
 

 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

หลักปริญญาตรีทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

 
คณะสังคมศาสตร ์   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๑ 

 

 
 

 
 

รายละเอียดของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
มีมติอนุมัติในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันพธุที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



๑ 

 

 
 

คำนำ 

 
 

เอกสารหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
ฉบับบน ี ้  คณะกรรมการปร ับปร ุงหล ักส ูตร ภาคว ิชาร ัฐศาสตร ์  คณะสังคมศาสตร ์  มหาว ิทยาลัย  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อเปิดจัดการเรียนการสอน ในระดับอุดมศึกษา ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  

คณะกรรมการปรับปร ุงหลักสูตร ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ที่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงหลักสูตร ขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการบริหาร
วิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีได้ให้ความ
ร่วมมือ ให้คำแนะนำ และแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี  

 
 
 
 
 
 

 

               หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ  
      ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  

             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

      วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒ 

 

 
 

 
 
 

สารบัญ 
หมวด                           หน้า 
 คำนำ              ๑ 
 สารบัญ                                                                                                                     ๒ 
หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป             ๓ 
หมวดท่ี ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร            ๑๐ 
หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างหลักสูตร ๑๑ 
หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ๒๔ 
หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต ๔๕ 
หมวดท่ี ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ๔๖ 
หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๔๗ 
หมวดท่ี ๘ การประเมินผล และการปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร ๕๑ 
ภาคผนวก   
 ก. คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพ ุทธ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) 
 

๕๓ 
 ข. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ๖๙ 
 ค. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 

๙๔ 
 ง. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและ 

การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

๑๐๙ 
 จ.ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว ่าด้วยการโอนและ 

การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒)  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
           
         ๑๑๓ 

 ฉ. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร ื ่อง ปร ิญญา 
ในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา พ.ศ.๒๕๔๒ 

 
๑๑๖ 

 ช. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติเปิดสอน
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) และคำส่ังแต่งงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 
 

๑๑๘ 
 ซ. ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๑๒๑ 

 

 



๓ 

 

 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
------------------------------------------------------------ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
คณะ   ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

หมวดท่ี ๑ 
ข้อมูลท่ัวไป 

๑.รหัสและช่ือหลักสูตร  
 รหัสหลักสูตร       :   ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๐๓๕๙_๒๐๙๗_IP 

 ภาษาไทย :    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in Buddhist Management  
 
๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
 ช่ือเต็ม (ไทย) :  พุทธศาสตรบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)  
 ช่ือย่อ (ไทย) : พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)  
 ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Arts (Buddhist Management)  
 ช่ือย่อ (อังกฤษ) :   B.A. (Buddhist Management) 
 

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
 - 
๔. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จำนวน ๑๔๐ หน่วยกิต 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี 
 ๕.๒ ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรประเภททางวิชาการ 
 ๕.๓ ภาษาที่ใช้  
  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย มีเอกสารตำราเป็นภาษาไทยและอังกฤษประกอบ 
 ๕.๔ การรับเข้าศึกษา  
  รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 ๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  



๔ 

 

 
 

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 ๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรับปรุงจากหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  

เชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
- กำหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
- สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุมครั้งท่ี  

๕/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
- สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรและอนุมัติให้เปิดสอนในคราวประชุม

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
๘. อาชีพที่สามรถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 ๑. เป็นข้าราชการในสังกัด ก.พ. และอื่นๆ 

 ๒. เป็นข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๓. เป็นพนักงานในภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 

 ๔. เป็นนักวิชาการและอาจารย์ในสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 

 
 
 
 
 

 
 
 



๕ 

 

 

๙. ช่ือ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชนตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ๑) คณะสังคมศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

รหัสเลข ๑๓ หลัก 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

ID : ๕-๑๐๑๔-๐๐๐๓๙-๕๖-๘ อาจารย์ 
พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส 
(เฉยประทุม) 

พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๐ 

ID : ๓-๑๔๑๕-๐๐๐๗๗-๔๓-๑ อาจารย์ นายวินัย มีมาก 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 

ID : ๓-๑๐๐๑-๐๑๐๗๕-๖๓-๘ อาจารย์ 
พระครูธรรมธรสฐาพร 
ปภสฺสโร (มานะสาบุตร) 

พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 
น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๐ 

ID : ๓-๒๕๑๐-๐๐๒๒๙-๑๖-๘ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร.ประสิทธ์ิ พุทธศาสน์
ศรัทธา 

ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๒ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.บ. บริหารรัฐกจิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 

 
ID : ๑-๓๖๖๙-๐๐๐๘๒-๑๔-๗ 

 
อาจารย์ 

 
ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ 

ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๓ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 

  
 
 
 



๖ 

 

 

   ๒) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   

รหัสเลข ๑๓ หลัก 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

 
สถาบัน 

 
ปี พ.ศ. 

