาพปั ญ หาที่ ๒) ปฏิบัติการ

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๓) แฟ้มสะสมงาน
๔) การสังเกตพฤติกรรม

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้
๑) สอบ
๒) รายงาน
๓) แฟ้มสะสมงาน
๔) การสังเกตพฤติกรรม
๑) สอบ
๒) รายงาน
๓) แฟ้มสะสมงาน
๔) การสังเกตพฤติกรรม
๑) สอบ
๒) รายงาน
๓) แฟ้มสะสมงาน
๔) การสังเกตพฤติกรรม

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
๑) สอบ
๒) รายงาน
๓) แฟ้มสะสมงาน
๔) การสังเกตพฤติกรรม
๑) สอบ
๒) รายงาน
๓๔

ซั บ ซ้ อ น โดยใช้ ค วามรู้ แนวคิ ด ๓) ฝึกปฏิบัติ
และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๔) กิจกรรมในชั้นเรียน
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค์

๓) แฟ้มสะสมงาน
๔) การสังเกตพฤติกรรม

๒.๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง ๑) บรรยาย
และแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาและสมาชิกที่ดี ๒) ปฏิบัติการ
ของกลุ่ม
๓) ฝึกปฏิบัติ
๔) กิจกรรมในชั้นเรียน
๒) สามารถปรั บ ตั ว ได้ ใ นสั ง คมที่ มี ค วาม ๑) บรรยาย
หลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ๒) ปฏิบัติการ
และแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็น ๓) ฝึกปฏิบัติ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ ๔) กิจกรรมในชั้นเรียน
๓) มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ในการวิ เ คราะห์ แ ละ ๑) บรรยาย
แก้ไขปั ญหาได้ อย่ างเหมาะสมกับ พื้ น ฐาน ๒) ปฏิบัติการ
ของตนเองและบริบทของกลุ่ม
๓) ฝึกปฏิบัติ
๔) กิจกรรมในชั้นเรียน

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๑) สอบ
๒) รายงาน
๓) แฟ้มสะสมงาน
๔) การสังเกตพฤติกรรม
๑) สอบ
๒) รายงาน
๓) แฟ้มสะสมงาน
๔) การสังเกตพฤติกรรม
๑) สอบ
๒) รายงาน
๓) แฟ้มสะสมงาน
๔) การสังเกตพฤติกรรม

.๒.๕ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
กลยุทธ์การประเมินผลการ
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
สารสนเทศ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑) บรรยาย
๑) สอบ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และ ๒) ปฏิบัติการ
๒) รายงาน
การนาเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓) ฝึกปฏิบัติ
๓) แฟ้มสะสมงาน
ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม ๔) กิจกรรมในชั้นเรียน
๔) การสังเกตพฤติกรรม
กับกลุ่มบุคคลต่างๆ
๓๕

๒) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐาน
ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง เหมาะสมกั บ ประเด็ น
ปั ญ หาทางการวิ จั ย ทางรั ฐ ประศาสน
ศาสตร์
๓) สามารถสื่ อ สารประเด็ น ทางรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑) บรรยาย
๒) ปฏิบัติการ
๓) ฝึกปฏิบัติ
๔) กิจกรรมในชั้นเรียน
๑) บรรยาย
๒) ปฏิบัติการ
๓) ฝึกปฏิบัติ
๔) กิจกรรมในชั้นเรียน

๑) สอบ
๒) รายงาน
๓) แฟ้มสะสมงาน
๔) การสังเกตพฤติกรรม
๑) สอบ
๒) รายงาน
๓) แฟ้มสะสมงาน
๔) การสังเกตพฤติกรรม

๓. แผนที่แ สดงการกระจายความรั บ ผิด ชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลั กสู ตรสู่ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
เป็นแผนที่ที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ ๔ ข้อ ๒)
๓.๑ ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
(๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม
(๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา
๒) ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา
(๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล
(๓) สามารถนาความรู้มาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้
(๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก
(๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน
(๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๓๖

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถทางานเป็นทีม
(๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม
(๓) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
(๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้
(๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
(๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
๓.๒ ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะ ในตารางมีความหมายดังนี้
๑. คุณธรรม จริยธรรม
(๑) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งส่วนตน
และส่วนรวม
(๒) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อื่น
๒. ความรู้
(๑) เข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
(๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับ
ที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๓. ทักษะทางปัญญา
(๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
(๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ แนวคิด
และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
(๒) สามารถปรับตัวได้ในสั งคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
(๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและ
บริบทของกลุ่ม
๓๗

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการนาเสนอ
ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ
(๒) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการ
วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
(๓) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓๘

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา ( Curriculum
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รหัสวิชา

รายวิชา

๒

๓

๕. ทั ก ษะการ
วิ เ คร า ะห์ เ ชิ ง
๔. ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์
ตั ว เ ล ข ก า ร
ระหว่ า งบุคคลและความ
สื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใ ช้ เ ท คโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓

           





     

           





     

           





     

           





     

           





     

           





     

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๑
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม
Man and Society
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทัว่ ไป
General Law
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
Technique of Higher Learning
(๒) (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น
Introduction to Philosophy
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป
Religions
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร
Language and Communication
๒ (๒-๐-๔)

Mapping)

๒

๓

๔

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๒. ความรู้

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๓๙

รหัสวิชา

รายวิชา

๒

๓

๕. ทั ก ษะการ
วิ เ คร า ะห์ เ ชิ ง
๔. ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์
ตั ว เ ล ข ก า ร
ระหว่ า งบุคคลและความ
สื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใ ช้ เ ท คโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓

           





     

           





    

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๑
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Linguistics
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
Basic Mathematics ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Logic
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
Basic Statistics and Research
๒ (๒-๐-๔)
ข. วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
Politics and Thai Government
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Economics in Daily Life
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน

๒

๓

๔

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๒. ความรู้

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๐๐๐ ๑๑๕



  
           





  

           





     

           





     

           





     


           





  

 

           





     
๔๐

รหัสวิชา

รายวิชา

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๑

๐๐๐ ๑๑๖

๐๐๐ ๑๑๗

๐๐๐ ๑๑๘
๐๐๐ ๑๑๙

๐๐๐ ๑๒๐

๐๐๐ ๑๒๑

๐๐๐ ๑๒๘

Current World Affairs
๒ (๒-๐-๔)
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Basic English
๒ (๒-๐-๔)
ภาษาอังกฤษชั้นสูง
Advanced English
๒ (๒-๐-๔)
ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
Basic Sanskrit ๒ (๒-๐-๔)
ภาษาสันสกฤตชั้นสูง
Advanced Sanskrit
๒ (๒-๐-๔)
ภาษาไทยเบื้องต้น
Basic Thai
๒ (๒-๐-๔)
ภาษาไทยชั้นสูง
Advanced Thai
๒ (๒-๐-๔)
ภาษาจีนเบื้องต้น
Basic Chinese
๒ (๒-๐-๔)

๒

๓

๔

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๒. ความรู้

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๕. ทั ก ษะการ
วิ เ คร า ะห์ เ ชิ ง
๔. ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์
ตั ว เ ล ข ก า ร
ระหว่ า งบุคคลและความ
สื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใ ช้ เ ท คโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓


           





  

 


           





  

           





  

 


 


           





  

 


           





  

 


           





  

 


           





  

 
๔๑

รหัสวิชา

รายวิชา

๒

๓

๕. ทั ก ษะการ
วิ เ คร า ะห์ เ ชิ ง
๔. ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์
ตั ว เ ล ข ก า ร
ระหว่ า งบุคคลและความ
สื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใ ช้ เ ท คโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓

           





๑. คุณธรรม จริยธรรม

๑
๐๐๐ ๑๒๙

๐๐๐ ๑๓๐

๐๐๐ ๑๓๑

๐๐๐ ๑๓๕

๐๐๐ ๑๓๖

๐๐๐ ๒๑๑

๐๐๐ ๒๑๒

๐๐๐ ๒๑๓

ภาษาจีนชั้นสูง
Advanced Chinese
๒ (๒-๐-๔)
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
Basic Japanese
๒ (๒-๐-๔)
ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง
Advanced Japanese
๒ (๒-๐-๔)
ภาษาฮินดีเบื้องต้น
Basic Hindi
๒ (๒-๐-๔)
ภาษาฮินดีชั้นสูง
Advanced Hindi
๒ (๒-๐-๔)
วัฒนธรรมไทย
Thai Culture
๒ (๒-๐-๔)
มนุษย์กับอารยธรรม
Man and Civilization
๒ (๒-๐-๔)
ชีวิตกับจิตวิทยา

๒

๓

๔

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๒. ความรู้

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑

     


           





  

 


           





  

 


           





  

 


           





  

 

           





     

           





     

           





     
๔๒

รหัสวิชา

รายวิชา

๒

๓

๕. ทั ก ษะการ
วิ เ คร า ะห์ เ ชิ ง
๔. ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์
ตั ว เ ล ข ก า ร
ระหว่ า งบุคคลและความ
สื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใ ช้ เ ท คโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓

           





     

           





     

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๑

๐๐๐ ๒๔๑

๐๐๐ ๒๔๒

๐๐๐ ๒๖๔

๐๐๐ ๒๖๕

๐๐๐ ๒๖๖

Life and Psychology
๒ (๒-๐-๔)
วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา
Physical Science and Technology
๒ (๒-๐-๔)
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Introduction to Computer and Information Technology
๒ (๒-๐-๔)
สันติศึกษา
Peace Education
๒ (๒-๐-๔)
ภาวะผู้นา
Leadership
๒ (๒-๐-๔)
หลักธรรมาภิบาล
Good Governance
๒ (๒-๐-๔)

๒

๓

๔

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๒. ความรู้

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑


           
 
 



  

      


 
 



 




 

      


 

 
 





 

 

๔๓

รหัสวิชา

๓

๔

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓

          

    









          

    









          

    









          

    









          

    









          

    









          

    









          

    









          

    









๑.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

๑
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา๑๔หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี
Pali Literature
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์
Pali Grammar
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี
Pali Composition and Translatio
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา
Tipitaka Studies๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก
Vinaya Pitaka
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก
Suttanta Pitaka ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก
Abhidhamma Pitaka๒ (๒-๐-๔)
ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา
History of Buddhism
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธกี รรมพระพุทธศาสนา
Buddhist Festival and Traditions

๒

๓

๔

๒. ความรู้

๕

๑

๒

๓

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๓. ทักษะทาง
ปัญญา
๔

๕

๑

๒

๓

๑

๒

๔๔

๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย
Thai Sangha Administration
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
Dhamma in English
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
Research and Literary Works on Buddhism
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
Dhamma Communications
๒ (๒-๐-๔)
ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
Buddhist Meditation I
(๒) (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
Buddhist Meditation II
๑(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
Buddhist Meditation III
(๒) (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
Buddhist Meditation IV
๑(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
Buddhist Meditation V
(๒) (๑-๒-๔)

          

    









          

    









          

    









          

    









          

    









          

    









          

    









          

    









          

    








๔๕

๐๐๐ ๓๕๖

๐๐๐ ๔๕๗

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
Buddhist Meditation VI
๑(๑-๒-๔)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
Buddhist Meditation VII
๑(๑-๒-๔)

          

    









          

    









๑. คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

๑

๒

๓

๑

๒

๑

๒

๓

๑

๒

๓



































































































































(Human Resources Administration)



























การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖)



























ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)

(Public Administration Theory)
๔๐๒ ๓๐๔

องค์การและการจัดการในภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖)
(Organizational and Public Administration)
นโยบายสาธารณะและการวางแผน ๓ (๓-๐-๖)

(Public Policy and Planning)
๔๐๒ ๓๐๕
๔๐๒ ๓๐๖

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๒

(Introduction to Public Administration)

๔๐๒ ๓๐๓

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๑

(Introduction to Political Science)

๔๐๒ ๓๐๒

๓. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

๒.๒ วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์
๔๐๑ ๒๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๒ ๓๐๑

๒. ความรู้

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๓ (๓-๐-๖)

๔๖

๑. คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

๒. ความรู้

๓. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๒

๑

๒

๓

๑

๒

๑

๒

๓

๑

๒

๓















































































(Strategic Management)



























๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์
๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายปกครอง ๓ (๓-๐-๖)























































































































































































(Public Budgeting and Fiscal Administration)
๔๐๒ ๓๐๗

การบริหารการพัฒนา ๓ (๓-๐-๖)

(Development Administration)
๔๐๒ ๓๐๘

การบริหารโครงการ ๓ (๓-๐-๖)

(Project Management)
๔๐๒ ๔๐๙
๔๐๒ ๔๑๐

พฤติกรรมองค์การ ๓ (๓-๐-๖)
(Organizational Behaviors)
การบริหารเชิงกลยุทธ์ ๓ (๓-๐-๖)

(Administrative Law)
๔๐๑ ๔๑๘

กฎหมายอาญา ๓ (๓-๐-๖)

(Criminal Law)
๔๐๒ ๓๑๑

การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖)

(Local Fiscal Management)
๔๐๒ ๓๑๒

การบริหารองค์กรภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖)

(Government organizations Management)
๔๐๒ ๓๑๓

จริยธรรมทางการบริหาร ๓ (๓-๐-๖)

(Administration Morality)
๔๐๒ ๓๑๔

ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
(Research Methodology for Public Administration)

๔๗

๑. คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

๔๐๒ ๔๑๕
๔๐๒ ๔๑๖
๔๐๒ ๔๑๗

ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
(English in the Field of Public Administration)
การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓(๐-๖-๖)
(Independent Study on Public Administration)
วิทยาการการบริหารสมัยใหม่ ๓ (๓-๐-๖)
การจัดการทุนมนุษย์ในประชาคมอาเซียน ๓ (๓-๐-๖)

(ASEAN Human capital management)
๔๐๒ ๔๑๙
๔๐๒ ๒๒๐

สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
(Seminar on Problems in Public Administration)
พุทธธรรมกับการบริหาร
(๒) (๒-๐-๖)

(Buddhism and Administration)
๔๐๒ ๒๒๑
๔๐๒ ๓๒๒

๔๐๒ ๓๒๓

รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา (๒) (๒-๐-๖)
(Public Administration Science in Buddhism)
รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา (๒)
(๒-๐-๖) (Public Administration in Buddhist
Literature)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ
(Human Resource Management in Buddhist Approach)

๔๐๒ ๔๒๔

๓. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

(New Public Management)
๔๐๒ ๔๑๘

๒. ความรู้

(๒) (๒-๐-๖)
ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา

(Buddhist Good Governance) (๒) (๒-๐-๖)

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๒

๑

๒

๓

๑

๒

๑

๒

๓

๑

๒

๓





































































































































































































































































๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์
๔๘

๑. คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

๔๐๑ ๓๐๔
๔๐๑ ๔๒๘

ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(Introduction to International Relation) ๓ (๓-๐-๖)
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา ๓ (๓-๐-๖)
กฎหมายลักษณะพยาน ๓ (๓-๐-๖)

(Law of Witness)
๔๐๒ ๔๒๕

ประชาคมอาเซียนศึกษา ๓ (๓-๐-๖)

(ASEAN Community Studies)
๔๐๒ ๔๒๗
๔๐๒ ๔๒๘
๔๐๒ ๔๒๙

หลักการกระจายอานาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (The
principle of decentralization to local governments) ๓(๓-๐-๖)
เทคนิคการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Technical
Management in Public Administration) ๓ (๓-๐-๖)
การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(Planning and Strategic Management for Local Development)

๔๐๒ ๔๓๐

๓ (๓-๐-๖)
ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร ๓ (๓-๐-๖)

(Good Governance for the Administration)
๔๐๒ ๔๓๑

การระดมมวลชนและเคลื่อนไหวทางสังคม ๓ (๓-๐-๖)

(Mobilization and mass social movements)
๔๐๒ ๔๓๒

การบริหารความเสี่ยง ๓ (๓-๐-๖)

(Risk Management)
๔๐๒ ๔๓๓

๓. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

(Law of Criminal Procedure)
๔๐๑ ๔๒๙

๒. ความรู้

การจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖)
(Public Knowledge Administration)

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๒

๑

๒

๓

๑

๒

๑

๒

๓

๑

๒

๓






























































































































































































































































































๔๙

๑. คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

๔๐๒ ๔๓๔

๔๐๒ ๔๓๖
๔๐๒ ๔๓๗

กฎหมายแรงงาน ๓ (๓-๐-๖)
การศึกษาค้นคว้าตาราเกีย่ วกับรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐๖) (Reading in Public Administration)
ดิจิตอลเพื่อการบริหารงานภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖)
(Digital for Public Administration)
สัมมนาการบริหารกิจการภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖)

(Seminar on Public Administration)
๔๐๒ ๔๓๘

การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย ๓ (๓-๐-๖)
(Administration of Thai Local Governmental Organization)

๔๐๒ ๔๓๙

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖)

(Public Management Information System)
๔๐๒ ๔๔๐

๔๐๒ ๔๔๑

๓. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

(Labour Law)
๔๐๒ ๔๓๕

๒. ความรู้

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๒

๑

๒

๓

๑

๒

๑

๒

๓

๑

๒

๓

















































































































































































































การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริบททางสังคม

(Management of natural resources and the
environment in a social context) ๓ (๓-๐-๖)
การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖)
(Anti Corruption in Public Sector)

๕๐

หมวดที่ ๕
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์แบบขั้นบันได ดังต่อไปนี้
๑. หลั งจากนิ สิ ตเรี ยนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ ให้ นิสิ ตสื บค้นข้อมูล เพื่อเขียน
บทความสรุปความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ ในประเด็นที่ตนสนใจ
๒. หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ ให้นิสิตจัดทาแผ่นภาพความรู้ (Info
graphic) เพื่อแบ่งปันเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสังคมศาสตร์เผยแพร่แก่สาธารณชนในสื่อออนไลน์
๓. หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ ให้นิสิตสอบประมวลความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการบริหารองค์กรภาครัฐ หรือองค์กรทางสังคม
๔. หลั งจากนิ สิ ตเรี ยนครบทุกรายวิช าในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ ให้ นิสิ ตส่ งรายงานเชิงวิพากษ์
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
๕. หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ ให้นิสิตส่งรายงานการวิเคราะห์
ตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะที่สาคัญ และสมรรถนะที่มีอยู่ในการเป็นนักรัฐประศาสนศาสตร์
๖. หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ ให้นิสิตส่งโครงร่างสารนิพนธ์ ระดับ
ปริญญาตรี
๗. หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปี ที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ ให้นิสิตใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การนาเสนอรายงานสารนิพนธ์ระดับปริญญาตรี
๘. หลั ง จากนิ สิ ต เรี ย นครบทุ ก รายวิ ช าในชั้ น ปี ที่ ๔ ภาคการศึ ก ษาที่ ๒ ให้ นิ สิ ต จั ด ท าโครงการทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทาการประเมิน ผลลัพธ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑. นิสิตผู้สาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๓.๑.๑. สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่า ของเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๕๑

๓.๑.๒. ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึก
ภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน
๓.๑.๓. ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย

๕๒

หมวดที่ ๖
การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป็ น ครู แ ก่ อ าจารย์ ใ หม่ ให้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะสังคมศาสตร์ ตลอดจนในภาควิชาของหลักสูตรที่สอน
๑.๒ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
สายตรงในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(๑) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
สายตรงในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่ ม พูน
ประสบการณ์
(๒) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
๒.๒. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(๑) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(๒) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(๓) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ส่งผลให้
อาจารย์มีความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
(๔) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
(๕) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ
(๖) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ

๕๓

หมวดที่ ๗
การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกากับมาตรฐานหลักสูตร
การบริหารหลักสูตรดาเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมอบหมายให้ รอง
คณบดีฝ่ ายวิช าการ ทาหน้ าที่กากับ ดูแลการบริห ารหลั กสู ตรในภาพรวมผ่ านทางคณะกรรมการผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตร ซึ่งมีการจัดประชุมเป็นประจา ทุก ๒ เดือน
๒. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานทา นอกจากนั้นยังติดตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม
คณะสังคมศาสตร์ สารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจาทุกปี และแจ้งผลการ
สารวจให้กับคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทราบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกาหนดว่า ผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕ (จากระดับ
๕)
๓. นิสิต
หลักสูตรให้ความสาคัญกับการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานิสิต และผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นกับนิสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
๓.๑ หลักสูตรกาหนดคุณสมบัติของนิสิตที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จะต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
๒.๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นพระภิกษุ สามเณร
(๑) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
(๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑ หรือ
(๓) ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
๒.๒.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์
(๑) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
๕๔

(๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึก ษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑ หรือ
(๓) ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ทั้งนี้ จะมีการสอบคัดเลื อกด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐานและสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความ
พร้อมทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต
๓.๒ หลักสูตรส่งเสริมการพัฒนานิสิต
๑) กาหนดให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพที่จาเป็นให้กับนิสิต โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
๒) มีระบบสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ให้แก่นิสิตทุกรูป/คน อาจารย์จะแจ้งวัน เวลา ที่นิสิตจะขอรับคาปรึกษาไว้หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้
นิสิตที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอื่นๆ สามารถขอรับคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้
๓) มีระบบการอุทธรณ์ของนิสิต นิสิตที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่องทั่วไปหรือผล
การประเมิน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ทาหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆได้
๓.๓ หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิตได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนิสิต อัตราการ
สาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
๔. อาจารย์
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์
โดยให้ความสาคัญกับคุณสมบัติความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และความมุ่งมั่นในการผลิต
ผลงานทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับ ปริ ญญาโทขึ้น ไปในสาขารั ฐ ประศาสนศาสตร์ห รือสาขาวิช าที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องสอบผ่ าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ทั้งนี้การรับอาจารย์ใหม่จะต้องนาไปสู่การมีอัตรากาลังที่เหมาะสมกับจานวนนิสิตที่รับเข้ามาศึกษาใน
หลักสูตร
๔.๒ การบริหารอาจารย์
หลักสูตรมีการกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรอย่างชัดเจน
โดยมอบหมายภาระงานตามความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ส่งเสริมจูงใจ

๕๕

สนับสนุนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีระบบยกย่องและธารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้อัตราการคง
อยู่ของอาจารย์อยู่ในระดับสูง และมีคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์มากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕)
ทั้งนี้โดยบทบาทหน้าที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
๔.๓. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ทุกรูป/คน ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ส่งเสริมให้อาจารย์
พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์ทุกท่านจะต้องผลิตผลงานทางวิชาการให้ได้
ดังนี้
๑) ผลงานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ในรอบ ๒ ปี
๒) บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI จานวน ๑ เรื่องต่อปี
๓) เอกสารประกอบการสอน / หนังสือ /ตารา /งานแปล ประเภทใดประเภทหนึ่ง จานวน ๑ เรื่องต่อปี
ทั้งนี้คณะสังคมศาสตร์จะต้องพัฒนาระบบและกลไกภายในที่เอื้อต่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการดังกล่าว
ข้างต้น ในขณะเดียวกันในด้านประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์จะต้องได้รับผลการประเมินความพึงพอใจจาก
นิสิตมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕)
๕. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน
หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร
มีการควบคุมกากับการจัดทารายวิชา การวางระบบผู้สอบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
มีการประเมินผู้เรียน การกากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร
หลั กสู ตรจั ดการเรี ย นการสอนให้ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนดใน
รายวิชาและหลักสูตร โดยใช้กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นเครื่องในการกากับให้เป็นไปตามที่
กาหนดไว้ใน มคอ.๒
๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรจัดผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ตามความรู้ความสามารถและความชานาญในเนื้อหา
ทั้งนี้คานึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทางาน และผลงานทางวิชาการของผู้สอน โดยมีการกากับให้อาจารย์ทุกท่าน

๕๖

จะต้องมีการทาประมวลการสอนรายวิชา(มคอ.๓)ทุกรายวิชา และมีการประเมินการจัดการเรียนการสอน(มคอ.๕)
ทุกรายวิชา รวมทั้งมีการประเมินหลักสูตร(มคอ.๗) อย่างครบถ้วน
ส่งเสริมให้อาจารย์จัดกิจกรรมที่เป็นกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับพันธกิจด้าน
การวิจัย การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างครบถ้วน
๕.๓ การประเมินผู้เรียน
หลั กสู ตรมีการประเมิน ผลการเรี ย นรู้ของนิสิ ตโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง โดยมีเครื่ องมือการ
ประเมินที่หลากหลาย ทั้งข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกต
พฤติกรรม การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลั ก สู ต รโดยการสนั บ สนุ น ของคณะสั งคมศาสตร์ จั ด เตรี ย มความพร้ อ มทางกายภาพทั้ ง ห้ อ งเรียน
ห้ องปฏิบั ติการ สภาพแวดล้ อมด้านการเรี ยนรู้ รวมทั้งจัดสิ่ งอานวยความสะดวกและสิ่ งสนับสนุน การศึ ก ษา
ประกอบด้วย ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้นให้เพียง
และทัน สมัย มีการบริ การอิน เตอร์ เน็ ตความเร็ว สู ง เพียงพอและทั่ว ถึง ตามความต้องการของนิสิ ต โดยมีการ
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยตลอดเวลาโดยอาศัยผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้มากกว่า ๓.๕ คะแนน (จากระดับ ๕)
๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ ๑–๕ และอย่างน้อยร้อยละ
๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
เกณฑ์การประเมิน
ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
(๑) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วน X
X
X
X
X
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
(๒) มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.๒ ที่ X
X
X
X
X
สอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี)
๕๗

ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
(๓) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายงานผลการ
X
X
X
X
X
ดาเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(๔) จั ดทารายงานผลการดาเนิ น การของรายวิช า และ X
X
X
X
X
ประสบการณ์ภ าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ
มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทารายงานผลการดาเนิ น การของหลักสูตร ตาม
X
X
X
X
X
แบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผล
X
X
X
X
X
การเรียนรู้ ที่กาหนดในมคอ.๓ และ มคอ. ๔ (ถ้ามี) อย่าง
น้ อ ยร้ อ ยละ ๒๕ ของรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในแต่ ล ะปี
การศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล X
X
X
X
X
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ X
X
X
X
X
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารย์ ป ระจ าทุกคนได้รั บ การพัฒ นาทางวิชาการ X
X
X
X
X
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
X
X
X
X
X
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ละ ๕๐ ต่อปี

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน
๕.๐

X

X

๕๘

ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บั ณฑิตที่มีต่อ บัณ ฑิต
X
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๓) นิสิตมีงานทาภายใน ๑ ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา
X
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
(๑๔) บัณฑิต(คฤหัสถ์)ที่ได้งานทาได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่
X
ต่ากว่าเกณฑ์ ก.พ. กาหนด
รวมตัวบ่งชี้ที่ต้องดาเนินการข้อ ๑-๕ ในแต่ละปี
๕
๕
๕
๕
๕
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
๑๐
๑๐
๑๐
๑๑
๑๔
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

๕๙

หมวดที่ ๘
การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑. การประเมินกลยุทธ์การสอน : ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอน
หรือระดับภาควิชา และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอน
ควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนิ สิตและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิตด้านกระบวนการนาผล
การประเมินไปปรับปรุง สามารถทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และกาหนดประธานหลักสูตร
และทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน : การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถ
ทาโดยการประเมินโดยนิสิตในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
(ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลั กสูตรตามคาสั่งมหาวิทยาลัย) และ/หรือทีมผู้สอน และภาพรวมของ
หลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
กระบวนการและวิธีการประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๑) จัดประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตรและแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
๒) วางแผนการประเมินหลักสูตร ออกแบบและเตรียมการในส่วนของเครื่องมือที่จะใช้เก็บข้อมูล กาหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะสารวจโดยการแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มประกอบด้วย
(๑) กลุ่มบัณฑิต
(๒) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต
(๓) กลุ่มคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(๔) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓) ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
๔) ประมวลข้อมูลดาเนินการวิเคราะห์
๕) น าผลที่ได้และข้อเสนอแนะมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลั กสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

๖๐

๖) จัดทาหลักสูตรปรับปรุงโดยการนาข้อมูลแนวทางการปรับปรุงมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในเล่มหลักสูตร
ที่กาลังดาเนินการปรับปรุง
๗) นาหลักสูตรปรับปรุงส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะ
๘) จัดทาเล่มหลักสูตรฉบับสมบูรณ์เสนอคณะกรรมการประจาคณะ สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
รับรอง
๙) จัดส่ง สกอ.เพื่อรับรองมาตรฐาน
๑๐) นาหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการจัดการศึกษาและบริหารหลักสูตร
๑๑) เมื่อครบ ๑ ปี หลังจากนาหลักสูตรไปใช้ เปิดโอกาสให้มีเวทีสาหรับการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงย่อยในหลักสูตร
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้ อ งผ่ า นการประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รและจั ด การเรี ย นการสอนตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายใน (IQA) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อที่ ๒ ทั้งโดยภาพรวมและรายวิชาและการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้นโดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะทาให้ทราบปัญหาการบริห ารหลั กสูตร กรณีที่พบปัญหาสามารถดาเนิน การ
ปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีในลักษณะของการปรับปรุงย่อย สาหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะปรับปรุงทุก ๕ ปี
เพื่อให้หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

๖๑

ภาคผนวก ก.

๖๒

คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
๑.๑ วิชาบังคับ จานวน ๑๘ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม
๒(๒-๐-๔)
(Man and Society )
ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทางมนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชา
สังคม กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป
๒(๒-๐-๔)
(General Law)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะทั่วไปและประเภทของ
กฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และ
กฎหมายศาสนาอื่น
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(๒)(๒-๐-๔)
(Technique of Higher Learning)
ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Philosophy)
ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์
สาขาปรัชญา และสาระสาคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป
๒(๒-๐-๔)
(Religions)
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสาคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา
หลักคาสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของ
ศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของ
ศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร
๒(๒-๐-๔)
๖๓

(Language and Communication)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านทักษะการเรียนรู้
ภาษา ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน และศึกษา
ระเบียบงานสารบรรณ
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Linguistics)
ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของภาษา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ (Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลัก
วิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Mathematics)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ข้อความ ประโยคเปิด ประพจน์ ตัวบ่งชี้ปริมาณ ค่าความจริง
ตัวเชื่อมข้อความ และนิเสธ การหาค่าความจริง การสมมูลกัน การให้เหตุผล เซต ความหมายเซต ประเภท
เซต เซตย่อย การเท่ากันของเซต การดาเนินการของเซต พีชคณิตของเซต และการประยุกต์เซต จานวนจริง
ระบบจานวนจริง คุณสมบัติของจานวนจริง สมการ อสมการ ค่าสัมบูรณ์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น ฟังชั่น
เชิงซ้อน แมตริกซ์ การดาเนินการแมตริกซ์ การเท่ากัน การบวก การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์ อินเวอร์ส แมตริกซ์
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Logic)
ศึกษานิมิต คาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบต่างๆ
การ
แบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญั ตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่างๆ ศึกษา
หลักการและวิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอื่นๆ
บท
สนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือน
และความต่างระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
๒(๒-๐-๔)
(Basic Statistics and Research)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางสถิติ การจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ การหาค่า
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายปกติ และความเบ้ ส่วนเบี่ยงเบน ความแปรปรวน ความน่าจะเป็น
ค่าสถิติ Z T และ F ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน การวิจัยลักษณะและประเภทการ
วิจัย ขั้นตอนการวิจัย รูปแบบการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย
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๑.๒ วิชาเลือก จานวน ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
๒(๒-๐-๔)
(Politics and Thai Government)
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย สถาบัน
ทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย
และพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
๒(๒-๐-๔)
(Economics in Daily Life)
ศึกษาหลั กการเบื้ องต้น ทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
รูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ การทางานของกลไกราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนใน
ระบบเศรษฐกิจ เงินตราและสถาบันการเงิน เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบั นในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูล
ประกอบการศึกษา และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ
๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
๒(๒-๐-๔)
(Man and Environment)
ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมให้
เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ
บทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
๒(๒-๐-๔)
(Current World Affairs)
ศึกษาเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความร่วมมือและ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์สาคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก
บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic English)
ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้คานาหน้านาม (Article) การใช้กาล (Tense)
การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการ
ฟัง พูด อ่านและเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและ
คาศัพท์ต่าง ๆ
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced English)
๖๕

ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการอ่าน
การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคาศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Sanskrit)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสี ยง
การเขียน การอ่านคาศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม
นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูป
เป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้
ศึกษา
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Sanskrit)
ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยา
ศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก
ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคคาถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและ
แต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา
๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Thai)
ศึกษาหน่วยเสีย งพยั ญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยคา ระบบไวยากรณ์
ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ฟังคาสั่ง คาบรรยาย จดบันทึกเรื่องที่
ฟัง พูด ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ขออนุญาต แนะนาตัวเอง แนะนาผู้อื่น บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจา
วัน สนทนาได้ทั้งคาที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม
๐๐๐ ๑๒๑

ภาษาไทยชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Thai)
ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยคา
ระบบ
ไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟังข่าวจากวิทยุ โทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การอ่าน
หนังสือพิมพ์และตาราวิชาการ การเขียนบทความ และฝึกแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ในภาษาไทย
๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Chinese)
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ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบคา และระบบประโยค ฝึกการอ่าน การเขียน
ภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Chinese)
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล จากสถานการณ์
ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Japanese)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบคา และระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียน
ภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Japanese)
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Hindi)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบคา และระบบประโยค ฝึกการฟัง อ่าน
เขียน สนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ์พื้นฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจาวัน
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Hindi)
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฮินดี เน้นการสนทนา โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย
๒(๒-๐-๔)
(Thai Culture)
ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการ
พัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย
๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม
๒(๒-๐-๔)
(Man and Civilization)

๖๗

ศึ ก ษาความเป็ น มาและพั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ ตั้ ง แต่ ส มั ย ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ จ นถึ ง สมั ย ปั จ จุ บั น
ความหมายของอารยธรรม บ่ อ เกิ ด และพั ฒ นาการของอารยธรรมตะวั น ออกและตะวั น ตกในยุ ค ต่ า งๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก
และอิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
๐๐๐ ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา
๒(๒-๐-๔)
(Life and Psychology)
ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการดารงชีวิต วิเคราะห์
คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ ผลของสุขภาพจิตที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์และการดารงอยู่ร่วมกันในสังคม
และสิ่งแวดล้อม
๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา
๒(๒-๐-๔)
(Physical Science and Technology)
ศึ ก ษาหลั ก พื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ ประวั ติ แ ละผลงานของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ใ นยุ ค สมั ย ต่ า งๆ
ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ ระบบสุริยะ เทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การลด
ต้ น ทุ น การผลิ ต การเพิ่ ม ผลผลิ ต การขนส่ ง การสื่ อ สาร เทคโนโลยี ภู มิ ปั ญ ญาไทย ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจาวัน พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Computer and Information Technology)
ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิว เตอร์และการสื่ อสาร
องค์ป ระกอบของคอมพิว เตอร์ ระบบดิจิทัล ภาษาคอมพิว เตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ แพลตฟอร์ ม
คอมพิวเตอร์ ระบบการประมวลผล การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล
เครือข่ายและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ จริยธรรมและ
สังคมไซเบอร์
๐๐๐ ๒๖๔ สันติศึกษา
๒(๒-๐-๔)
(Peace Education)
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนา
ต่างๆ เพื่อให้ เกิดความรู้ และความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ ยนผ่ านความขัดแย้งและความรุ น แรง
อีกทั้งพัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรม
ในการฟังและอยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆอย่างสันติสุข
๖๘

๐๐๐ ๒๖๕

ภาวะผู้นา
๒(๒-๐-๔)
(Leadership)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นาที่นาการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานในศตวรรษที่ ๒๑
รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้นากับการใช้การสื่อสารที่เอื้ออาทร ผู้นากับความเห็นที่ถูกต้องดีงาม
และความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นา วิสัยทัศน์ผู้นา ผู้นากับการสร้างความสัมพันธ์
แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้นาตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้นาในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียน
ภาวะผู้นาของบุคคลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่สามารถนาองค์กรไปสู่
ความสาเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและระดับโลก

๐๐๐ ๒๖๖

หลักธรรมาภิบาล
๒(๒-๐-๔)
( Good Governance)
ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความสาคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า
๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๑๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี
๒(๒-๐-๔)
(Pali Literature)
ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา
โยชนาและปกรณ์วิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และคุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์
๒(๒-๐-๔)
(Pali Grammar)
ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี ฐานกรณ์ การออกเสียงพยัญชนะสังโยค การเชื่อมอักษรด้วยสนธิ
กิริโยปกรณ์ ประเภทและวิธีแจกคานาม สังขยา อัพยยศัพท์ กิริยาอาขยาต นามกิตก์ กิริยากิตก์ สมาส
และตัทธิต
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี
๒(๒-๐-๔)
(Pali Composition and Translation)
ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา การแต่งและ
การแปลประโยคพิเศษและสานวนที่ควรทราบ การแปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือที่กาหนด
๖๙

๐๐๐ ๑๔๗

พระไตรปิฎกศึกษา
๒(๒-๐-๔)
(Tipitaka Studies)
ศึกษากาเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก การจาแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระ
พระไตรปิฎก คาอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร
ล าดับ คัมภีร์ ทางพระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎ ก ในประเทศไทย และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การศึกษาพระไตรปิฎก
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก
๒(๒-๐-๔)
(Vinaya Pitaka)
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระ
ที่สาคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ
และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก
๒(๒-๐-๔)
(Suttanta Pitaka)
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์พระ
สูตรที่สาคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร รวมทั้งประเด็นสาคัญที่น่าสนใจ จากนิกาย
ทั้ง ๕ นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย โดยอาศัยอรรถ
กถา และฎีกาประกอบ
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก
๒(๒-๐-๔)
(Abhidhamma Pitaka)
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎก เนื้อหาสาระ ประเด็นที่
น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง ๗ คัมภีร์ โดยเน้นให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป
และ
นิพพาน โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ
ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๘

ประวัติพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(History of Buddhism)
ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสนาพระพุ ท ธศาสนาตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จจุ บั น ความส าคั ญ และลั ก ษณะเด่ น ของ
พระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ
และอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและองค์การใหม่ๆ ใน
วงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต
๗๐

๐๐๐ ๒๕๙

เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Festival and Traditions)
ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่สาคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรม
นั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย
๒(๒-๐-๔)
(Thai Sangha Administration)
ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันศึกษาและวิเคราะห์
เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ กฎ ระเบียบ คาสั่งและประกาศที่สาคัญของคณะสงฆ์ การประยุกต์
การปกครองและการบริหารในปัจจุบันสาหรับคณะสงฆ์ไทย
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma in English)
ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่สาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ในภาษาอังกฤษ
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma communication)
ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูด และการพัฒนา
บุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(Research and Literary Works on Buddhism)
ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท มังคลัตถทีปนี
ของพระสิริมังคลาจารย์ กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเช
ตุพน พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แก่นพุทธศาสน์ ของพุทธ
ทาส กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธ
วิทยาของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation I)

๗๑

ศึกษาความเป็นมา ความหมาย หลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์ของ
สมถกรรมฐาน ๔๐ วิปัสสนาภูมิ ๖ สติปัฏฐาน ๔ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓ นิมิต ๓ สมาธิ ๓ รูป
ฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ วสี ๕ นิวรณ์ ๕ อุปกิเลส ๑๖ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและนาไปใช้ ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งกาหนด ๑ ระยะ หรือ ๒ ระยะ
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation II)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติ
สูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓
วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งกาหนด ๒ ระยะ
ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation III)
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕
หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม
๓ ระยะ นั่งกาหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation IV)
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวน การเกิดของ
ไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม ๔ ระยะ นั่งกาหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation V)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏ
ฐานสูตร กระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งกาหนด ๕ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VI)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับมหาสติปัฏฐานสูตร เช่น
อปัณณกสูตร สติสูตร อาการบรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งกาหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๗๒

๐๐๐ ๔๕๗

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VII)
ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติฯ วิธีแก้สภาวธรรมของสานักปฏิบัติ
ธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติปัฏฐานสูตร ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และ
นั่งกาหนด ส่งและสอบอารมณ์
๒.๑ วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์
๔๐๑ ๒๐๒

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
(Introduction to Political Science)
ศึกษาธรรมชาติและวิธีการทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทางสังคมอื่นๆ ทฤษฎี
ทางรัฐศาสตร์และหลักเกี่ยวกับอานาจ การใช้อานาจ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล อานาจกับกฎหมาย สถาบันทาง
การเมืองการปกครอง พลังและกระบวนการทางการเมืองและประชาคมนานาชาติ.
๔๐๒ ๓๐๑
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
(Introduction to Public Administration)
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบข่ายการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ปทัสถานและวิวัฒนาการของรัฐ
ประศาสนศาสตร์ การบริหารการพัฒนา ปัจจัยแวดล้อมทางรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายและการวางแผนของรัฐ
องค์การและการจัดการภาครัฐแนวใหม่ แนวโน้มรัฐประศาสนศาสตร์ของไทย
๔๐๒ ๓๐๒ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
(Public Administration Theory)
ศึกษาทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ โดยเริ่มจากแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การสมัยดั้งเดิมถึงสมัย
ปัจจุบัน ความหมายและองค์ประกอบขององค์การ ตัวแปรในองค์การ วิธีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์การ ปัจจัยพื้นฐานที่
กาหนดพฤติกรรมการทางานของมนุษย์ พฤติกรรมในการบริหาร อิทธิพลของโครงสร้างและกระบวนการในองค์การที่มีต่อ
พฤติกรรมการทางานของมนุษย์