๓-๒๑๐๓-๐๑๐๑๑-๐๔-๗ อาจารย์ พระครูสมหุ์ชินวรวัตร  ถิรภทฺโท 
(จุลเจือ) 

พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๐ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 

๓-๒๒๐๓-๐๐๖๒๐-๒๒-๘ อาจารย์ พระครูมุนีวรานุวัตร 
(สุจินต์ ญาณวโร) รัตนสุวรรณ์ 

พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน   มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ ี ๒๕๕๔ 

๓-๗๐๙๙-๐๐๓๒๕-๖๘-๙ อาจารย์ พระปลัดเวชยันต์ ฐิตสทฺโธ  
แววเพ็ชร์ 

พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน   มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ ี ๒๕๕๔ 

๓-๔๑๐๕-๐๐๑๑๗-๓๗-๔ อาจารย์ นายถาวร  โคตรชัย พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 
พธ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

๓-๔๖๐๑-๐๐๙๖๗-๒๙-๐ อาจารย์ นางสาวสุพิชญาณ์  แก้วโพนทอง 
 

พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ๒๕๔๙ 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 
 

 

๑๐.สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ๑) คณะสังคมศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ท่ีต้ัง :  ๗๙ หมู่ ๑  ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 
 ๒) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  
 ท่ีต้ัง : พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐  
 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  การวางแผนหลักสูตรคำนึงถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ที่เน้นการให้ความสำคัญกับแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องจากพบว่าเครื่องมือในการจัดการ
สมัยใหม่ท่ีคิดค้นขึ้นภายใต้บริบทของความเป็นตะวันตกไม่สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าวเพราะมีรูปแบบการจัดการแบบ
ในระดับมหัพภาคเป็นหลัก ขาดการมองในมิติของปัจเจก ในขณะที่แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีพื้นฐานมา
จากปัจเจก เครื่องมือการจัดการตามแนวพุทธจึงมีความสอดคล้องอย่างชัดเจนกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึ้นในประเทศ ท่ีองค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนได้นำแนวคิดทางพระพุทธศาสนาไป
ใช้ในการบริหารองค์กร ส่งผลให้เห็นว่าการนำไปใช้เกิดพลังผลักดันความก้าวหน้าขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ อาจ
กล่าวได้ว่าเมื่อองค์กรเหล่านั้นนำแนวคิดทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร ก่อให้เกิด “งานก็ได้ผล คนก็มี
ความสุข” จึงเป็นท่ีมาของการวางแผนหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธท่ีมีความสอดคล้องกับบริบทการบริหารองค์กรแบบ
ไทยๆ ในสถานการณ์ท่ีสังคมและวัฒนธรรมเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสถานการณ์ท่ีนอกจากต้องผลิตบุคลากรท่ี
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมยังต้องสร้างให้เขาสามารถประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการ
ขับเคล่ือนให้การเปล่ียนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 
       
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

๑๒.๑การพัฒนาหลักสูตร 
 ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านการจัดการจึงทำให้มีความจำเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุก ท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปล่ียนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการ 
ผลิตบุคลากรด้านการจัดการและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และ
กรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘  (TQF) 
  ๑๒.๒ ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ผลิตบัณฑิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศในด้านสังคมศาสตร์  และสอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๙ ประการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ๑. มีปฏิทาน่า
เ ล ื ่ อ ม ใส  ๒ .  ร ู ้ เ ท ่ าท ั น คว าม เปล ี ่ ย นแปลงทางส ั งคม  ๓ .  ม ี ศ ร ั ท ธ าอ ุ ท ิ ศตน เพื่ อพ ระพ ุทธศาสนา  



๙ 
 

 

๔. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา ๕. มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด ๖. มีน้ำใจเสียสละเพื่อส่วนรวม ๗. มีโลกทัศน์กว้างไกล ๘. มี
ความเป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา ๙. มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
๑๓.๑กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

  (๑) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จำนวน ๓๐ หน่วยกิต 
  (๒) หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จำนวน ๓๐ หน่วยกิต 

๑๓.๒กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
 หมวดวิชาเฉพาะ ในวิชาแกนทางการจัดการ วิชาเฉพาะด้านทางการจัดการ วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ จำนวน ๗๔ หน่วยกิต และวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 

๑๓.๓ การบริหารจัดการ  
การบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารและดำเนินงาน

เกี่ยวกับหลักสูตร ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีหน้าท่ีปรับปรุง ติดตาม ประเมินผลและรายงาน การดำเนินงานของหลักสูตร/สาขาวิชา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร เพื่อรักษามาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้ง
มีการดำเนินงานการท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ การบริหารหลักสูตร การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร พิจารณา
และจัดแบ่งภาระงานสอนให้กับบุคลากรในหลักสูตร และพิจารณาและกล่ันกรองเกรดในรายวิชาท่ีหลักสูตรรับผิดชอบ 
โดยหลักสูตรจะมีการนัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรในทุกสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือน เพื่อหารือเกี่ยวกับการกำหนด
ตารางเรียน การพิจารณาประมวลรายวิชา ข้อสอบ และการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน รวมทั้งวางแผน กำกับติดตาม
การบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 
 

 