๔๐๒ ๓๐๓ องค์การและการจัดการในภาครัฐ ๓(๓-๐-๖)
(Organizational and Public Administration)
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญขององค์การและการบริหาร สิ่งแวดล้อมการบริหาร กลไกใน
การบริหารงานสาธารณะ พัฒนาการของทฤษฎีองค์การและการบริหาร โครงสร้างและการออกแบบองค์การ
ภาครัฐ กระบวนการบริหารองค์การภาครัฐ

๗๓

๔๐๒ ๓๐๔ นโยบายสาธารณะและการวางแผน
๓ (๓-๐-๖)
(Public Policy and Planning)
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน ประเภทและวิธีการกาหนดนโยบายของรัฐ
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อนโยบาย การนานโยบายไปกาหนดเป็นแผนงานและโครงการ เทคนิคและหลักการของการ
วางแผน และให้มีการศึกษาเฉพาะกรณี โดยเน้นการกาหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผนของประเทศไทย
๔๐๒ ๓๐๕ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
๓ (๓-๐-๖)
(Human Resources Administration)
ศึกษาหลักสาคัญการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจของประเทศและของโลก การรับบุคลากรภาครัฐ การ
ฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน คุณธรรมจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน การประเมินผลการทางาน สิทธิ
ประโยชน์ของทรัพยากรมนุษย์ ขวัญกาลังใจในการทางานและแนวโน้ม
๔๐๒ ๓๐๖ การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ
๓ (๓-๐-๖)
(Public Budgeting and Fiscal Administration)
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณและการคลังสาธารณะ บทบาทและอิทธิพลของ
การเมืองที่มีต่องบประมาณและการคลังของประเทศ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งบประมาณ การ
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเน้นศึกษาการบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะของประเทศไทย
๔๐๒ ๓๐๗ การบริหารการพัฒนา
๓ (๓-๐-๖)
(Development Administration)
ศึ กษาความหมาย ทฤษฎี หลั กการ และองค์ป ระกอบของการบริหารการพัฒ นา ปั จ จั ย แวดล้อมทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ส่งผลต่อการบริหารการพัฒนา องค์การที่มีบทบาทสาคัญในการบริหารงานพัฒนาของ
ประเทศ ปัญหาพื้นฐานในการบริหารโครงการพัฒนา โดยเน้นการบริหารการพัฒนาในประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนา
๔๐๒ ๓๐๘ การบริหารโครงการ
๓ (๓-๐-๖)
(Project Management)
ศึกษาแนวความคิดและวิธีการวิเคราะห์โครงการ การจัดทาโครงการ การบริหารทรัพยากรของโครงการ การ
แก้ปัญหาและการปรับปรุงโครงการ การประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารโครงการภายใต้การ
มีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน การกาหนดเป้าหมายและวิธีการในการประเมินผลของโครงการ และให้มี
การศึกษากรณีเฉพาะเรื่อง เน้นการบริหารโครงการพัฒนาของประเทศไทย โดยฝึกให้ มีการเขียนโครงการเพื่อนาไปสู่การ
บริหารโครงการได้อย่างแท้จริง
๔๐๒ ๔๐๙
พฤติกรรมองค์การ
๓ (๓-๐-๖)
(Organizational Behaviors)

๗๔

ศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การและการบริหารงาน พฤติกรรมองค์การกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ การ
ใช้พลังงานของกลุ่มให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ พื้นฐานพฤติกรรมบุคคลเกี่ยวกับการรับรู้ ค่านิยม ทัศนคติ การจูงใจ
การสร้างขวัญ กาลังใจและความพึงพอใจในงาน พื้นฐานพฤติกรรมกลุ่ม การสื่อสารและการตัดสินใจของกลุ่ม ภาวะ
ผู้นา อานาจและการเมือง ความขัดแย้งและพฤติกรรมระหว่างกลุ่ม
๔๐๒ ๔๑๐ การบริหารเชิงกลยุทธ์
๓ (๓-๐-๖)
(Strategic Management)
ศึกษากระบวนการบริหาร นักบริหารกับการสื่อสาร การตัดสินใจ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิค
วิธีการเพื่อความสาเร็จขององค์กร การบริหารเชิงปฏิบัติการและการควบคุมคุณภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กร การจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กฎหมายกับกิจกรรมการบริหาร การเสริมสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อม
การพัฒนาระบบคุณธรรมของนักบริหาร กระบวนการสานสัมพันธ์ กิจกรรมการดูงานและอื่นๆ
๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์
๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายปกครอง
๓ (๓-๐-๖)
(Administrative Law)
ศึกษาประวัติ แนวคิดและสาระสาคัญของกฎหมายปกครอง การบริการสาธารณะ การจัดระเบียบราชการ
บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ระบบข้าราชการ ความเกี่ยวพันระหว่างข้าราชการกับ รัฐตามกฎหมาย
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร บาเหน็จบานาญข้าราชการ และการจัดตั้งศาลปกครองของไทย
๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา
๓ (๓-๐-๖)
(Criminal Law)
ศึกษาลักษณะกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดชอบ ขอบเขตบังคับกฎหมายอาญา การพยายามกระทา
ความผิด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาความผิดเหตุยกเว้นความผิด ยกเว้ นโทษ ลดโทษ การกระทาความผิดหลายบท
หรือหลายกระทง การกระทาความผิดอีก อายุความอาญา โทษในทางอาญาและวิธีการเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งศึกษา
ทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาอีกด้วย
๔๐๒ ๓๑๑ การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น
๓ (๓-๐-๖)

(Local Fiscal Management)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระบบการเงินการคลังท้องถิ่น การบริหารรายได้และรายจ่ายของหน่วยปกครอง
ระดับท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคลังท้องถิ่นกับรัฐบาลแห่งชาติ กระบวนการบริหารงบประมาณที่
เน้นผลงานบริการสาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่น ข้อจากัดและแนวทางการพัฒนาระบบการคลังของท้องถิ่น
๔๐๒ ๓๑๒ การบริหารองค์กรภาครัฐ
๓ (๓-๐-๖)
(Government Organizations Management)
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ และแนวคิดในการบริหารองค์กรภาครัฐสมัยใหม่ ประกอบด้วย การ
วางแผน การจัดองค์กร การพัฒนาองค์กร มีการสร้างแผนแม่แบบในการเปลี่ยนแปลง จะต้องมีการประเมินสถานการณ์ของ
องค์การ เพื่อให้เห็นช่องว่างของความแตกต่างระหว่างองค์การในปัจจุบนั กับองค์การที่ควรจะเป็นในอนาคต หลังจากนั้นจะต้องมี
๗๕

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์การ เพื่อที่จะนาจุดแข็งขององค์การมาผลักดันการพัฒนาองค์การ โดย
มี กลไกการควบคุมทิ ศทางที่ แน่นอน โดยอาศั ย หลั ก การดั ง นี้ ๑.ก าหนดเป้ า หมาย (Goal Sating) ๒.ความเข้ า ใจใน
สถานการณ์ (Understand Relations) ๓.การปรับปรุงสัมพันธ์ภาพ (Improving Relations) ๔.ให้ทุกคนเข้ามามีส่วน
ร่วม ๕.การเชื่อมโยง (Linking)
๔๐๒ ๓๑๓ จริยธรรมทางการบริหาร
๓ (๓-๐-๖)
(Administration Morality)
ศึกษาจริยธรรมทางการบริหารที่มีมาตรฐานทางการสร้างระบบ กากับ และตรวจสอบ ซึ่งคานึงถึงประโยชน์ทจี่ ะ
เกิดขึ้นแก่องค์การ โดยนาพุทธธรรมประกอบด้วย หลักอิทธิบาท๔ หลักพละ๕ หลักสาราณียธรรม หลักพรหมวิหารธรรม
และหลักธรรมอื่นๆ มาใช้ในการพัฒนาจริยธรรมทางการบริหาร
๔๐๒ ๓๑๔ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
(Research Methodology for Public Administration)
ศึ กษาระเบีย บวิธี วิจั ยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้ ง ที่ เป็ นการวิจั ยเชิง ปริมาณและการวิจั ยเชิง คุณ ภาพ โดย
ครอบคลุมถึงการสร้างแนวความคิด ประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน การสร้างขอบข่าย การประมวลผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการรายงานการวิจัย ทั้งนี้ให้มีการฝึกหัดจัดทาโครงการวิจัยเสนอเป็นภาคปฏิบัติด้วย
๔๐๒ ๔๑๕ ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
(English in the Field of Public Administration)

ศึกษาโครงสร้าง ศัพท์และสานวนที่ใช้กันมากในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และฝึกการใช้ศัพท์และสานวน
เหล่านั้นในการเขียนและการพูด ตลอดทั้งฝึกการอ่าน วิเคราะห์และตีความงานเขียนรัฐประศาสนศาสตร์ การเขียนย่อ
ความ เรียงความ และอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
๔๐๒ ๔๑๖ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓(๐-๖-๖)
(Independent Study on Public Administration)
ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือเรื่องอื่นโดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารย์
ที่ปรึกษา
๔๐๒ ๔๑๗ วิทยาการการบริหารสมัยใหม่
๓ (๓-๐-๖)
(New Public Management)

ศึกษาแนวความคิดการจั ดการแนวความคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางศตวรรษที่ ๒๑ โดยศึกษาถึ ง
ความสาคัญของผู้นากับการจัดการแบบใหม่ ประกอบด้วย การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจ การจัดองค์กร
สมัยใหม่ที่สอดคล้องกับกระบวนการการจัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และเทคนิคการจัดการสมัยใหม่
๔๐๒ ๔๑๘

การจัดการทุนมนุษย์ในประชาคมอาเซียน

๓ (๓-๐-๖)

(ASEAN Human Capital Management)

ศึกษาปรัชญา ความเป็นมา แนวคิดของการจัดการทุนมนุษย์ ภายใต้หลักการจัดการทุนทางปัญญา ทุน
ทางสังคม และทุนทางอารมณ์ และนโยบายการบริหารทุนมนุษย์ตั้งแต่การวางแผนกาลังคน ทิศทางการพัฒนา
๗๖

ฝีมืองาน การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย้ายฝีมือแรงงานในประชาคมอาเซียน ศึกษาผลของการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่มีต่อสภาพแวดล้อม ๓ เสาหลักอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน แนวทางที่สร้างสรรค์ในการปรับตัวภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมให้
อยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนอย่างสันติสุข มุมมองต่ออนาคตของประชาคมอาเซียน
๔๐๒ ๔๑๙

สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์
๒ (๒-๐-๔)
(Seminar on Problems in Public Administration)
สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ด้านต่างๆ โดยจะเน้นปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศที่กาลังพัฒนา
เช่น การบริหารบุคคล การจัดองค์การ การคลัง การงบประมาณ ในการศึกษาอาจมีการค้นคว้ารายงาน การศึกษาเฉพาะ
กรณีเกี่ยวกับปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ของไทยและเปรียบเทียบกับของต่างประเทศ
๔๐๒ ๒๒๐ พุทธธรรมกับการบริหาร
(๒) (๒-๐-๔)
(Buddhism and Administration)
ศึกษาความหมายและขอบข่ายของการบริหาร บทบาทด้านการบริหารของพระพุทธเจ้า วิเคราะห์พุทธธรรม
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบริหาร คุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร การประยุกต์พุทธวิธีบริหารเพื่อใช้ในการ
บริหาร
๔๐๒ ๒๒๑ รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา
(๒) (๒-๐-๔)
(Public Administration Science in Buddhism)
ศึกษาแนวคิดทางการเมือง การบริหาร และการปกครองของพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก ตาราทาง
พระพุทธศาสนาและจากผลงานของนักวิชาการสมัยใหม่
๔๐๒ ๓๒๒ รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา (๒) (๒-๐-๔)
(Public Administration in Buddhist Literature)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาสมัยใหม่ เช่น ไตรภูมิ
พระร่วง โลกนีติ ราชนีติ ธรรมนีติ จักกวาฬทีปนี ภูมิวิลาสินี มงคลทีปนี โลกทีปกสาร โลกบัญญัติ วิเคราะห์หลักการ
บริหารในวรรณกรรมเหล่านี้และวรรณกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
๔๐๒ ๓๒๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ
(๒) (๒-๐-๔)
(Human Resource Management in Buddhist Approach)
ศึกษาความหมาย ความเป็นมา และแนวคิดเกี่ยวกับ ศึกษาปรัชญา ความเป็นมา แนวคิด การพยากรณ์เกี่ยวกับ
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การประเมินการปฏิบัติงาน การ
ฝึกอบรม การบรรจุแต่งตั้งระบบการจ่ายค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและพนักงาน สุขภาพ ความปลอดภัย
คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา
๔๐๒ ๔๒๔ ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา
(๒) (๒-๐-๔)
(Buddhist Good Governance)

๗๗

ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการและองค์ประกอบของธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลในพระไตรปิฎก เปรียบเทียบ
หลักธรรมาภิบาลกับธรรมาภิบาลเชิงพุทธ การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธสาหรับการบริหารจัดการภาครัฐภาคธุรกิจ
ภาคเอกชนและประชาชน
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต
๔๐๑ ๓๐๔ ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๓ (๓-๐-๖)
(Introduction to International Relation)
ศึกษาความรู้พื้นฐานของการเมืองระหว่างประเทศธรรมชาติและโครงสร้างของระบบการเมืองระหว่างประเทศปัจจัย
ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคม และการทหาร วัฒนธรรม อุดมการณ์ที่มผี ลต่อแนวพฤติกรรมของรัฐ เครื่องมือที่ใช้ในการ
ดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ พัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆเช่นระเบียบปฏิบัติกฎหมายสถาบัน
ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามแนวพระพุทธศาสนา
๔๐๑ ๔๒๘
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓ (๓-๐-๖)
(Law of Criminal Procedure)

ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตั้งแต่
อานาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญา มาตรการบังคับทางอาญาเกี่ยวกับ หมายเรียก หมายอาญา
การจับ การค้น ควบคุม ขัง จาคุก ปล่อยชั่วคราว หลักการสอบสวน เทคนิค การสืบสวนและสอบสวน การสั่ง
คดีอาญาของพนักงานอัยการ การชันสูตรพลิกศพ การฟ้องคดีอาญา การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาพิพากษา การ
อุทธรณ์ การฎีกา การบังคับคดี การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษ การลดโทษ นิติวิทยาศาสตร์ และพยานหลักฐานใน
คดีอาญา
๔๐๑ ๔๒๙

กฎหมายลักษณะพยาน
๓ (๓-๐-๖)
(Law of Witness)
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยาน หลักทั่วไปเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐาน การนาสืบ ข้อเท็จจริงที่
ไม่ต้องนาสืบด้วยพยานหลักฐาน พยานหลักฐานที่ห้ามมิให้รับฟัง พยานหลักฐานที่ต้องห้ามโดยกฎหมายปิดปาก การนาสืบพยาน
บุคคลแทนเอกสาร พยานต่างๆ เช่น พยานบอกเล่า พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานที่เป็นความเห็น วิธีนาสืบพยาน
โดยหลักฐานทั่วไป มาตรฐานการชั่งน้าหนักพยานหลักฐาน และการคุ้มครองพยานตามกฎหมาย

๔๐๒ ๔๒๕

ประชาคมอาเซียนศึกษา
๓ (๓-๐-๖)
( ASEAN Community Studies )
ศึกษากาเนิด พัฒนาการ และบทบาทของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(อาเซียน) แนวคิดเกี่ยวกับภูมิภาคนิยม การบูรณาการภูมิภาค และประชาคมด้านความมั่นคงกับพลวัตความ
ร่วมมือของอาเซียน อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค ความสาเร็จและข้อจากัดของ
อาเซียน ความผูกพันธ์ต่อการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา สถานภาพทางการเมืองภายในประเทศภูมิภาคสังคม
และการพัฒนาวัฒนธรรม สันติภาพและเสถียรภาพ เศรษฐกิจ การเมือง หลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม
ระหว่างประเทศในภูมิภาค และบทบาทของไทยในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
๗๘

๔๐๒ ๔๒๗

หลักการกระจายอานาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖)
(The Principle of Decentralization to Local Governments)
ศึกษาประวัติ แนวคิดและสาระสาคัญของ การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ จาก
ภาครัฐส่วนกลาง ให้แก่องค์กรอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาค องค์กรอิสระ องค์กรท้องถิ่น องค์กร
เอกชน โดยเฉพาะภาคประชาชน ไปดาเนินการแทน ซึ่งการถ่ายโอนดังกล่าว อาจจะมีลักษณะเป็นการถ่ายโอน
เฉพาะภารกิจ ซึ่งเป็นการแบ่งภารกิจ ให้แก่องค์กรที่ได้รับการกระจายอานาจดาเนินการ หรือ เป็นการถ่ายโอน
โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งเป็นการแบ่งพื้นที่เป็นหน่วยงานย่อยในการดาเนินการ
๔๐๒ ๔๓๘
เทคนิคการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
(Technical Management in Public Administration)
ศึกษาผลการวิจัยและแนวคิดใหม่ๆ ในการบริหาร การใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการบริหารงานและการ
วิจัย วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่นามาใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การวิเคราะห์เ กี่ยวกับความรู้เบื้องต้นใน
การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือบริหาร และพุทธวิธีเพื่อการบริหารงานสมัยใหม่
๔๐๒ ๔๒๙ การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖)
(Planning and Strategic Management for Local Development)
ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ คือ การจัดการ
เชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือของนักบริหารในการบริหารงาน เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่
เพิ่ ม ขึ้ น การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ จ ะเน้ น และให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การตั ด สิ น ใจเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic decision
making) ที่ไม่เหมือนกับการตัดสินใจในลักษณะอื่น ๆ เพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์จะเกี่ยวข้องกับอนาคตใน
ระยะยาวขององค์การ ทั้งหมด ซึ่งมีลักษณะดังนี้ คือ เป็นกระบวนการของการบริหารองค์การโดยรวม เป็นการ
บริหารที่เน้นการสร้างกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การในระยะยาว เป็นการตัดสินใจ
ที่อาศัยชั้นเชิง ไม่มีวิธีการที่สาเร็จรูป ต้องอาศัยความร่วมมือ พันธะผูกพัน (Commitment) และทรัพยากรใน
องค์การ มีทิศทางที่ชัดเจนต่อทางเลือกต่าง ๆ และแสดงให้ทุกคนในองค์การเข้าใจตรงกัน
๔๐๒ ๔๓๐ ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร
๓ (๓-๐-๖)
(Good Governance for the Administration)
ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการและองค์ประกอบของธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลกับสังคมไทย
หลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งและสั ง คมที่ ดี หลั ก ธรรมาภิ บ าลกั บ การบริ ห ารจัด การภาครั ฐ ภาคธุ ร กิจ
ภาคเอกชนและประชาชน การบริหารจัดการยุคใหม่ตามหลักธรรมาภิบาลและธรรมาภิบาลเชิงพุทธ
๔๐๒ ๔๓๑ การระดมมวลชนและเคลื่อนไหวทางสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Mobilization and Mass Social Movements)

๗๙

ศึกษาแนวคิดและหลักการในการในการระดมมวลชนและเคลื่อนไหวทางสังคมโดยเริ่มจากบริบทของ
สภาพปัญหาทางสังคมที่นาไปสู่การระดมมวลชน กระบวนการแก้ปัญหา การตั้งกฎ กติกา สาหรับการแข่งขันต่อสู้
ระหว่ า งกลุ่ ม ต่ า งๆ การประนี ป ระนอม และสร้ า งความสมดุ ล ระหว่ า งผลประโยชน์ การแสดงผลของ การ
ประนีประนอมในรูปของนโยบายสาธารณะ การบังคับใช้ข้อตกลงหรือนโยบายสาธารณะดังกล่าวอันเป็นผลมา
จากการระดมมวลชนและการเคลื่อนไหวทางสังคม
๔๐๒ ๔๓๒ การบริหารความเสี่ยง
๓ (๓-๐-๖)
(Risk Management)
ศึกษาแนวคิดและหลักการในการบริหารความเสี่ยง กระบวนการในการป้องกันอานาจและทรัพย์สินโดย
การลดโอกาสของการสู ญเสี ย การควบคุมความเสี่ ยง การวางแผนความเสี่ ยง การประเมินความเสี่ ยง การ
ตรวจสอบความเสี่ยงและบันทึกการบริหารความเสี่ยง วิธีการบริหารจัดการที่เป็นไปเพื่อการคาดการ ณ์และลด
ผลเสียของความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ
ดาเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุและโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสี่ยง
๔๐๒ ๔๓๓ การจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐ
๓ (๓-๐-๖)
(Knowledge management in public sector organizations)
ศึกษาแนวคิดและหลักการในกระบวนการจัดการความรู้มี ๗ กิจกรรม ดังนี้ ๑) การบ่งชี้
ความรู้ คือ การระบุประเด็นความรู้ รูปแบบ และผู้รู้ที่สอดรับกับนโยบาย ขอบเขตและเป้าหมายขององค์กร ๒)
การสร้างและแสวงหาความรู้ คือ การรวบรวมความรู้ใหม่ รักษาความรู้เดิม และกรองความรู้ที่ไม่ใช้ออกจากแหล่ง
รวบรวม ๓) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ คือ การวิเคราะห์และคัดแยกความรู้เป็นกลุ่มประเด็นให้ง่ายต่อการเข้าถึง
อย่างมีขั้นตอน ๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ คือ การปรับปรุงให้ความรู้มีรูปแบบมาตรฐาน ไม่ซ้าซ้อน มี
ความสมบูรณ์ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ ๕) การเข้าถึงความรู้ คือ การสร้างแหล่งเผยแพร่ที่สามารถเข้าถึงได้
ทุกที่ทุกเวลา ๖) การแบ่ งปั น แลกเปลี่ ย นความรู้ คือ การนาความรู้เข้าสู่ เวทีแลกเปลี่ ยนที่มีฐ านความรู้หรือ
ฐานข้อมูลรองรับให้ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น ๗) การเรียนรู้ คือ การใช้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นวงจร
ความรู้ที่มีการเรียนรู้และพัฒนาให้เกิดประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ
๔๐๒ ๔๓๔ กฎหมายแรงงาน
๓ (๓-๐-๖)
(Labour Law)
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้างองค์การของนายจ้าง และองค์กร
ของลูกจ้าง รวมทั้งมาตรการที่กาหนด ให้นายจ้าง ลูกจ้าง และ องค์กรดังกล่าวต้องปฏิบัติต่อกันและรัฐ ทั้งนี้
เพื่อให้การจ้างงาน และการใช้งาน การประกอบกิจการ และ ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นไปโดย
เหมาะสม ต่างได้รับประโยชน์ที่พอเพียง
๔๐๒ ๔๓๕ การศึกษาค้นคว้าตาราเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
๘๐

(Reading in Public Administration)
ศึกษาโดยอิสระในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผู้เรียนมีความสนใจเป็นพิเศษภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง
ที่เลือกศึกษาโดยอิสระต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์โดยการแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
๔๐๒ ๔๓๖ ดิจิตอลเพื่อการบริหารงานภาครัฐ
(Digital for Public Administration)
เพื่อศึกษารูปแบบของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ อันเป็นการ
ยกระดับคุณภาพงานบริการและการบริหารจัดการภาครัฐที่ต้องการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุค Digital Government
เป็นพลังแห่งการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของประเทศเข้าสู่ยุคดิจิตอลเพื่อให้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
๔๐๒ ๔๓๗ สัมมนาการบริหารกิจการภาครัฐ
๓ (๓-๐-๖)
(Seminar on Public Administration)
สัมมนาปัญหาการบริหารงานภาครัฐ ตามหัวข้อที่กาหนดให้
๔๐๒ ๔๓๘
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย
๓ (๓-๐-๖)
(Administration of Thai Local Governmental Organization)
ศึกษาแนวคิดและหลักการในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบการบริหาร
รูปแบบและโครงสร้างขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น การจั ดองค์กรและการบริหารงานองค์กรส่วนท้องถิ่น การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร การบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นของไทย บทบาทของการบริหารองค์กรส่วน
ท้องถิ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นของ
ไทย แนวทางในการแก้ไขปัญหาและแนวโน้มการบริหารส่วนท้องถิ่นของไทย
๔๐๒ ๔๓๙ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ
๓ (๓-๐-๖)
(Public Management Information System)
ศึกษาแนวคิด หลักการและประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ องค์ประกอบของ
ข้อมูล การประมวลข้อมูลและการบริหารศูนย์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจในการ
บริหารภาครัฐ แนวโน้มของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในการบริหารภาครัฐ
๔๐๒ ๔๔๐ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริบททางสังคม ๓ (๓-๐-๖)
(Management of natural resources and the environment in a social context)
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริบททางสังคม หลักการ
และองค์ประกอบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างหลักกฎหมายและหลัก
สิทธิชุมชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน กระบวนการยุทธวิธีในการเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของคนในสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดสิทธิชุมชน บทบาทของ
๘๑

ภาครัฐเรื่องการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้ อม โดยนาประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ที่ทันต่อ
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น มาเป็ น กรณี ศึ ก ษา เช่ น นโยบายเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศ ( Climate
change) นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและนโยบายการจัดสรรทรัพยากรน้า ซึ่งเป็นการศึกษาบทบาทของรัฐ
ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เนื่องจากการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมบางประเด็นเช่นการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เป็นเรื่องที่ต้องการอาศัยความร่วมมือจากนานาชาติเพื่อก่อให้เกิดนโยบายที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
๔๐๒ ๔๔๑ การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ
๓ (๓-๐-๖)
(Anti-Corruption)
ศึกษาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตที่เป็นการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหรือการใช้อานาจในตาแหน่ง
หน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือการ
ช่วยเหลือ สนับสนุน เพื่อประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทาง
การเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการกระทาใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับ
หลักจริยธรรม ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อ บังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
หรือจารีตทางการค้าให้กระทาได้ ทั้งนี้ด้วยตระหนักดีถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตที่ทาลายการแข่งขันอย่างเสรี
และเป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต

นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตต้องเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นวิชาเลื อกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ ที่
ปรึกษา

๘๒

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มีจานวน ๓๐ หน่วยกิตนิสิตทุกคณะต้องศึกษาจานวน
๓๐ หน่วยกิต จากกลุม่ วิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
๘ หน่วยกิต
๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
๘ หน่วยกิต
๓) กลุ่มวิชาภาษา
๘ หน่วยกิต
๔) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ๘ หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับ ๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป
๒ (๒-๐-๔)
ข. วิชาเลือก ๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
๒(๒-๐-๔)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ๘ หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับ ๖ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (๒)(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
หมายเหตุ : รายวิชา ๐๐๐ ๑๐๗ เป็นวิชาบังคับโดยไม่
นับหน่วยกิต
ข. วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย
๒ (๒-๐-๔)

หมายเหตุ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มีจานวน ๓๐ หน่วยกิตนิสิตทุกคณะต้องศึกษาจานวน
๓๐ หน่วยกิต จากกลุม่ วิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
๘ หน่วยกิต
๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
๘ หน่วยกิต
๓) กลุ่มวิชาภาษา
๘ หน่วยกิต
๔) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ๘ หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับ ๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป
๒(๒-๐-๔)
ข. วิชาเลือก ๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
๒(๒-๐-๔)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ๘ หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับ ๖ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (๒)(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
หมายเหตุ : รายวิชา ๐๐๐ ๑๐๗ เป็นวิชาบังคับโดยไม่นับ
หน่วยกิต
ข. วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย
๒ (๒-๐-๔)
๘๓

๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา
๒ (๒-๐-๔)
กลุ่มวิชาภาษา ๘ หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับ ๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
ข. วิชาเลือก ๔ หน่วยกิต (ให้เลือกเรียน ๑ ภาษา)
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาเวียดนามชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๒๒ ภาษาพม่าเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๒๓ ภาษาพม่าชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๒๔ ภาษามาเลย์เบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๒๕ ภาษามาเลย์ชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๒๖ ภาษาลาวเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๒๗ ภาษาลาวชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๒ ภาษาเขมรเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๓ ภาษาเขมรชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๔ ภาษาฮินดีเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๗ ภาษาเกาหลีชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับ ๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
ข. วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม
๐๐๐ ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา
กลุ่มวิชาภาษา ๘ หน่วยกิต

๒ (๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

ก. วิชาบังคับ ๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
ข. วิชาเลือก ๔ หน่วยกิต (ให้เลือกเรียน ๑ ภาษา)
๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต

ก. วิชาบังคับ ๔ หน่วยกิต
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๘ สถิตเิ บื้องต้นและการวิจัย
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
ข. วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

๘๔

๐๐๐ ๑๔๐ โลกกับสิ่งแวดล้อม
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๔๒ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งต้น
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๔๓ สาธารณสุขมูลฐาน
๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๔๐ โลกกับสิ่งแวดล้อม
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒(๒-๐-๔)

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม
๒(๒-๐-๔)
(Man and Society)
ศึ ก ษาความหมายและความเป็ น มาเกี่ ย วกับ
มนุษย์และสังคมตามหลักการทางสังคมศาสตร์และพุ ท ธ
ศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม หลัก
ธรรมาภิ บ าลและสั น ติ ภ าพ กระบวนการทางสั งคมและ
วัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน รวมทั้ง
แนวทางแก้ปัญหาแบบสันติวิธี
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป
๒(๒-๐-๔)
(General Law)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะทั่วไปและประเภทของ
กฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่ เ กี่ ย วกั บ
พระสงฆ์ กฎหมายที่ พ ระสงฆ์ ค วรรู้ เ ป็ น การเฉพาะ และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับมุสลิม
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒(๒-๐-๔)
(Thai Politics and Government)
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการ
ปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย สถาบัน
ทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการทาง
การเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และ
พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

หมายเหตุ

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม
๒(๒-๐-๔) คงเดิม
(Man and Society)
ศึ ก ษาความหมายและความเป็ น มาเกี่ ย วกั บ
มนุ ษ ย์ กั บ สังคม ตามหลัก การทางสังคมศาสตร์และพุทธ
ศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม หลัก
ธรรมาภิ บ าลและสั น ติ ภ าพ กระบวนการทางสั งคมและ
วัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน รวมทั้ง
แนวทางแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธี
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป
๒(๒-๐-๔) คงเดิม
(General Law)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะทั่วไปและประเภทของ
กฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่ เ กี่ ย วกั บ
พระสงฆ์ กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับมุสลิม
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒(๒-๐-๔) คงเดิม
(Thai Politics and Government)
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือ งและการ
ปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย สถาบัน
ทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการทาง
การเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และ
พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย
๘๕

๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน ๒(๒-๐-๔)
(Economics in Daily Life)
ศึ ก ษาหลั ก การเบื้ อ งต้ น ทางเศรษฐศาสตร์
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน รูปแบบ
ต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ การทางานของกลไกราคาใน
ตลาด บทบาทของภาครั ฐ และภาคเอกชนในระบบ
เศรษฐกิจ เงินตราและสถาบันการเงิน เน้นการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบ
การศึกษา และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ
๐๐๐ ๒๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
๒(๒-๐-๔)
(Man and Environment)
ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิด
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักคาสอน
ทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาทของ
พระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในประเทศไทย
๐๐๐ ๒๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
๒(๒-๐-๔)
(Current World Affairs)
ศึกษาเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความร่วมมือและ
ความขั ด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมโลก ประ เทศไทยกั บ
เหตุการณ์สาคัญของโลก ความร่วมมือ ของชาวพุทธในเวที
โลก บทบาทของพระพุทธ ศาสนา กับการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งในโลกปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
(Technique of Higher Learning)
ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้น
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ การเรียนเป็นกลุ่ม การเรียน
ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมทางวิชาการ การเขียนรายงานและ
ภาคนิพนธ์
หมายเหตุ : รายวิชา ๐๐๐ ๑๐๗ เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Philosophy)

๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน ๒(๒-๐-๔)
(Economics in Daily Life)
ศึ ก ษาหลั ก การเบื้ อ งต้ น ทางเศรษฐศาสตร์
ปรากฏการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต ประจ าวั น
รูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ การทางานของกลไก
ราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบ
เศรษฐกิจ เงินตราและสถาบันการเงิน เน้นการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบ
การศึกษา และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ
๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
๒(๒-๐-๔)
(Man and Environment)
ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิด
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักคา
สอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาท
ของพระสงฆ์ ต่ อ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
๒(๒-๐-๔)
(Current World Affairs)
ศึกษาเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความร่วมมือและ
ความขั ด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมโลก ประเทศไทยกั บ
เหตุการณ์สาคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวที
โลก บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งในโลกปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (๒) (๒-๐-๔)
(Technique of Higher Learning)
ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้น
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ การเรียนรู้เป็นกลุ่ม การ
เรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมทางวิชาการ การเขียนรายงาน
และภาคนิพนธ์

คงเดิม

๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Philosophy)

คงเดิม

เปลี่ยน
รหัส

เปลี่ยน
รหัส

ไ ม่ นั บ
หน่วยกิต
เนื้อหา
คงเดิม

๘๖

ศึ ก ษาความหมายและขอบเขตของปรั ชญา
ความสัมพันธ์ระหว่างปรั ชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์
สาขาปรั ช ญาและสาระส าคั ญ ของปรั ช ญาสาขาต่ า งๆ
พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป
๒(๒-๐-๔)
(General Religions)
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสาคัญ คุณค่า
ของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา
หลั ก ค าสอน พิ ธี ก รรมและจุ ด มุ่ งหมายของศาสนาต่ า งๆ
วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนา
ปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่
ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าที่ของศาสนา
ต่าง ๆ ในประเทศไทย
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Logic)
ศึ ก ษานิ มิ ต ค าที่ ป ฏิ ปั ก ษ์ ต่ อ กั น วิ ภ าคการ
นิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบต่างๆ การแบ่ง
ญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล
ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่างๆ ศึกษาหลักการและ
วิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตต
ลักขณสูตรหรือในสูตรอื่นๆ บทสนทนาในคัมภีร์ กถาวัตถุ
ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาทิน วิภาษวิธีของนาคารชุน
เปรี ย บเที ย บความเหมื อ นและความต่ า งระหว่ า ง
ตรรกศาสตร์ตะวันตกกับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะ
หลักการเชิงตรรกในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

ศึ ก ษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปรั ชญา ศาสนาและวิ ท ยาศาสตร์
สาขาปรั ช ญา และสาระส าคั ญ ของปรั ช ญาสาขาต่ า งๆ
พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป
๒(๒-๐-๔)
คงเดิม
(General Religions)
ศึ ก ษาความหมาย ลั ก ษณะ ความส าคั ญ
คุ ณค่ าของศาสนา ประวั ติ พั ฒนาการ หลั กในการศึ กษา
ศาสนา หลักคาสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง
ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนา
ปั จจุ บั น อิ ทธิ พลของศาสนาต่ อสั งคมโลก วิ ธี การเผยแผ่
ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนา
ต่าง ๆ ในประเทศไทย
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
เนื้ อ หาคง
(Introduction to Logic)
ศึกษานิมิต คาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การ เดิม
นิ ย ามความหมาย ญั ต ติ ป ระพจน์ ใ นแบบต่ า งๆ การแบ่ ง
ญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล
ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการ
และวิ ธี ก ารให้ เ หตุ ผ ลจากบทสนทนาของพระพุ ท ธเจ้ า
ในอนัตตลักขณสูตรหรือในสู ตรอื่นๆ บทสนทนาในคัมภีร์
กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของ
นาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่าง
ตรรกศาสตร์ ต ะวั น ตก กั บ ตรรกศาสตร์ ต ะวั น ออก
โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย
๒(๒-๐-๔)
(Thai Culture)
ศึกษาความหมายและเนื้ อหาของวั ฒนธรรม
พั ฒ นาการของวั ฒ นธรรมไทย ประเภทของวั ฒ นธรรม
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่
และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา
ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย
๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม
๒(๒-๐-๔)
(Man and Civilization)

๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย
๒(๒-๐-๔) คงเดิม
(Thai Culture)
ศึ ก ษาความหมายและเนื้ อ หาของวั ฒ นธรรม
พั ฒ นาการของวั ฒ นธรรมไทย ประเภทของวั ฒ นธรรม
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่
และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา
ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย
๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม
๒(๒-๐-๔) คงเดิม
(Man and Civilization)
๘๗

ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน ความหมาย
ของอารยธรรม บ่ อ เกิ ด และพั ฒ นาการของอารยธรรม
ตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้ า งทางสั ง คมเศรษฐกิ จ และการเมื อ งของสั ง คม
ตะวันออกและ ตะวันตกที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความคิด
สร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ การแลก เปลี่ยนกันระหว่าง
อารยธรรมตะวันออกกับอารยธรรมตะวันตกและอิทธิ พล
ของอารยธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน
๐๐๐ ๒๐๑ ชีวิตกับจิตวิทยา
๒(๒-๐-๔)
(Life and Psychology)
ศึ กษาพั ฒนาการและองค์ ป ระกอบของชี วิ ต
ความสั ม พั น ธ์ ข องจิ ต วิ ท ยากั บ การด ารงชี วิ ต วิ เ คราะห์
คุณสมบัติของจิตใจในลักษณะต่างๆ ผลของสุขภาพจิตที่มี
ต่อพฤติกรรมของมนุษย์ และการดารงอยู่ร่วมกันในสังคม
และสิ่งแวดล้อม
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร
๒(๒-๐-๔)
(Language and Communication)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร การ
อ่ า น เขี ย น พู ด และฟั ง ภาษาไทย เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชี วิ ต ประจ าวั น การอ่ า นค าร้ อ ยแก้ ว ค าร้ อ ยกรอง อ่ า น
ประกาศ แถลงการณ์ การเขี ย นจดหมาย ย่ อ ความ
เรี ย งความ โวหารต่ า งๆ การพู ด การสนทนา บรรยาย
อภิปราย มารยาทในการพูด การฟัง การจับสาระของเรื่อง
มารยาทในการฟัง และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Linguistics)
ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์
สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของภาษา ความรู้
ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สั ท ศาสตร์ (Phonetics) สรศาสตร์
(Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลักการ
วิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic English)

ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน ความหมาย
ของอารยธรรม บ่ อ เกิ ด และพั ฒ นาการของอารยธรรม
ตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้ า งทางสั ง คม เศรษฐกิ จ และการเมื อ งของสั งคม
ตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความคิด
สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่างอารย
ธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารยธรรมทั้ง
สองที่ มี ต่ อ สั ง คมและวั ฒ นธรรมไทย ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง
ปัจจุบัน
๐๐๐ ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา
๒(๒-๐-๔)
(Life and Psychology)
ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชี วิ ต
ความสั ม พั น ธ์ ข องจิ ต วิ ท ยากั บ การด ารงชี วิ ต วิ เ คราะห์
คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ ผลของสุขภาพจิตที่มีต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์และการดารงอยู่ร่วมกันในสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร
๒(๒-๐-๔)
(Language and Communication)
ศึ ก ษาความรู้เบื้ องต้น เกี่ ยวกับ ภาษากับการ
สื่อสาร การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน การอ่านคาร้อยแก้ว คาร้อยกรอง อ่าน
ประกาศ แถลงการณ์ การเขี ย นจดหมาย ย่ อ ความ
เรี ย งความ โวหารต่ า ง ๆ การพู ด การสนทนา บรรยาย
อภิปราย มารยาทการพูด การฟัง การจับสาระของเรื่อง
มารยาทในการฟัง และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Linguistics)
ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์
สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของภาษา ความรู้
ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย วกั บ สั ทศ า สตร์ ( Phonetics) ส ร ศาสตร์
(Phonemics) สั ท อั ก ษรสากล สั ท อั ก ษรไทย และหลั ก
วิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic English)

เนื้ อ หาคง
เ ดิ ม แ ต่
เ ป ลี่ ย น
รหัส

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
๘๘

ศึ ก ษากฎเกณฑ์ แ ละการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
เกี่ ย วกั บ การใช้ ค าน าหน้ า นาม (Article) การใช้ ก าล
(Tense) การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท
(Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้น
ในการฟัง พูด อ่าน และเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กันเน้ น
ด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษซึ่งมีรูปประโยค
และคาศัพท์ต่าง ๆ
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced English)
ศึ ก ษาโครงสร้า งประโยคตามหลักไวยากรณ์
และฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียน เน้น การอ่าน
การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคาศัพท์
และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Sanskrit )
ศึ ก ษาโครงสร้ า งของภาษาสั น สกฤต อั ก ษร
เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนอักษรและเสียง การ
เขียน การอ่านคาศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจก
รูปนามศัพท์ สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยม
สรรพนาม ปุจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์
ส่ ว นประกอบ ของกริ ย าอาขยาต การประกอบรู ป เป็ น
อาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่ง
ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Sanskrit)
ศึ กษา นา ม ศั พ ท์ กา ร แ จ กรู ป นามศั พ ท์
พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์
กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ
กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิ
ชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็น
กรรมวาจก ประโยคคาถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและแต่ง
ประโยคภาษาสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา
๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
(Basic Vietnamese )

๒(๒-๐-๔)

ศึ ก ษากฎเกณฑ์ แ ละการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
เกี่ ย วกั บ การใช้ ค าน าหน้ า นาม (Article) การใช้ ก าล
(Tense) การสร้ า งประโยค (Sentence) การใช้ บุ ร พบท
(Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้น
ในการฟัง พูด อ่านและเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้น
ด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยค
และคาศัพท์ต่าง ๆ
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๒(๒-๐-๔) คงเดิม
(Advanced English)
ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์
และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการอ่าน การ
เขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคาศัพท์
และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔) คงเดิม
(Basic Sanskrit)
ศึ ก ษาโครงสร้ า งของภาษาสั น สกฤต อั ก ษร
เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง
การเขียน การอ่านคาศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การ
แจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยม
สรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์
ส่ ว นประกอบของกริ ย าอาขยาต การประกอบรู ป เป็ น
อาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่ง
ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง
๒(๒-๐-๔) คงเดิม
(Advanced Sanskrit)
ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะ
การันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์
การประกอบรู ป เป็ น อาขยาตกรรตุ ว าจกจากธาตุ กริ ย า
อาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตก
รรมวาจก การสลับเปลี่ ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรม
วาจก ประโยคค าถาม ประโยคปฏิ เ สธ แปลและแต่ ง
ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา
ตัดออก
๘๙

ศึ ก ษาโครงสร้า งของภาษาเวี ย ดนามในเรื่อง
ระบบเสียง ระบบคา ระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียน
ภาษาเวี ย ดนาม และการสนทนาโดยอาศั ย ข้ อ มู ล จาก
สถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาเวียดนามชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Vietnamese)
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษา
เวียดนาม เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๒๒ ภาษาพม่าเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Burmese)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาพม่าในเรื่องระบบ
เสียง ระบบคา และระบบประโยค ฝึกอ่าน เขียนภาษาพม่า
และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๒๓ ภาษาพม่าชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Burmese)
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษา
พม่ า เน้ น การสนทนาโดยอาศั ย ข้ อ มู ล จากสถานการณ์
ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๒๔ ภาษามาเลย์เบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Malay)
ศึกษาโครงสร้างของภาษามาเลย์ ในเรื่องระบบ
เสียง ระบบคาและระบบประโยค ฝึกการอ่าน การเขียน
ภาษามาเลย์ และการสนทนาโดยอาศั ย ข้ อ มู ล จาก
สถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๒๕ ภาษามาเลย์ชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Malay)
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษา
มาเลย์ เน้ น การสนทนาโดยอาศั ยข้ อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๒๖ ภาษาลาวเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Lao)

ตัดออก

ตัดออก

ตัดออก

ตัดออก

ตัดออก

ตัดออก

๙๐

ศึกษาโครงสร้างของภาษาลาวในเรื่อ งระบบ
เสียง ระบบคา และระบบประโยค ฝึกทักษะในการฟัง พูด
อ่าน และเขียนอักษรลาวปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๒๗ ภาษาลาวชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Lao)
ฝึกเขียนอักษรที่ใช้จารึกภาษาลาวแบบต่างๆ
ศึกษาความแตกต่างระหว่างภาษาถิ่นที่สาคัญของลาว และ
อ่านเอกสารหรือตาราที่กาหนดจากประวัติศาสตร์ วรรณคดี
และกฎหมาย

ตัดออก

๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔) วิชาใหม่
(Basic Thai)
ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ
ห น่ ว ย เ สี ย งวร ร ณ ยุ กต์ ห น่ ว ย ค า ร ะ บ บ ไ วย า ก ร ณ์
ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย ฟั งค าสั่ ง ค าบรรยาย จดบั น ทึ ก เรื่อ งที่ ฟัง พู ด
ทั ก ทาย ขอบคุ ณ ขอโทษ ขออนุ ญ าต แนะน าตั ว เอง
แนะนาผู้อื่น บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจาวัน สนทนาได้
ทั้งคาที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม
๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง
๒(๒-๐-๔) วิชาใหม่
(Advanced Thai)
ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วย
เสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยคา ระบบไวยากรณ์
ความหมายในภาษาไทย ฝึ ก ทั ก ษะการฟั งข่ า วจากวิ ท ยุ
โทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การอ่านหนังสือพิมพ์และตารา
วิชาการ การเขียนบทความ และฝึกแต่งกาพย์ กลอน โคลง
ฉันท์ในภาษาไทย
๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
คงเดิม
(Basic Chinese)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง
ระบบคา และระบบประโยค ฝึกการอ่าน การเขียนภาษาจีน
และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน

๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Chinese)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาจี น ในเรื่องระบบ
เสียง ระบบคา และระบบประโยค ฝึกการอ่านและเขียน
ภาษาจี น และการฝึ ก สนทนา โดยอาศั ย ข้ อ มู ล จาก
สถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง
๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง
(Advanced Chinese)
(Advanced Chinese)

๒(๒-๐-๔)

คงเดิม

๙๑

ฝึ ก ทั ก ษะในการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น
ภาษาจี น เน้ น การฝึ ก สนทนา โดยอาศั ย ข้ อ มู ล จาก
สถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Japanese)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบ
เสี ย ง ระบบค า และระบบประโยค ฝึ ก การอ่ า น เขี ย น
ภาษาญี่ ปุ่ น และการสนทนาโดยอาศั ย ข้ อ มู ล จาก
สถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Japanese)
ฝึ ก ทั ก ษะในการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น
ภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๒ ภาษาเขมรเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Khmer)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาเขมร ในเรื่องระบบ
เสียง ระบบคา และระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียนภาษา
เขมร และการสนทนาโดยอาศั ย ข้ อ มู ล จากสถานการณ์
ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๓ ภาษาเขมรชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Khmer)
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษา
เขมร เน้ น การสนทนาโดยอาศั ย ข้ อ มู ล จากสถานการณ์
ปัจจุบัน

ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน
เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน

๐๐๐ ๑๓๔ ภาษาฮินดีเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Hindi)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบ
เสียง ระบบคา และระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียนภาษา
ฮิ น ดี และการสนทนาโดยอาศั ย ข้ อ มู ล จากสถานการณ์
ปัจจุบัน

๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔) เปลี่ยน
(Basic Hindi)
รหัส
ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบ
เสียง ระบบคา และระบบประโยค ฝึกการฟัง -อ่าน-เขียนสนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ์พื้นฐานที่นิยมใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔) คงเดิม
(Basic Japanese)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบ
เสี ย ง ระบบค า และระบบประโยค ฝึ ก การอ่ า น เขี ย น
ภาษาญี่ ปุ่ น และการสนทนาโดยอาศั ย ข้ อ มู ล จาก
สถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง
๒(๒-๐-๔) คงเดิม
(Advanced Japanese)
ฝึ ก ทั ก ษะในการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น
ภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน
ตัดออก

ตัดออก

๙๒

๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Hindi)
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษา
ฮิ น ดี เน้ น การสนทนาโดยอาศั ย ข้ อ มู ล จากสถานการณ์
ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Korean)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาเกาหลี ในเรื่องระบบ
เสียง ระบบคา และระบบประโยค ฝึกทักษะในการฟัง พูด
อ่าน เขียนภาษาเกาหลี และการสนทนา โดยอาศัยข้อมูล
สถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๗ ภาษาเกาหลีชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Korean)
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษา
เกาหลี เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้ อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
๒(๒-๐-๔)
(Basic Statistics and Research)
ศึ ก ษามโนมติ พื้ น ฐานของสถิ ติ การแจกแจง
ความถี่ การวัดและแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจาย
ความเบ้ แ ละความโค้ ง เปอร์ เ ซ็ น ไทล์ เดไซส์ ควอร์ ไ ทส์
ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น และการสุ่มตัวอย่าง การ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัย ขั้นตอนของการวิจัย ลักษณะ
และประเภทของการวิจัย รูปแบบและขบวนการของการ
วิจัย และการเขียนรายงานผลงานการวิจัย
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Mathematics)
ศึ ก ษ า ห ลั ก พื้ น ฐ า น ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์
ประกอบด้ ว ยนิ ย าม ประพจน์ การใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ แ สดง
กฎเกณฑ์ การอ้างเหตุผลทางตรรกศาสตร์ เรื่องเซต และ
พีชคณิตของเซต เรื่องระบบจานวนและคุณสมบัติที่สาคัญ
ของจานวนชนิดต่างๆ การแก้สมการและอสมการ ทฤษฎี
เมตริ ก ซ์ แ ละดี เ ทอร์ มิ แ นนท์ ความสั ม พั น ธ์ แ ละฟั ง ก์ ชั่ น

๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง
๒(๒-๐-๔) เปลี่ยน
(Advanced Hindi)
รหัส
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษา
ฮิ น ดี เน้ น การสนทนา โดยอาศั ย ข้ อ มู ล จากสถานการณ์
ปัจจุบัน
ตัดออก

ตัดออก

๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
๒(๒-๐-๔)
(Basic Statistics and Research)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางสถิติ การจัดเก็บข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ การหาค่าแนวโน้ม
เข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายปกติ และความเบ้ ส่วนความ
เบี่ยงเบน ความแปรปรวน ความน่าจะเป็น ค่าสถิติ Z – T
และ F ประชากรและสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน
การวิ จั ย ลั ก ษณะและประเภทการวิ จั ย ขั้ น ตอนการวิ จั ย
รูปแบบการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย และการเขียน
รายงานผลการวิจัย
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Mathematics)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ข้อความ
ประโยคเปิ ด ประพจน์ ตั ว บ่ ง ชี้ ป ริ ม าณ ค่ า ความจริ ง
ตัวเชื่อมข้อความ และนิเสซ การหาค่าความจริง การสมมูล
กัน การใช้เหตุผล เซต ความหมายของเซต ประเภทของ
เซต เซตย่อย การที่เท่ากันของเซต การดาเนินการของเซต
พีชคณิตของเซต และการประยุกต์เซต จานวนจริง ระบบ
จานวนจริง คุณสมบัติของจานวนจริง สมการ อสมการ ค่า

ปรั บ รหั ส
แ ล ะ
เนื้อหา

ป รั บ
เนื้อหา

๙๓

๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา
๒(๒-๐-๔)
(Physical Science and Technology)
ศึกษาประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์
ในยุ ค โบราณจนถึ ง ปั จ จุ บั น ความคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกั บ
เอกภาพ และระบบสุริยะ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร วัชพืช วิธีการ
ป้องกันและกาจัดโรคพืช การขนส่งและการสื่อสาร อุปกรณ์
ด้านเครื่องเสียงและภาพ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
ประยุกตวิทยา
๐๐๐ ๒๔๒ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Computer and
Information Technology)
ศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเลขฐาน
ภาษาคอมพิ ว เตอร์ ฐานข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
อินเตอร์เน็ต และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ

๐๐๐ ๒๔๓ สาธารณสุขมูลฐาน
๒(๒-๐-๔)
(Primary Health Care)
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ น มาของสมุ น ไพร
ประเภทยาสามัญประจาบ้าน ยาปฏิชีวนะ สารเสพติด การ
ปฐมพยาบาล การออกกาลังกาย การเลือกบริโภคอาหาร
ตามวัยและการพักผ่อน การแพทย์ทางเลือก และสุขภาวะ
องค์รวม

สมบูรณ์ ความสัมพันธ์ ฟังชั่น ฟังก์ชั่นเชิงซ้อน แมตริกซ์
การดาเนินแมตริกซ์ การเท่ากัน การบวก การคูณ ดีเทอร์
มิเนนท์ อินเวอร์ส แมริกซ์
๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา
ป รั บ
๒(๒-๐-๔) เนื้อหา
(Physical Science and Technology)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและ
ผลงานของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ใ นยุ ค สมั ย ต่ า งๆ ความคิ ด
เกี่ ย วกั บ เอกภพ ระบบสุ ริยะ เทคโนโลยี เทคโนโลยีทาง
การเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การลดต้นทุนการผลิต
การเพิ่มผลผลิต การขนส่ง การสื่อสาร เทคโนโลยีภูมิปญ
ั ญา
ไทย ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น วิ ท ยาศาสตร์ กั บ ชี วิ ต ประจ าวั น
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ป รั บ
๒(๒-๐-๔) เนื้อหา
(Introduction to Computer and
Information Technology)
บทบาทของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร องค์ประกอบ
ของคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัล ภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
ประเภทต่ า งๆ แพลตฟอร์ ม คอมพิ ว เตอร์ ระบบการ
ประมวลผล การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ ข้อมูล
และการบริ ห ารข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ยและการสื่ อ สาร
อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ภัยคุกคามและความมั่นคง
ของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์
ตัดออก

๙๔

ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วิชาแกนพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๕
๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต
นิสิตทุกคณะต้องศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนา จานวน ๓๐
หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาบาลี ๖ หน่วยกิต และ
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต นอกจากนี้นิสิตแต่ละ
สาขาวิ ชา ต้ องศึ กษาวิ ชาพระพุ ทธศาสนาประยุ กต์ อี ก ๑๐
หน่วยกิต
๒.๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาบาลี จานวน ๖ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๔ แต่งแปลบาลี
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๕ วรรณคดีบาลี
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๔๖ บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
๒.๑.๒ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปิฎก
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(๒)(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๑(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(๒)(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๑(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
(๒)(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๑(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
๑(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย ๒(๒-๐-๔)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
หมายเหตุ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต
นิสิตทุกคณะต้องศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนา จานวน ๓๐
หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาบาลี ๖ หน่วยกิต และ
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต นอกจากนี้นิสิตแต่ละ
สาขาวิ ชา ต้ องศึ กษาวิ ชาพระพุ ทธศาสนาประยุ กต์ อี ก ๑๐
หน่วยกิต
๒.๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาบาลี จานวน ๖ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี
๒(๒-๐-๔)
๒.๑.๒ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(๒)(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๑(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(๒)(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๑(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
(๒)(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๑(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
๑(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย ๒(๒-๐-๔)
๙๕

๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา
วิชากล่มพระพุทธศาสนา
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วิชาแกนพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๕
๐๐๐ ๑๔๕
วรรณคดีบาลี
๒(๒-๐-๔)
(Pali Literature)
ศึ ก ษาประวั ติ ความหมาย ประเภท และ
พัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา อนุฎีกา โยชนา
และปกรณ์วิเสส วรรณ กรรมบาลีในประเทศไทย และคุณค่า
ของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย
๐๐๐ ๒๔๖
บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Pali Grammar)
ศึกษาไวยากรณ์บาลี โดยอาศัยสูตรต่างๆ
ในคัมภีร์กัจจายนะ โมคคัลลานะ สัททนีติปกรณ์ และปทรูป
สิทธิปกรณ์

๐๐๐ ๑๔๔

แต่งแปลบาลี
๒(๒-๐-๔)
(Pali Composition and Translation)
ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลี ทั้งโดย
อรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา การแต่ง
และการแปลประโยคพิเศษและสานวนที่ค วรทราบ การ
แปลบาลี เ ป็ น ไทยและแปลไทยเป็ น บาลี จ ากหนั ง สื อ ที่
กาหนด
๐๐๐ ๑๔๗
พระไตรปิฎกศึกษา
๒(๒-๐-๔)
(Tipitaka Studies)
ศึกษากาเนิดความเป็นมา และพัฒนาการ
ของคัมภีร์ พระไตรปิฎก การจาแนกโครงสร้างและเนื้อหา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๐๐๐ ๑๔๔
วรรณคดีบาลี
๒(๒-๐-๔)
(Pali Literature)
ศึ กษา ป ร ะ วั ติ ค วา ม ห ม า ย ป ร ะเ ภทและ
พัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา
โยชนาและปกรณ์วิ เสส วรรณกรรมบาลีใ นประเทศไทย
และคุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย
๐๐๐ ๑๔๕
บาลีไวยากรณ์
๒(๒-๐-๔)
(Pali Grammar)
ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี ฐานกรณ์
การออกเสียงพยัญชนะสังโยค การเชื่อมอักษรด้วยสนธิกิริ
โยปกรณ์ ประเภทและวิธีแจกคานาม สังขยา อัพยยศัพท์
กิริยาอาขยาต นามกิตก์ กิริยากิตก์ สมาสและตัทธิต

หมายเหตุ
เปลี่ยน
รหัส
เนื้อหาคง
เดิม

เปลี่ยน
รหัสและ
เนื้อหา
เปลี่ยนวิชา
ทั้ง
ภาษาไทย
และภาษา
อังกฤษ
๐๐๐ ๑๔๖
แต่งแปลบาลี
๒(๒-๐-๔) เปลี่ยน
Pali Composition and Translation) รหัส
ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดย เนื้อหา
อรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา การแต่ง คงเดิม
และการแปลประโยคพิเศษและสานวนที่ค วรทราบ การ
แปลบาลี เ ป็ น ไทยและแปลไทยเป็ น บาลี จ ากหนั ง สื อ ที่
กาหนด
๐๐๐ ๑๔๗
พระไตรปิฎกศึกษา
๒(๒-๐-๔) คงเดิม
(Tipitaka Studies)
ศึกษากาเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการ
ของคัมภีร์พระไตรปิฎก การจาแนกโครงสร้างและเนื้อหา
๙๖

สาระพระไตรปิฎก คาอธิบายโดยย่อ ของพระอรรถกถา
จารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะ และลาย ลักษณ์อักษร
ลาดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระ ไตร
ปิฎกในประเทศไทย และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
พระไตรปิฎก
๐๐๐ ๑๔๘
พระวินัยปิฎก
๒(๒-๐-๔)
(Vinaya Pitaka)
ศึ ก ษาประวั ติ ความเป็ น มา ความหมาย
โครงสร้างของ พระวินัยปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์ เนื้อหา
สาระที่สาคัญในคัมภีร์ อาทิกัมมิกะ ปาจิตตีย์ มหาวรรค
จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ
และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก
๐๐๐ ๑๔๙
พระสุตตันตปิฎก
๒(๒-๐-๔)
(Suttanta Pitaka )
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย
โครงสร้าง ของพระสุตตันตปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์ พระ
สู ต รที่ ส าคั ญ คื อ พรหมชาลสู ต ร มหาปริ นิ พ พานสู ต ร
อัคคัญญสูตร รวมทั้งประเด็น ที่น่าสนใจจากนิกายทั้ง ๕
นิ ก าย คื อ ที ฆ นิ ก าย มั ชฌิ ม นิ กาย สั งยุ ต ตนิก าย อั ง
คุตตรนิกาย และขุ ททกนิกาย โดยอาศัยอรรถกถาและ
ฎีกาประกอบ
๐๐๐ ๒๕๐
พระอภิธรรมปิฎก
๒(๒-๐-๔)
(Abhidhamma Pitaka)
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย
โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎก เนื้อหาสาระ ประเด็นที่
น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง ๗ คัมภีร์ โดยเน้นให้
เข้าใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน
โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ แ
๐๐๐ ๑๕๑
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(๒) (๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation I)
ศึกษาความเป็นมา ความหมาย หลักการ
วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์ของ
สมถกรรมฐาน ๔๐ วิ ปั ส สนาภู มิ ๖ สติ ปั ฏ ฐาน ๔
หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓ นิมิต ๓ สมาธิ ๓ รูป
ฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ วสี ๕ นิวรณ์ ๕ อุปกิเลส ๑๖ ให้มี

สาระพระไตรปิ ฎ ก ค าอธิ บ ายโดยย่ อ ของพระอรรถกถา
จารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร
ล าดั บ คั ม ภี ร์ ท างพระพุ ท ธศาสนา ความเป็ น มาของ
พระไตรปิฎก ในประเทศไทย และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การศึกษาพระไตรปิฎก
๐๐๐ ๑๔๘
พระวินัยปิฎก
๒(๒-๐-๔)
ปรับ
(Vinaya Pitaka)
เนื้อหา
ศึ ก ษาประวั ติ ความเป็ น มา ความหมาย
โครงสร้างของพระวินัยปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา
สาระที่สาคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค
จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ
และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก
๐๐๐ ๑๔๙
พระสุตตันตปิฎก
๒(๒-๐-๔) คงเดิม
(Suttanta Pitaka )
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย
โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์พระ
สู ต รที่ ส าคั ญ คื อ พรหมชาลสูตร มหาปริ นิ พ พานสูตร
อัคคัญญสูตร รวมทั้งประเด็นสาคัญที่น่าสนใจ จากนิกาย
ทั้ง ๕ นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย
อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย โดยอาศัยอรรถกถาและ
ฎีกาประกอบ
๐๐๐ ๑๕๐
พระอภิธรรมปิฎก
๒(๒-๐-๔) ปรับรหัส
(Abhidhamma Pitaka)
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย
โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎก เนื้อหาสาระ ประเด็นที่
น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง ๗ คัมภีร์ โดยเน้นให้
เข้าใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน
โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ
๐๐๐ ๑๕๑
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(๒) (๑-๒-๔) คงเดิม
(Buddhist Meditation I)
ศึกษาความเป็นมา ความหมาย หลักการ
วิธกี าร และประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์ของ
สมถกรรมฐาน ๔๐ วิ ปั ส สนาภู มิ ๖ สติ ปั ฏ ฐาน ๔
หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓ นิมิต ๓ สมาธิ ๓ รูป
ฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ วสี ๕ นิวรณ์ ๕ อุปกิเลส ๑๖ ให้มี
๙๗

ความรู้ความเข้าใจในการปฏิ บัติและนาไปใช้ ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งกาหนด
๑ ระยะ หรือ ๒ ระยะ
๐๐๐ ๑๕๒
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation II)
ศึ ก ษาหลั ก การและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ก ายา
นุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปาน
สติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิ
กะและวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓
วิ ช ชา ๓ และสามั ญ ญลั ก ษณะ ๓ ฝึ ก ปฏิ บั ติ วิ ปั ส สนา
กรรมฐาน โดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งกาหนด ๒
ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๒๕๓
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation III )
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติเวทนา
นุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับ
อินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา
๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการ
เดินจงกรม ๓ ระยะ นั่งกาหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบ
อารมณ์
๐๐๐ ๒๕๔
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation IV)
ศึ ก ษาหลั ก การและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ จิ ต ตา
นุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวนการ
เกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดิ น จงกรม ๔ ระยะ นั่ งก าหนด ๔
ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๓๕๕
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation V)
ศึ ก ษาหลั ก การและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ธั ม มา
นุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวนการ
เกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่
ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา

ความรู้ความเข้าใจในการปฏิ บัติและนาไปใช้ ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งกาหนด
๑ ระยะ หรือ ๒ ระยะ
๐๐๐ ๑๕๒
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๑(๑-๒-๔) คงเดิม
(Buddhist Meditation II)
ศึ ก ษาหลั ก การและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ก ายา
นุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปาน
สติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะ
และวิ ปั ส สนายานิ ก ะ หลั ก ธรรมที่ ค วรรู้ ได้ แ ก่ สิ ก ขา ๓
วิ ช ชา ๓ และสามั ญ ญลั ก ษณะ ๓ ฝึ ก ปฏิ บั ติ วิ ปั ส สนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งกาหนด ๒ ระยะ
ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๒๕๓
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(๒)(๑-๒-๔) คงเดิม
(Buddhist Meditation III )
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสส
นาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕
หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗
วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๓
ระยะ นั่งกาหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๒๕๔

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๑(๑-๒-๔) คงเดิม
(Buddhist Meditation IV)
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสส
นาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวนการเกิดของ
ไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่วิปัสสนูปกิ
เลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๔ ระยะ นั่งกาหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบ
อารมณ์
๐๐๐ ๓๕๕
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
(๒)(๑-๒-๔) คงเดิม
(Buddhist Meditation V)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติ วิปัสสนา
กรรมฐาน ตามแนวธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐาน
สูตร กระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท
หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติวิปสั สนา
๙๘

กรรมฐานโดยการเดิ น จงกรม ๕ ระยะ นั่ งก าหนด ๕
ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๓๕๖
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VI)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานในพระสู ต รที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ มหาสติ ปั ฏ ฐานสู ต ร
เช่ น อปั ณ ณกสูตร สติ สู ตร อาการบรรลุมรรคผลและ
คุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งกาหนด ๖ ระยะ ส่งและ
สอบอารมณ์
๐๐๐ ๔๕๗
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VII)
ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรม
ที่เกิดดับในขณะปฏิบัติ วิธีการแก้สภาวธรรมของส านั ก
ปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบันเปรียบเทียบกับมหาสติปัฏฐาน
สูตร ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และ
นั่งกาหนด ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๑๕๘
ประวัติพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(History of Buddhism)
ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ พ ระพุ ท ธ ศาสนา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความสาคัญและลักษณะเด่นของ
พระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนาการ
ขยายตัวของพระพุทธ ศาสนาเข้าไปในนานาประเทศและ
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ
รวมทั้ ง ศึ ก ษาขบวนการและองค์ ก รใหม่ ๆ ในวง การ
พระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต
๐๐๐ ๒๕๙
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Festival and Traditions)
ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่สาคัญทาง
พระพุ ท ธศาสนา ความหมาย คุ ณ ค่ า ของเทศกาลและ
พิธีกรรมนั้น ๆ ให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
๐๐๐ ๒๖๐
การปกครองคณะสงฆ์ไทย ๒(๒-๐-๔)
(Thai Sangha Administration)

กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งกาหนด ๕ ระยะ ส่ง
และสอบอารมณ์
๐๐๐ ๓๕๖
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VI)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน ในพระสูต รที่เ ชื่อ มโยงกับ มหาสติปัฏฐานสูตร
เช่ น อปั ณ ณกสูตร สติ สู ตร อาการบรรลุมรรคผลและ
คุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งกาหนด ๖ ระยะ ส่งและ
สอบอารมณ์
๐๐๐ ๔๕๗
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VII)
ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรม
ที่เกิดดับในขณะปฏิบัติฯ วิธีแก้สภาวธรรมของสานักปฏิบัติ
ธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติปัฏฐานสูตร
ฝึ ก ปฏิ บั ติวิปั สสนากรรมฐานโดยการเดิน จงกรม และนั่ง
กาหนด ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๑๕๘
ประวัติพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(History of Buddhism)
ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสนาพระพุ ท ธศาสนา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความ สาคัญและลักษณะเด่นของ
พระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การ
ขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ และ
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ
รวมทั้ ง ศึ ก ษาขบวนการและองค์ ก ารใหม่ ๆ ในวงการ
พระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต
๐๐๐ ๒๕๙
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Festival and Traditions)
ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่สาคัญทาง
พระพุ ท ธศาสนา ความหมาย คุ ณ ค่ า ของเทศกาลและ
พิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
๐๐๐ ๒๖๐
การปกครองคณะสงฆ์ไทย ๒(๒-๐-๔)
(ThaiSangha Administration)

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

ปรับ
เนื้อหา
๙๙

ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครอง
ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครอง
คณะสงฆ์ ไ ทยตั้ ง แต่ ส มั ย สุ โ ขทั ย ถึ ง ปั จ จุ บั น ศึ ก ษาและ คณะสงฆ์ ไ ทย ตั้ ง แต่ ส มั ย สุ โ ขทั ย ถึ ง ปั จ จุ บั น ศึ ก ษาและ
วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ์ ฉ บั บ ต่ า งๆ กฎ วิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉ บับต่า งๆ กฎ
ระเบียบ คาสั่ง และประกาศที่สาคัญของคณะสงฆ์
ระเบี ย บ ค าสั่ งและประกาศที่ ส าคั ญ ของคณะสงฆ์ การ
ประยุ ก ต์ ก ารปกครองและการบริ หารในปัจ จุ บัน สาหรับ
คณะสงฆ์ไทย
๐๐๐ ๒๖๑
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๖๑
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma in English)
(Dhamma in English)
ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนา ที่
ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่
นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่สาคัญ นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษและหนังสือที่สาคัญ
ทางพระพุ ท ธศาสนา ที่ นั ก ปราชญ์ ไ ด้ ร จนาไว้ เ ป็ น ทางพระพุทธศาสนาที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ในภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
๐๐๐ ๒๖๒
ธรรมนิเทศ
๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๖๒
ธรรมนิเทศ
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma Communications)
(Dhamma Communications)
ศึ ก ษ า ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร เ ผ ย แ ผ่
ศึ ก ษ า ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุ ท ธศาสนา ศิ ล ปะการเขี ย นบทความ การพู ด ในที่ พระพุ ท ธศาสนา ศิ ล ปะการเขี ย นบทความ การพู ด ในที่
ชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา ชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา
การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิ ป ราย และการใช้ สื่ อ การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิ ป ราย และการใช้ สื่ อ
ประกอบการบรรยาย
ประกอบการบรรยาย
๐๐๐ ๒๖๓
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
(Research and Literary Works on Buddhism)
(Research and Literary Works on Buddhism)
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจั ยทาง
ศึ กษางานวิ จั ยทางพระพุ ทธศาสนา และ
พระพุ ท ธศาสนา ศึ ก ษางานวิ จั ย และวรรณกรรมทาง วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตั้งแต่อดีต
พระพุ ทธศาสนาในประเทศไทย ตั้ งแต่ อดี ตจนถึ งปั จจุ บั น จนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่
วิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่น่าสน ใจ เช่น เต น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท มังคลัตถทีปนีของพระ
ภูมิกถาของพญาลิไท มังคลัตถทีปนีของพระสิริมังคลาจารย์ สิริมังคลาจารย์ กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติ
กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของสมเด็จ ยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน พระมงคลวิ
พระวั นรั ต (แก้ ว) วั ดพระเชตุ พน พระมงคลวิ เสสกถาของ เสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโร
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แก่นพุทธ รส แก่นพุทธศาสน์ของพุทธทาส กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี
ศาสน์ ข องพุ ท ธทาสภิ ก ขุ กรรมที ป นี ข องพระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.
(วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ และงานวิจัย
ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ และงานวิจัย และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย
ลงกรณราชวิทยาลัย

คงเดิม

คงเดิม

ปรับ
เนื้อหา

๑๐๐

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หมวดวิชาเฉพาะ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๔๐๑ ๒๐๗ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
(Introduction to Political Science)
ศึ ก ษาธรรมชาติ แ ละวิ ธี ก ารทางรั ฐ ศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทางสังคมอื่นๆ
ทฤษฎี ท างรั ฐ ศาสตร์ แ ละหลั ก เกี่ ย วกั บ อ านาจการใช้
อ านาจความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ กั บ บุ ค คลอ านาจกั บ
กฎหมายสถาบั น ทางการเมื อ งการปกครองพลั งและ
กระบวนการทางการเมืองและประชาคมนานาชาติ
๔๐๑ ๓๐๘ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
(Introduction to Public Administration)
ศึกษาความหมายแนวคิดทฤษฎีและขอบเขตการ
บริหารรัฐกิจนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการบริหารพัฒนาการ
ของการบริหารการบริหารรัฐกิจการบริหารธุรกิจการ
บริ ห ารกั บ ปั จ จั ย แวดล้ อ มการบริ ห ารการพั ฒ นาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดและปรับปรุงองค์การ
ของรั ฐ การวางแผนการวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การการติ ด ต่ อ
ประสานงานและการติดตามผลงานภาวะผู้นา การบริหาร
ราชการไทย และการบริหารรัฐกิจเชิงพุทธ
๔๐๗ ๓๑๑ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓(๓-๐-๖)
(Public Administration Theory)
ศึกษาทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ โดย
เริ่มจากแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การสมัย
ดั้งเดิมถึงสมัยปัจจุบัน ความหมายและองค์ประกอบของ
องค์การ ตัวแปรในองค์การ วิธีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
องค์การ ปัจจัยพื้นฐานที่กาหนดพฤติ กรรมการทางาน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓๓ หน่วยกิต
๔๐๑ ๒๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
(Introduction to Political Science)
ศึ ก ษาธรรมชาติ แ ละวิ ธี ก ารทางรั ฐ ศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทางสังคมอื่นๆ
ทฤษฎี ท างรั ฐ ศาสตร์ และหลัก เกี่ ยวกั บ อานาจ การใช้
อานาจ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล อานาจกับ
กฎหมาย สถาบันทางการเมืองการปกครอง พลังและ
กระบวนการทางการเมืองและประชาคมนานาชาติ
๔๐๒ ๓๐๑ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
(Introduction to Public Administration)
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบข่าย
การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ปทัสถานและวิวัฒนาการ
ของรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารการพัฒนา ปัจจัย
แวดล้ อ มทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ นโยบายและการ
วางแผนของรัฐ องค์การและการจัดการภาครัฐแนวใหม่
แนวโน้มรัฐประศาสนศาสตร์ของไทย

หมายเหตุ

รายวิชาคงเดิม
ปรับรหัสวิชา

รายวิชาคงเดิม
ปรับรหัสวิชา

๔๐๒ ๓๐๒ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓(๓-๐-๖)
(Public Administration Theory)
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละพฤติ ก รรมองค์ ก าร โดยเริ่ ม จาก รายวิชาคงเดิม
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การสมัยดั้งเดิมถึง ปรับรหัสวิชา
สมัยปัจจุบัน ความหมายและองค์ประกอบขององค์การ
ตัวแปรในองค์การ วิธีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ องค์ ก าร
ปัจจัยพื้นฐานที่กาหนดพฤติกรรมการทางานของมนุษย์
๑๐๑

ของมนุ ษ ย์ พฤติ ก รรมในการบริ ห าร อิ ท ธิ พ ลของ พฤติ ก รรมในการบริ ห าร อิ ท ธิ พ ลของโครงสร้ า งและ
โครงสร้างและกระบวนการในองค์การที่มีต่อพฤติกรรม กระบวนการในองค์การที่มีต่อพฤติกรรมการทางานของ
การทางานของมนุษย์
มนุษย์
๔๐๒ ๓๐๓ องค์การและการจัดการในภาครัฐ
๓(๓-๐-๖)
(Organizational and Public Administration)
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของ
องค์การและการบริหาร สิ่งแวดล้อมการบริหาร กลไกใน
การบริหารงานสาธารณะ พัฒนาการของทฤษฎีองค์การ
และการบริหาร โครงสร้างและการออกแบบองค์การ
ภาครัฐ กระบวนการบริหารองค์การภาครัฐ
๔๐๗ ๓๑๒ นโยบายสาธารณะและการวางแผน ๓ ๔๐๒ ๓๐๔ นโยบายสาธารณะและการวางแผน ๓
(๓-๐-๖)
(๓-๐-๖)
(Public Policy and Planning)
(Public Policy and Planning)
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบาย
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ นโยบาย
สาธารณะและการวางแผนประเภทและวิธีการกาหนด สาธารณะและการวางแผน ประเภทและวิธีการกาหนด
นโยบายของรัฐอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อนโยบายการ นโยบายของรัฐ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อนโยบาย การ
นานโยบายไปกาหนดเป็นแผนงานและโครงการเทคนิค นานโยบายไปกาหนดเป็นแผนงานและโครงการ เทคนิค
และหลักการของการวางแผน และให้มีการศึกษาเฉพาะ และหลักการของการวางแผน และให้มีการศึกษาเฉพาะ
กรณี โ ดยเน้ น การก าหนดนโยบายสาธารณะและการ กรณี โดยเน้ นการก าหนดนโยบายสาธารณะและการ
วางแผนของประเทศไทย
วางแผนของประเทศไทย
๔๐๗ ๔๓๒ การบริหารทรัพยากรมนุษย์๓ (๓-๐-๖) ๔๐๒ ๓๐๕ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๓ (๓-๐-๖)
(Human Resources Administration)
(Human Resources Administration)
ศึกษาหลักสาคัญการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ศึกษาหลักสาคัญการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เพื่อรองรับความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อรองรับความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง สมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ทางสั งคมเศรษฐกิจ ของประเทศและของโลก การรับ ทางสังคม เศรษฐกิจของประเทศและของโลก การรับ
บุคลากรภาครัฐ การฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพใน บุคลากรภาครัฐ การฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน การ การท างาน คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของผู้ ป ฏิ บั ติ งาน การ
ประเมิ น ผลการท างาน สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องทรั พ ยากร ประเมิ น ผลการท างาน สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องทรั พ ยากร
มนุษย์ ขวัญกาลังใจในการทางานและแนวโน้ม
มนุษย์ ขวัญกาลังใจในการทางานและแนวโน้ม
๔๐๗ ๓๒๒ การบริ ห ารงบประมาณและการคลั ง ๔๐๒ ๓๐๖ การบริ ห ารงบประมาณและการคลั ง
สาธารณะ ๓ (๓-๐-๖)
สาธารณะ ๓ (๓-๐-๖)
(Public Budgeting and Fiscal Administration)
(Public Budgeting and Fiscal Administration)

รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่

รายวิชาคงเดิม
ปรับรหัสวิชา

รายวิชาคงเดิม
ปรับรหัสวิชา

รายวิชาคงเดิม
ปรับรหัสวิชา
๑๐๒

ศึ ก ษาความหมายแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละ
นโยบายเกี่ ย วกั บ งบประมาณและการคลั งสาธารณะ
บทบาทและอิทธิพลของการเมืองที่มีต่องบประมาณและ
การคลังของประเทศกระบวนการงบประมาณเทคนิค
และวิธีการวิเคราะห์งบประมาณ การสรุปการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ โดยเน้นศึกษาการบริหารงบประมาณและ
การคลังสาธารณะของประเทศไทย
๔๐๗ ๓๑๐ การบริหารการพัฒนา ๓ (๓-๐-๖)
(Development Administration)
ศึ ก ษาความหมายทฤษฎี ห ลั ก การและ
องค์ประกอบของการบริหารการพัฒนา ปัจจัยแวดล้อม
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั งคมและการเมื อ งที่ ส่ งผลต่ อ การ
บริ ห ารการพั ฒ นา องค์ ก ารที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการ
บริ ห ารงานพั ฒ นาของประเทศปั ญ หาพื้ น ฐานในการ
บริหารโครงการพัฒนาโดยเน้นการบริหารการพัฒนาใน
ประเทศไทยเปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศพั ฒ นาแล้ วและ
ประเทศกาลังพัฒนา
๔๐๗ ๓๒๓ การบริหารโครงการ ๓ (๓-๐-๖)
(Project Management)
ศึ ก ษาแนวความคิด และวิ ธี การวิเคราะห์
โครงการการจัดทาโครงการการบริหารทรัพยากรของ
โครงการการแก้ปัญหาและการปรับปรุงโครงการการ
ประสานงานกับองค์ กรและหน่ วยงานที่เ กี่ยวข้ อ งการ
บริหารโครงการภายใต้การมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนการกาหนดเป้าหมายและวิธีการใน
การประเมินผลของโครงการและให้มีการศึกษากรณีเฉพาะ
เรื่องเน้นการบริหารโครงการพัฒนาของประเทศไทย โดย
ฝึกให้มีการเขียนโครงการเพื่อนาไปสู่การบริหารโครงการ
ได้อย่างแท้จริง

ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบาย
เกี่ยวกับงบประมาณและการคลังสาธารณะ บทบาทและ
อิทธิพลของการเมืองที่มีต่องบประมาณและการคลังของ
ประเทศ กระบวนการงบประมาณ เทคนิ คและวิ ธี การ
วิเคราะห์งบประมาณ การสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ โดย
เน้นศึกษาการบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ
ของประเทศไทย
๔๐๒ ๓๐๗ การบริหารการพัฒนา ๓ (๓-๐-๖)
(Development Administration)
ศึ ก ษาความหมาย ทฤษฎี หลั ก การ และ
องค์ประกอบของการบริหารการพัฒนา ปัจจัยแวดล้อม
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ส่งผลต่อการ
บริ ห ารการพั ฒ นา องค์ ก ารที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการ
บริ ห ารงานพั ฒ นาของประเทศ ปั ญ หาพื้ น ฐานในการ
บริหารโครงการพัฒนา โดยเน้นการบริหารการพัฒนาใน
ประเทศไทยเปรี ยบเที ย บกั บประเทศพั ฒ นาแล้วและ
ประเทศกาลังพัฒนา
๔๐๒ ๓๐๘ การบริหารโครงการ ๓ (๓-๐-๖)
(Project Management)
ศึ ก ษาแนวความคิ ด และวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์
โครงการ การจัดทาโครงการ การบริหารทรัพยากรของ
โครงการ การแก้ปัญหาและการปรับปรุงโครงการ การ
ประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
บริหารโครงการภายใต้การมีสว่ นร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทัง้
ภาครัฐและเอกชน การกาหนดเป้าหมายและวิธีการใน
การประเมิ นผลของโครงการ และให้ มี การศึ กษากรณี
เฉพาะเรื่อง เน้นการบริหารโครงการพัฒนาของประเทศ
ไทย โดยฝึกให้มีการเขียนโครงการเพื่อนาไปสู่การบริหาร
โครงการได้อย่างแท้จริง
๔๐๒ ๔๐๙ พฤติกรรมองค์การ ๓ (๓-๐-๖)
(Organizational Behaviors)
ศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การและการ
บริหารงาน พฤติกรรมองค์การกับสภาพแวดล้อม
เศรษฐกิจ การใช้พลังงานของกลุ่มให้เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การ พื้นฐานพฤติกรรมบุคคลเกี่ยวกับการรับรู้

รายวิชาคงเดิม
ปรับรหัสวิชา

รายวิชาคงเดิม
ปรับรหัสวิชา

รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่

๑๐๓

๔๐๗ ๔๓๑ การบริหารเชิงกลยุทธ์ ๓ (๓-๐-๖)
(Strategic Management)
ศึ ก ษากระบวนการบริ ห ารนั ก บริ ห ารกับ
การสื่ อ สารการตั ด สิ น ใจการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเทคนิควิธีการเพื่อความสาเร็จขององค์กรการ
บริ ห ารเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและการควบคุ ม คุ ณ ภาพการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรการจัด การเกี่ ย วกั บ
สิ่ ง แวดล้ อ มกฎหมายกั บ กิ จ กรรมการบริ ห ารการ
เสริ ม สร้า งกิ จกรรมเพื่ อ พั ฒ นาความพร้อ มการพั ฒนา
ระบบคุณธรรมของนักบริหารกระบวนการสานสัมพันธ์
กิจกรรมการดูงานและอื่นๆ

๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายปกครอง ๓ (๓-๐-๖)
(Administrative Law)
ศึกษาประวัติแนวคิดและสาระสาคัญของ
กฎหมายปกครองการบริการสาธารณะการจัดระเบียบ
ราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
ระบบข้าราชการความเกี่ยวพันระหว่างข้าราชการกับ รัฐ
ตามกฎหมายข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารบาเหน็จ
บานาญข้าราชการและการจัดตั้งศาลปกครองของไทย
๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา ๓ (๓-๐-๖)
(Criminal Law)
ศึกษาลักษณะกฎหมายอาญาทฤษฎีว่าด้วย
ความรั บ ผิ ด ชอบขอบเขตบั ง คั บ กฎหมายอาญาการ
พยายามกระทาความผิดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทา
ความผิ ด เหตุ ย กเว้ น ความผิ ด ยกเว้ น โทษลดโทษการ
กระทาความผิดหลายบทหรือหลายกระทงการกระทา
ความผิดอีกอายุความอาญาโทษในทางอาญาและวิธีการ
เพื่ อ ความปลอดภั ย รวมทั้ งศึ ก ษาทฤษฎี อ าชญาวิ ท ยา
และทัณฑวิทยาอีกด้วย

ค่านิยม ทัศนคติ การจูงใจ การสร้างขวัญ กาลังใจและ
ความพึงพอใจในงาน พื้นฐานพฤติกรรมกลุ่ม การ
สื่อสารและการตัดสินใจของกลุ่ม ภาวะผู้นา อานาจ
และการเมือง ความขัดแย้งและพฤติกรรมระหว่างกลุ่ม
๔๐๒ ๔๑๐ การบริหารเชิงกลยุทธ์ ๓ (๓-๐-๖)
(Strategic Management)
ศึ ก ษากระบวนการบริ ห ารนั ก บริ ห ารกั บการ
สื่ อ สารการตั ด สิ น ใจการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเทคนิควิธีการเพื่อความสาเร็จขององค์กรการ
บริ ห ารเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและการควบคุ ม คุ ณ ภาพการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรการจัดการเกี่ ย วกั บ
สิ่ ง แวดล้ อ มกฎหมายกั บ กิ จ กรรมการบริ ห ารการ
เสริ ม สร้า งกิ จกรรมเพื่อ พั ฒ นาความพร้อ มการพัฒนา
ระบบคุณธรรมของนักบริหารกระบวนการสานสัมพันธ์
กิจกรรมการดูงานและอื่นๆ
วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓๒ หน่วยกิต
๔๑๗
๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายปกครอง ๓ (๓-๐-๖)
(Administrative Law)
ศึ ก ษาประวั ติ แนวคิ ด และสาระสาคั ญของ
กฎหมายปกครอง การบริการสาธารณะ การจัดระเบียบ
ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
ระบบข้าราชการ ความเกี่ยวพันระหว่างข้าราชการกับรัฐ
ตามกฎหมาย ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร บาเหน็จ
บานาญข้าราชการ และการจัดตั้งศาลปกครองของไทย
๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา ๓ (๓-๐-๖)
(Criminal Law)
ศึกษาลักษณะกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วย
ความรั บ ผิ ด ชอบ ขอบเขตบั งคั บ กฎหมายอาญา การ
พยายามกระทาความผิด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทา
ความผิดเหตุยกเว้นความผิด ยกเว้นโทษ ลดโทษ การ
กระทาความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทา
ความผิ ด อี ก อายุ ค วามอาญา โทษในทางอาญาและ
วิธีการเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งศึกษาทฤษฎีอาชญา
วิทยาและทัณฑวิทยาอีกด้วย

รายวิชา
คงเดิม
ปรับรหัสวิชา

รายวิชาคงเดิม
ปรับรหัสวิชา

รายวิชาคงเดิม
ปรับรหัสวิชา

๑๐๔

๔๐๒ ๓๑๑ การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น ๓
(๓-๐-๖)
รหัสวิชาและ
(Local Fiscal Management)
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารการ เนื้อหาวิชาใหม่
คลังท้องถิ่นการบริหารงานคลังของหน่วยงานการ
ปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงการจั ดหา
ร า ย ไ ด้ ก า ร ก า ห น ด ร า ย จ่ า ย ก า ร จั ด ท า
งบประมาณ การจัดซื้อ การจัดจ้าง การบัญชี การ
ตรวจสอบบั ญ ชี ข องหน่ ว ยงานการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น กระบวนการงบประมาณท้ อ งถิ่ น เป็ น
ตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาของ
รายรับ กับ รูป แบบในการใช้ จ่า ยของแต่ ละหน่วย
การปกครองท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดความสอดคล้อง
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานการปกครอง
ท้องถิ่น

๔๐๗ ๓๒๗ จริยธรรมทางการบริหาร ๓ (๓-๐-๖)
(Administration Morality)

๔๐๒ ๓๑๒ การบริหารองค์กรภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖)
(Government organizations Management)
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ และ รหัสวิชาและ
แนวคิดในการบริหารองค์กรภาครัฐสมัยใหม่ ประกอบด้วย เนื้อหาวิชาใหม่
การวางแผน การจัดองค์กร การพัฒนาองค์กร มีการสร้าง
แผนแม่ แบบในการเปลี่ ยนแปลง จะต้ องมี การประเมิ น
สถานการณ์ ขององค์ การ เพื่ อให้ เห็ นช่ องว่ างของความ
แตกต่างระหว่างองค์การในปัจจุบันกับองค์การที่ควรจะเป็น
ในอนาคต หลังจากนั้นจะต้องมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรคขององค์การ เพื่อที่จะนาจุดแข็งของ
องค์ การมาผลั กดั นการพั ฒนาองค์ การ โดยมี กลไกการ
ควบคุ มทิ ศทางที่ แน่ นอน โดยอาศั ย หลั ก การดั ง นี้ ๑.
ก าหนดเป้ า หมาย (Goal Sating) ๒.ความเข้ า ใจใน
สถานการณ์ (Understand Relations) ๓.การปรับปรุง
สัมพันธ์ภาพ (Improving Relations) ๔.ให้ทุกคนเข้ามา
มีส่วนร่วม ๕.การเชื่อมโยง (Linking)
๔๐๒ ๓๑๓ จริยธรรมทางการบริหาร ๓ (๓-๐-๖)
(Administration Morality)
รายวิชาคงเดิม
๑๐๕

ศึ กษา จ ริ ยธร รมทางกา รบริ ห ารที่ มี
ศึกษาจริยธรรมทางการบริหารที่มมี าตรฐาน
มาตรฐานทางการสร้างระบบ กากับ และตรวจสอบ ซึ่ง ทางการสร้างระบบ กากับ และตรวจสอบ ซึ่งคานึงถึง
ค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น แก่ อ งค์ ก าร โดยน า ประโยชน์ท่จี ะเกิดขึ้นแก่องค์การ โดยนาหลักการของ
หลักการของพละ ๔ มาใช้
พละ ๔ มาใช้
๔๐๒ ๓๑๔ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓ (๐-๖-๖)
( Research Methodology for Public
Administration)
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทั้งที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิ งคุ ณ ภาพ
โดยครอบคลุมถึงการสร้างแนวความคิด ประเด็นปัญหา
วัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน การสร้างขอบข่าย การ
ประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการรายงาน
การวิจัย ทั้งนี้ให้มีการฝึกหัดจัดทาโครงการวิจัยเสนอเป็น
ภาคปฏิบัติด้วย
๔๐๗ ๓๑๓ ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ ๔๐๒ ๔๑๕ ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
(English for Public Administrator)
(English in the Field of Public
ศึกษาโครงสร้าง ศัพท์และสานวนที่ใช้กัน Administration)
มากในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และฝึกการใช้ศัพท์
ศึกษาโครงสร้าง ศัพท์และสานวนที่ใช้กันมาก
และสานวนเหล่านั้นในการเขียนและการพูด ตลอดทั้ง
ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และฝึกการใช้ศัพท์และ
ฝึกการอ่านวิเคราะห์และตีความงานเขียนรัฐประศาสน สานวนเหล่านั้นในการเขียนและการพูด ตลอดทั้งฝึกการ
ศาสตร์การเขียนย่อความเรียงความและอภิปรายเป็น
อ่าน วิเคราะห์และตีความงานเขียนรัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
การเขียนย่อความ เรียงความ และอภิปรายเป็น
ภาษาอังกฤษในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
๔๐๗ ๔๒๑ การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตร์
๔๐๒ ๔๑๖ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓ (๐-๖-๖)
๓ (๐-๖-๖)
(Independent Study on Public Administration) (Independent Study on Public Administration)
ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางรัฐประศาสน
ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางรัฐประศาสน
ศาสตร์หรือเรื่องอื่นโดยความเห็นชอบและควบคุมดูแล ศาสตร์หรือเรื่องอื่นโดยความเห็นชอบและควบคุมดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา

๔๐๒ ๔๑๗ วิทยาการการบริหารสมัยใหม่
(๓-๐-๖)
(Modern Management)

ปรับรหัสวิชา

ร หั ส วิ ช า แ ล ะ
เนื้อหาวิชาใหม่

รายวิชาคงเดิม
ปรับรหัสวิชา

รายวิชาคงเดิม
ปรับรหัสวิชา

๓
รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่
๑๐๖

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาการบริหาร
สมั ย ใหม่ คื อ การปรั บ เปลี่ ย นการบริ ห ารจั ด การ
ภาครัฐ โดยนาหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยการนาเอาแนวทาง
หรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับ
การบริ ห ารงานภาครั ฐ เช่ น การบริ ห ารงานแบบ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพการ
คานึ ง ถึง หลั กความคุ้ ม ค่า การจั ด การโครงสร้ า งที่
กะทัดรัดและแนวราบการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามา
แข่งขันการให้บริการสาธารณะการให้ความสาคัญต่อ
ค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม
ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดย
คานึงถึงคุณภาพเป็นสาคัญ
๔๐๒ ๔๑๘ การจัดการทุนมนุษย์ในประชาคม
อาเซียน ๓ (๓-๐-๖)
( Human Capital Management in รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่
ASEAN Communities)
ศึ ก ษารายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ จั ด การทุ น
มนุษย์ คือการบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณภาพและ
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรการกาหนดและสรร
หาบุ คลากรที่มี ความสามารถดี ที่สุด (talent) การ
รักษาบุคลากรการพัฒนาและจูงใจให้บุคลากรแสดง
ศั ก ยภาพสู ง สุ ด ของตนเอง ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บใน
บริบทของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
๔๐๗ ๔๓๕ สั ม มนาปั ญ หารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ๒
(๒-๐-๔)
(Seminar on Problems in Public Administration)
สั ม มนาปั ญ หารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ด้ าน
ต่างๆโดยจะเน้นปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศ
ที่กาลังพัฒนาเช่นการบริหารบุคคลการจัดองค์การการ
คลั ง การงบประมาณในการศึ ก ษาอาจมี ก ารค้ น คว้ า
รายงานการศึ ก ษาเฉพาะกรณี เ กี่ ย วกั บ ปั ญ หา รั ฐ

๔๐๒ ๔๑๙ สั ม มนาปั ญ หารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ๒
(๒-๐-๔)
(Seminar on Problems in Public dministration) รายวิชาคงเดิม
สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ด้านต่ างๆ ปรับรหัสวิชา
โดยจะเน้ น ปั ญ หารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ข องประเทศที่
กาลังพัฒนา เช่น การบริหารบุคคล การจัดองค์การ การ
คลั ง การงบประมาณ ในการศึ ก ษาอาจมี ก ารค้ น คว้ า
รายงาน การศึ ก ษาเฉพาะกรณี เ กี่ ย วกั บ ปั ญ หารั ฐ
๑๐๗

ประศาสนศาสตร์ ข องไทยและเปรี ย บเที ย บกั บ ของ
ต่างประเทศ
๔๐๗ ๓๐๑ พุทธธรรมกับการบริหาร๒ (๒-๐-๔)
(Buddhism and Administration)
ศึ ก ษาความหมายและขอบข่ า ยของการ
บริ ห ารบทบาทด้ า นการบริ ห ารของพระพุ ท ธเจ้ า
วิเคราะห์พุทธธรรมเกี่ยวกับหลักการและวิธีการบริหาร
คุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหารการประยุกต์พุทธ
วิธีบริหารเพื่อใช้ในการบริหาร
๔๐๗ ๓๐๒ รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์ ต า ม แ น ว
พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
(Public Administration Science in Buddhism)
ศึกษาแนวคิดทางการเมือง การบริหาร และ
การปกครองของพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก ตารา
ทางพระพุ ท ธศาสนาและจากผลงานของนั ก วิ ช าการ
สมัยใหม่
๔๐๗ ๔๐๓ รั ฐ ศ า ส ต ร์ ใ น ว ร ร ณ ก ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
(Public Administration in Buddhist Literature)
ศึกษาทฤษฎีการเมื อ งการปกครอง และ
การบริหารที่ปรากฏในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
เช่นไตรภูมิพระร่วงโลกนีติ ราชนีติ ธรรมนีติ จักกวาฬ
ที ป นี ภู มิ วิ ล าสิ นี มงคลที ป นี โลกที ป กสารโลกบั ญญัติ
วิ เ คราะห์ ก ารเมื อ งการปกครองและการบริ ห ารใน
วรรณกรรมเหล่านี้และวรรณกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
๔๐๑ ๔๐๔ พระพุ ท ธศาสนากั บ ความมั่ น คงของ
มนุษย์ ๒ (๒-๐-๔)
(Buddhism and Human Security)
ศึ ก ษาความหมาย ความเป็ น มา และ
แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ ความสาคัญของ
ความมั่นคงของมนุษย์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ความ
มั่นคงของมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา และศึกษา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมความมั่นคงของ
มนุษย์ในด้านต่างๆ

ประศาสนศาสตร์ ข องไทยและเปรี ย บเที ย บกั บ ของ
ต่างประเทศ
๔๐๒ ๒๒๐ พุทธธรรมกับการบริหาร (๒) (๒-๐-๔)
(Buddhism and Administration)
ศึ ก ษาความหมายและขอบข่ า ยของการ
บริ ห าร บทบาทด้ า นการบริ ห ารของพระพุ ท ธเจ้ า
วิเคราะห์พุทธธรรมเกี่ยวกับหลักการและวิธีการบริหาร
คุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร การประยุกต์พุทธ
วิธีบริหารเพื่อใช้ในการบริหาร
๔ ๐ ๒ ๒ ๒ ๑ รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์ ต า ม แ น ว
พระพุทธศาสนา (๒) (๒-๐-๖)
(Public Administration Science in Buddhism)
ศึกษาแนวคิดทางการเมือง การบริหาร และ
การปกครองของพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก ตารา
ทางพระพุ ท ธศาสนาและจากผลงานของนั ก วิ ช าการ
สมัยใหม่
๔๐๒ ๓๒๒ รั ฐ ประศาสนศาสตร์ ในวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา (๒) (๒-๐-๖)
(Public Administration in Buddhist Literature)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
ที่ปรากฏในวรรณกรรมทางพระพุท ธศาสนาสมั ย ใหม่
เช่น ไตรภูมิพระร่วง โลกนีติ ราชนีติ ธรรมนีติ จักกวาฬ
ทีปนี ภูมิวิลาสินี มงคลทีปนี โลกทีปกสาร โลกบัญญัติ
วิ เ คราะห์ ห ลั ก การบริ ห ารในวรรณกรรมเหล่ า นี้ แ ละ
วรรณกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
๔๐๒ ๓๒๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ
(๒) (๒-๐-๖)
(Human Resource Management in
Buddhist Approach)
ศึกษาความหมาย ความเป็นมา และแนวคิด
เกี่ ย วกั บ ศึ ก ษาปรั ช ญา ความเป็ น มา แนวคิ ด การ
พยากรณ์เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การ
วางแผน การสรรหา การคั ดเลื อก การปฐมนิ เทศ การ
ประเมิ นการปฏิ บั ติ งาน การฝึ กอบรม การบรรจุ แต่ งตั้ ง
ระบบการจ่ายค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง

รายวิ ช าคงเดิ ม
ปรับรหัสวิชา

รายวิ ช าคงเดิ ม
ปรับรหัสวิชา

ป รั บ ร หั ส วิ ช า
และเนื้อหาวิชา

ป รั บ ร า ย วิ ช า
เป็นวิชาใหม่และ
ปรับรหัสวิชา

๑๐๘

๔๐๑ ๔๐๕ ธรรมาภิ บ าลตามแนวพระพุ ท ธศาสนา
๒ (๒-๐-๔)
(Buddhist Good Governance)
ศึ กษาความหมาย ทฤษฎี หลั กการและ
องค์ ป ระกอบของธรรมาภิ บ าล หลั ก ธรรมาภิ บ าลใน
พระไตรปิฎก เปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลกับธรรมาภิบาล
เชิงพุทธ การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธสาหรับ
การบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ ภาคธุ รกิ จ ภาคเอกชนและ
ประชาชน
๔๐๑ ๓๐๙ ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
(Introduction to International Relation)
ศึกษาความรู้พื้นฐานของการเมืองระหว่าง
ประเทศธรรมชาติ แ ละโครงสร้า งของระบบการเมือง
ระหว่างประเทศปัจจัยทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคม
และการทหารวั ฒ นธรรมอุ ด มการณ์ ที่ มี ผ ลต่ อ แนว
พฤติ กร ร ม ของรั ฐเ ค รื่ องมื อที่ ใ ช้ ในกา ร ด า เ นิ น
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐพัฒนาการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในรู ป แบบต่า งๆเช่ น ระเบี ยบปฏิบั ติก ฎหมาย
สถาบันระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตามแนวพระพุทธศาสนา
๔๐๑ ๔๑๙ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา๓ (๓-๐-๖)
(Law of Criminal Procedure)
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความ
อาญา ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิจารณาความอาญา
ตั้ ง แต่ อ านาจพนั ก งานสอบสวนและศาล การฟ้ อ ง
คดีอาญา มาตรการบังคับทางอาญาเกี่ยวกับ หมายเรียก
หมายอาญา การจับ การค้น ควบคุม ขัง จาคุก ปล่อย
ชั่ ว คราว หลั ก การสอบสวน เทคนิ ค การสื บสวนและ
สอบสวน การสั่งคดีอาญาของพนักงานอัยการ การชันสูตร
พลิ ก ศพ การฟ้ อ งคดี อ าญา การไต่ ส วนมู ล ฟ้ อ ง การ

และพนักงาน สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพชีวิ ตการ
ทางานของพนักงาน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวพระพุทธศาสนา
๔๐๒ ๔๒๔ ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา
(๒) (๒-๐-๖)
(Buddhist Good Governance)
ศึ กษาความหมาย ทฤษฎี หลั กการและ
องค์ ป ระกอบของธรรมาภิ บ าล หลั ก ธรรมาภิ บ าลใน
พระไตรปิฎก เปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลกับธรรมาภิบาล
เชิงพุทธ การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธสาหรับ
การบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ ภาคธุ รกิ จ ภาคเอกชนและ
ประชาชน
วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์
๔๐๑ ๓๐๔ ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
(Introduction to International Relation)
ศึ ก ษาความรู้ พื้ น ฐานของการเมื อ งระหว่ า ง
ประเทศธรรมชาติ แ ละโครงสร้ า งของระบบการเมือง
ระหว่างประเทศปัจจัยทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคม
และการทหารวั ฒ นธรรมอุ ด มการณ์ ที่ มี ผ ลต่ อ แนว
พฤติ กร ร ม ของรั ฐเ ค รื่ องมื อที่ ใ ช้ ในกา ร ด า เนิ น
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐพัฒนาการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในรู ปแบบต่ างๆเช่ น ระเบี ย บปฏิบั ติก ฎหมาย
สถาบันระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตามแนวพระพุทธศาสนา
๔๐๑ ๔๒๘ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๓ (๓-๐-๖)
(Law of Criminal Procedure)
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความ
อาญา ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา
ตั้ ง แต่ อ านาจพนั ก งานสอบสวนและศาล การฟ้ อ ง
คดีอาญา มาตรการบังคับทางอาญาเกี่ยวกับ หมายเรียก
หมายอาญา การจับ การค้น ควบคุม ขัง จาคุก ปล่อ ย
ชั่ ว คราว หลั ก การสอบสวน เทคนิ ค การสื บสวนและ
สอบสวน การสั่งคดีอาญาของพนักงานอัยการ การชันสูตร
พลิ ก ศพ การฟ้ อ งคดี อ าญา การไต่ ส วนมู ล ฟ้ อ ง การ

ปรับรหัสวิชา

รายวิ ช าคงเดิ ม
ปรับรหัสวิชา

รายวิชาคงเดิม
ปรับรหัสวิชา

๑๐๙

พิจารณาพิพากษา การอุทธรณ์ การฎีกา การบังคับคดี
การอภั ย โทษ การเปลี่ ย นโทษ การลดโทษ นิ ติ
วิทยาศาสตร์ และพยานหลักฐานในคดีอาญา
๔๐๑ ๔๒๐ กฎหมายลักษณะพยาน ๓ (๓-๐-๖)
(Law of Witness)
ศึ ก ษาความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กฎหมาย
ลั ก ษ ณ ะ พ ย า น ห ลั ก ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ ก า ร รั บ ฟั ง
พยานหลักฐานการนาสืบข้อเท็จจริงที่ไม่ต้องนาสืบด้วย
พยานหลั ก ฐานพยานหลั ก ฐานที่ ห้ า มมิ ใ ห้ รั บ ฟั ง
พยานหลักฐานที่ต้องห้ามโดยกฎหมายปิดปากการนา
สืบพยานบุคคลแทนเอกสารพยานต่างๆเช่นพยานบอก
เล่ า พยานบุ คคลพยานเอกสารพยานวั ตถุ พ ยานที่เป็น
ความเห็นวิธีนาสืบพยานโดยหลักฐานทั่วไปมาตรฐาน
การชั่งน้าหนักพยานหลัก ฐานและการคุ้ มครองพยาน
ตามกฎหมาย

พิจารณาพิพากษา การอุทธรณ์ การฎีกา การบังคับคดี
การอภั ย โทษ การเปลี่ ย นโทษ การลดโทษ นิ ติ
วิทยาศาสตร์ และพยานหลักฐานในคดีอาญา
๔๐๑ ๔๒๙ กฎหมายลักษณะพยาน ๓ (๓-๐-๖)
(Law of Witness)
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะ
พยาน หลักทั่วไปเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐาน การ
น าสื บ ข้ อ เท็ จ จริ งที่ ไ ม่ ต้ อ งน าสื บ ด้ ว ยพยานหลั ก ฐาน
พยานหลั ก ฐานที่ ห้ า มมิ ใ ห้ รั บ ฟั ง พยานหลั ก ฐานที่
ต้องห้ามโดยกฎหมายปิดปาก การนาสืบพยานบุคคล
แทนเอกสาร พยานต่ า งๆ เช่ น พยานบอกเล่า พยาน
บุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานที่เป็นความเห็น
วิ ธี น าสื บ พยานโดยหลั ก ฐานทั่ ว ไป มาตรฐานการชั่ ง
น้ าหนั ก พยานหลั ก ฐาน และการคุ้ ม ครองพยานตาม
กฎหมาย
๔๐๑ ๔๒๕ ประชาคมอาเซียนศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
(ASEAN Community Studies)
ศึ ก ษาก าเนิ ด พั ฒ นาการ และบทบาทของ
ส ม า ค ม ป ร ะ ช า ช า ติ เ อ เ ชี ย ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต้
(อาเซียน) แนวคิดเกี่ยวกับภูมิภาคนิยม การบูรณาการ
ภูมิภาค และประชาคมด้านความมั่นคงกับพลวัตความ
ร่วมมือของอาเซียน อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน
กับประเทศนอกภูมิภาค ความสาเร็จและข้อจากัดของ
อาเซียน ความผูกพันธ์ต่อการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา
สถานภาพทางการเมือ งภายในประเทศภูมิภาคสั งคม
และการพั ฒ นาวั ฒ นธรรม สั น ติ ภ าพและเสถี ย รภาพ
เศรษฐกิ จ การเมื อ ง หลั ก ความยุ ติ ธ รรมและหลั ก นิ ติ
ธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาค และบทบาทของไทยใน
การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
๔๐๒ ๔๒๗ หลักการกระจายอานาจกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖)
(The principle of decentralization to
local governments)
ศึ ก ษาประวั ติ แนวคิ ด และสาระส าคั ญ ของ
การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ

รายวิชาคงเดิม
แต่ปรับรหัสวิชา

รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่

รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่
๑๑๐

จากภาครัฐส่วนกลาง ให้แก่องค์กรอื่นใด ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาค องค์กรอิสระ องค์กรท้องถิ่น
องค์กรเอกชน โดยเฉพาะภาคประชาชน ไปดาเนินการ
แทน ซึ่งการถ่ายโอนดังกล่าว อาจจะมีลักษณะเป็นการ
ถ่ า ยโอนเฉพาะภารกิ จ ซึ่ งเป็ น การแบ่ งภารกิ จ ให้ แ ก่
องค์กรที่ได้รับการกระจายอานาจดาเนินการ หรือ เป็น
การถ่ายโอนโดยยึดพื้นที่ เป็นหลัก ซึ่งเป็นการแบ่งพื้นที่
เป็นหน่วยงานย่อยในการดาเนินการ
๔๐๒ ๔๓๘ เทคนิคการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
(Technical Management in Public
Administration)
ศึ ก ษาผลการวิ จั ย และแนวคิ ด ใหม่ ๆ ในการ
บริหาร การใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการบริหารงานและ
การวิ จั ย วิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ น ามาใช้ ใ นการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ การวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้
เบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือบริหาร และ
พุทธวิธีเพื่อการบริหารงานสมัยใหม่
๔๐๒ ๔๒๙ การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖)
(Planning and Strategic Management for Local
Development)
ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ ของการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ คื อ การ
จัดการเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือ ของนั กบริหารในการ
บริ ห ารงาน เพื่ อ ตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น การบริหารเชิงกลยุทธ์จะเน้น
และให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การตั ด สิ น ใจเชิ ง กลยุ ท ธ์
( Strategic decision making) ที่ ไ ม่ เ ห มื อนกั บ การ
ตัดสินใจในลักษณะอื่น ๆ เพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์
จะเกี่ยวข้องกับอนาคตในระยะยาวขององค์การ ทั้งหมด
ซึ่งมีลักษณะดังนี้ คือ เป็นกระบวนการของการบริหาร
องค์การโดยรวม เป็นการบริหารที่เน้นการสร้างกลยุทธ์
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การใน
ระยะยาว เป็นการตัดสินใจที่อาศัยชั้นเชิง ไม่มีวิธีการที่

รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่

รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่

๑๑๑

๔๐๗ ๓๒๘ ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร ๓ (๓-๐-๖)
(Good Governance for the Administration)
ศึ ก ษาความหมาย ทฤษฎี หลั ก การและ
องค์ ป ระกอบของธรรมาภิ บ าล หลั ก ธรรมาภิ บ าลกั บ
สังคมไทย หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ี
หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาคเอกชนและประชาชน การบริหารจัดการยุคใหม่ตาม
หลักธรรมาภิบาลและธรรมาภิบาลเชิงพุทธ

ส าเร็ จ รู ป ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ พั น ธะผู ก พั น
(Commitment) และทรัพยากรในองค์การ มีทิศทางที่
ชัดเจนต่อทางเลือกต่าง ๆ และแสดงให้ทุกคนในองค์การ
เข้าใจตรงกัน
๔๐๒ ๔๓๐ ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร ๓ (๓-๐-๖)
(Good Governance for the Administration)
ศึ ก ษาความหมาย ทฤษฎี หลั ก การและ
องค์ ป ระกอบของธรรมาภิ บ าล หลั ก ธรรมาภิ บ าลกั บ
สังคมไทย หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ี
หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาคเอกชนและประชาชน การบริหารจัดการยุคใหม่ตาม
หลักธรรมาภิบาลและธรรมาภิบาลเชิงพุทธ
๔๐๒ ๔๓๑ การระดมมวลชนและเคลื่อนไหวทาง
สังคม ๓ (๓-๐-๖) (Mobilization and mass social
movements)
ศึกษาแนวคิดและหลักการในการในการระดม
มวลชนและเคลื่อนไหวทางสังคมโดยเริ่มจากบริบทของ
สภาพปั ญ หาทางสั ง คมที่ น าไปสู่ ก ารระดมมวลชน
กระบวนการแก้ ปั ญหา การตั้ งกฎ กติ ก า ส าหรั บการ
แข่งขันต่อสู้ระหว่างกลุ่มต่างๆ การประนีประนอม และ
สร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ การแสดงผลของ
การประนีป ระนอมในรูป ของนโยบายสาธารณะ การ
บังคับใช้ข้อตกลงหรือนโยบายสาธารณะดังกล่าวอันเป็น
ผลมาจากการระดมมวลชนและการเคลือ่ นไหวทางสังคม
๔๐๒ ๔๓๒ การบริหารความเสี่ยง ๓ (๓-๐-๖)
(Risk Management)

ศึกษาแนวคิดและหลักการในการบริหาร
ความเสี่ยง กระบวนการในการป้องกันอานาจและ
ทรัพย์สินโดยการลดโอกาสของการสูญเสีย การ
ควบคุมความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง การ
ประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบความเสี่ยงและ
บันทึกการบริหารความเสี่ยง วิธกี ารบริหารจัดการที่
เป็นไปเพื่อการคาดการณ์และลดผลเสียของความไม่
แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร การบริหารปัจจัยและ

รายวิชาคงเดิม
ปรับรหัสวิชา

รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่

รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่

๑๑๒

ควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่างๆ
โดยลดมูลเหตุและโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสี่ยง

๔๐๗ ๔๓๓ การศึ ก ษาค้ น คว้ า ต าราเกี่ ย วกั บรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)
(Reading in Public Administration)
ศึกษาโดยอิสระในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผู้เรียนมี
ความสนใจเป็นพิเศษภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
เรื่องที่เลือกศึกษาโดยอิสระต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ รัฐ
ประศาสนศาสตร์โดยการแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา

๔๐๒ ๔๓๓ การจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐ ๓ (๓๐-๖)
( Knowledge management in public
sector organizations)
ศึ ก ษาแนวคิ ด และหลั ก การในกระบวนการ
จัดการความรู้ที่มีการระบุประเด็นความรู้ รูปแบบ การ
สร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้
๔๐๒ ๔๓๔ กฎหมายแรงงาน ๓(๓-๐-๖)
(Labour Law)
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและ
หน้ า ที่ ข องนายจ้ าง ลู ก จ้ า งองค์ การของนายจ้า ง และ
องค์กรของลูกจ้าง รวมทั้งมาตรการที่กาหนด ให้นายจ้าง
ลู ก จ้ า ง และ องค์ ก รดั งกล่ าวต้อ งปฏิบั ติต่อ กันและรัฐ
ทั้งนี้เพื่อให้การจ้างงาน และการใช้งาน การประกอบ
กิจการ และ ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
เป็นไปโดยเหมาะสม ต่างได้รับประโยชน์ที่พอเพียง
๔๐๒ ๔๓๕ การศึ ก ษาค้ น คว้ า ต าราเกี่ ย วกั บ รั ฐ
ประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
(Reading in Public Administration)
ศึกษาโดยอิสระในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผู้เรียนมีความ
สนใจเป็นพิเศษภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง
ที่ เ ลื อ กศึ ก ษาโดยอิ ส ระต้ อ งเป็ น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ รั ฐ
ประศาสนศาสตร์โดยการแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
๔๐๒ ๔๓๖ ดิจิตอลเพื่อการบริหารงานภาครัฐ
(Digital for Public Administration)
เพื่ อ ศึ ก ษาการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล ที่ ส นั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ การยกระดับคุณภาพงาน
บริ ก าร การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ เข้ า สู่ ยุ ค Digital
Government การขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุคดิจิตอล
การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งาน

ร หั ส วิ ช า แ ล ะ
เนื้อหาวิชาใหม่

รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่

รายวิชาคงเดิม
ปรับรหัสวิชา

รหัสวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหม่

๑๑๓

๔๐๗ ๔๓๕ สั ม มนาปั ญ หารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ๒
(๒-๐-๔)
(Seminar on Problems in Public Administration)
สั ม มนาปั ญ หารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ด้ าน
ต่างๆโดยจะเน้นปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศ
ที่กาลังพัฒนาเช่นการบริหารบุคคลการจัดองค์การการ
คลั ง การงบประมาณในการศึ ก ษาอาจมี ก ารค้ น คว้ า
รายงานการศึ ก ษาเฉพาะกรณี เ กี่ ย วกั บ ปั ญ หารั ฐ
ประศาสนศาสตร์ ข องไทยและเปรี ย บเที ย บกั บ ของ
ต่างประเทศ
๔๐๗ ๔๓๐ การบริหารองค์กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น
ของไทย ๓ (๓-๐-๖)
( Administration of Thai Local Governmental
Organization )
ศึกษาแนวคิดและหลักการในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบการบริหาร รูปแบบ
และโครงสร้างขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น การจัด
องค์กรและการบริหารงานองค์กรส่วนท้องถิ่น การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหาร การบริหารองค์กรส่วน
ท้ อ งถิ่ น ของไทย บทบาทของการบริ ห ารองค์ ก รส่ ว น
ท้องถิ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารองค์ กรส่วนท้ อ งถิ่ น
ของไทย แนวทางในการแก้ไขปัญหาและแนวโน้มการ
บริหารส่วนท้องถิ่นของไทย
๔๐๗ ๔๓๔ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ
๒ (๒-๐-๔)
( Public Management Information
System)
ศึกษาแนวคิดหลักการและประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ องค์ประกอบ
ของข้อมูลการประมวลข้อมูลและการบริหารศูนย์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการควบคุมการตัดสิ นใจ
ภาครั ฐ แนวโน้มของการจั ดระบบสารสนเทศเพื่ อการ
จัดการภาครัฐ

๔๐๒ ๔๓๗ สัมมนาการบริหารกิจการภาครัฐ ๓ (๓๐-๖)
(Seminar on Public Administration) ปรับรายวิชา
สัมมนาปัญหาการบริหารภาครัฐ ตามหัวข้อที่ ปรับรหัสวิชา
กาหนดให้

๔๐๒ ๔๓๘ การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของไทย ๓ (๓-๐-๖)
(Administration of Thai Local Governmental
รายวิชาคงเดิม
Organization)
ปรับรหัสวิชา
ศึกษาแนวคิดและหลักการในการบริหารองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ระบบการบริ ห าร รู ป แบบและ
โครงสร้างขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่ น การจัดองค์กร
และการบริหารงานองค์กรส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหาร การบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น
ของไทย บทบาทของการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหาและ
อุ ป สรรคในการบริ ห ารองค์ ก รส่ ว นท้ อ งถิ่ น ของไทย
แนวทางในการแก้ไ ขปัญหาและแนวโน้มการบริหารส่วน
ท้องถิ่นของไทย
๔๐๒ ๔๓๙ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ
๓ (๓-๐-๖)
(Public Management Information System)
ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การและประโยชน์ ข อง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ องค์ประกอบ
ของข้อมูล การประมวลข้อมูลและการบริหารศูนย์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ
ในการบริหารภาครัฐ แนวโน้มของการจัดระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการในการบริหารภาครัฐ

๑๑๔

๔๐๒ ๔๔๐ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในบริบททางสังคม ๓(๓-๐-๖)
(Management of natural resources and
the environment in a social context)
แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริบททางสังคม
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างหลักกฎหมายและหลักสิทธิชุมชน ในการจัดการ
ทรั พย า กร ธร ร ม ชา ติ แ ล ะสิ่ ง แ วด ล้ อ ม ในชุ ม ชน
กระบวนการยุทธวิธีในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
คนในสั ง คมในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมตามแนวคิดสิทธิชุมชน บทบาทของภาครัฐ
เรื่องการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยนาประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ที่ทันต่อสถานการณ์
ปั จ จุ บั น มาเป็ น กรณีศึก ษา เช่ น นโยบายเกี่ย วกับการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ (Climate change)
นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและนโยบายการจัดสรร
ทรั พ ยากรน้ า ซึ่ ง เป็ น การศึ ก ษาบทบาทของรั ฐ ทั้ งใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ เนื่องจากการจัดการ
ปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ มบางประเด็ น เช่ น การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ เป็นเรื่องที่ต้องการอาศัยความร่วมมือ
จากนานาชาติเพื่อก่อให้เกิดนโยบายที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
๔๐๑ ๔๔๑ การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖)
(Anti Corruption in Public Sector)
ศึกษาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตที่เป็น
การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหรือการใช้อานาจใน รหัสวิชาและ
ตาแหน่งหน้าที่โดยมิ ชอบในภาครัฐ ทุกรู ปแบบเพื่ อ ให้ เนื้อหาวิชาใหม่
ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง ผู้ที่
เกี่ยวข้อง หรือการช่วยเหลือ สนับสนุน เพื่อประโยชน์
อื่ น ใดแก่ พ รรคการเมื อ ง นั ก การเมื อ ง หรื อ บุ ค คลที่ มี
หน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการ
เมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการกระทา
ใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับหลักจริยธรรม ยกเว้นแต่เป็นกรณี
๑๑๕

ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารี ตทางการค้าให้กระทาได้
ทั้งนี้ด้วยตระหนักดีถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตที่ทาลาย
การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ
๔๐๑ ๒๐๖ ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)
(Introduction to Political Philosophy)
ศึ ก ษาความหมายและที่ ม าของวิ ชาปรั ช ญา
การเมืองในประเด็นที่สาคัญเช่นจุดมุ่งหมายปลายทาง
ของมนุ ษ ย์ จุ ด มุ่ ง หมายของรั ฐ ความยุ ติ ธ รรมปรั ช ญา
การเมืองสมัยโบราณ ปรัชญาการเมืองสมัยกลางและ
ปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ผลงานของนักปรัชญาตะวันตก
และตะวั น ออกคนส าคั ญ รวมถึ ง พุ ท ธปรั ช ญาทาง
การเมือง
๔๐๗ ๓๒๔ วิทยาการบริหาร ๓ (๓-๐-๖)
(Administrative Technology)
ศึกษาผลการวิจัยและแนวคิดใหม่ๆในการ
บริหารการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการบริหารงานและ
การวิ จั ย วิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ น ามาใช้ ใ นการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจการวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้
เบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือบริหาร และ
พุทธวิธีเพื่อการบริหารงานสมัยใหม่
๔๐๗ ๓๒๕ การจัดการสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)
(Environmental Management)
ศึ ก ษาความหมาย แนวคิ ด และทฤษฎี
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหลักการบริหาร การควบคุม และ
การบ ารุ ง รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาการใช้ประโยชน์และความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทบาทของ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
๔๐๗ ๓๒๖ การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา
๓ (๓-๐-๖)(Buddhist Assets Management)
ศึกษาวิธีการจัดการทรัพย์สินของวัดให้เกิด
ประโยชน์ ทั้ ง แก่ วั ด ชุ ม ชนและสั ง คมโดยทั่ ว ไปการ

ตัดออก

ตัดออก

ตัดออก

ตัดออก
๑๑๖

บริ ห ารงานบุ ค คลการบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และการ
บริ ห ารงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ย์ สิ น ของวั ด ให้ มี
ประสิทธิภาพ
๔๐๗ ๔๒๙ การบริหารหน่วยงานของรัฐ ๓ (๓-๐-๖)
(Administration of Government Agencies)
ศึ กษา ร า ย ล ะ เ อี ย ด ของกา ร บ ริ ห า ร
หน่ ว ยงานของรั ฐ เช่ น การบริ ห ารงานต ารวจ การ
บริ ห ารงานราชทั ณ ฑ์ ก ารบริ ห ารงานสั ง คม การ
บริหารงานหน่วยงานของรัฐอื่นๆ โดยนาผลการวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารหน่ ว ยงานของรั ฐ มาเป็ น
กรณีศึกษา

ตัดออก

๑๑๗