หมวดท่ี ๒ 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
 

๑. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ๑.๑. ปรัชญา 
 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มีความมุ่งมั่นในการผลิต บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ
เชิงพุทธ มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถด้านการจัดการตามหลักพุทธธรรมและทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่
อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของแนวคิด “การบรรจบกันของศาสตร์การจัดการตะวันตกกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา” พร้อมทั้งส่งเสริมให้สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาสังคม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ควบคู่คุณธรรม มีภาวะผู้นำ ตระหนักในอุดมการณ์ และการเสียสละ พัฒนา
ท้องถิ่น คณะสงฆ์ ชุมชน สังคม และประเทศต่อไป 
 ๑.๒.วัตถุประสงค ์
  ๑.๒.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี คุณธรรมจริยธรรมมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามีความเสียสละเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคมชาติและศาสนา 
  ๑.๒.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการตามหลักพุทธศาสนาเเละวิทยาการ
สมัยใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๒.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้และพัฒนาทักษะเพื่อการแก้ปัญหาของ
คณะสงฆ์และสังคม 
  ๑.๒.๔ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการทำงานเป็นทีมยอมรับความแตกต่างรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมมีความสามารถในการส่ือสารได้อย่างทันสมัย  
 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบปีการศึกษา (๕ ปี) 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์/แนวทางวิธีการ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปร ับปรุงหลักส ูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาว ิชาการจ ัดการเช ิ งพ ุทธ ให ้มี
มาตรฐานไม่ต่ำกว่าท่ี อว. กำหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรที่มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ อว. กำหนด 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจด ้านท ักษะ ความร ู ้  ความ 
สามารถในการทำงานในระดับดี 
- เอกสารและรายงานการประชุมใน

การปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 



๑๑ 
 

 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม  

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงความต้องการของ
สังคม 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้บัณฑิตของสถาบัน/สังคมที่
บัณฑิตปฏิบัติงาน  
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้ 

ความสามารถในการทำงานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการ ให้มีประสบการณ์จากการ
นำความรู ้ทางการจัดการตามแนวพุทธ
ธรรมประยุกต์ใช้กับการปฎิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้
ทำงานบริการวิชาการแก่สังคม 
- อาจารย์สายวิชาการได้รับการยอมรับทาง

ผลงานทางวิชาการ 

- ปร ิมาณงานบร ิการว ิ ช าก าร ต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 
- ผลงานทางวิชาการที่ออกเผยแพร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 

หมวดท่ี ๓ 
ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตรระบบการจัดการศึกษา 

 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑. ระบบ  
 ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาหนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ทั้งนี้ ข้อกำหนดต่างๆ ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๑.๒. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

               (ไม่มี) 
 ๑.๓. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
               (ไม่มี)  
 

๒. การดำเนินการหลักสูตร 
 ๒.๑. วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน  
  ภาคต้น  เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน (เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐น.) 
  ภาคปลาย  เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม (เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐น.) 
   ๒.๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ๒.๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาท่ีเป็นพระภิกษุ สามเณร 

 (๑) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

(๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๖๑ 

(๓) ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 

  ๒.๒.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์ 

(๑) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

(๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๖๑ 

(๓) ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 

 

 ๒.๓. นิสิตแรกเข้าและกลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 



๑๓ 
 

 

ปัญหานิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 
ปัญหาการปรับตัว ๑. จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

๒. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง  
๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตใหม่ 
๔. จัดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษา โดยเปิดโอกาสให้นิสิต
เข้าขอรับการปรึกษาผ่านช่องทางท่ีมีความหลายหลาย ได้แก่ ช่ัวโมง
นัดพบอาจารย์ที ่ปร ึกษา (Home room) ขอเข้าพบที ่ห ้องพัก
อาจารย์ตามวัน-เวลาราชการ จดหมายอีเล็กทรอนิคหรือโทรศัพท์ 

วิธีการเรียนรู้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
และการกำหนดเป้าหมายของนิสิต 

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษา 
เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าขอรับการปรึกษาผ่านช่องทางที่มีความหลาย
หลาย ได้แก่ ช่ัวโมงนัดพบอาจารย์ท่ีปรึกษา (Home room) ขอเข้า
พบท่ีห้องพักอาจารย์ตามวัน-เวลาราชการ จดหมายอีเล็กทรอนิคหรื
อโทรศัพท์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ดูงานในสถาบันศึกษาอื่น รวมท้ัง
ศึกษาดูงานในองค์การท้ังภาครัฐและเอกชน 

ทักษะภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาก่อนเปิดภาคการศึกษาโดย
การอบรมทักษะภาษาอังกฤษ  

 
         ๒.๔. แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  
   ๒.๔.๑. คณะสังคมศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ชั้นปีที ่
จำนวนรับ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 
๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
๒ - ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
๓ - - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
๔ - - - ๒๕ ๒๕ 

จำนวนรวม ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - ๒๕ ๒๕ 

        ๒.๔.๒  หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑล จังหวัดจันทบุรี  

ชั้นปีที ่
จำนวนรับ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 
๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
๒ - ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 



๑๔ 
 

 

๓ - - ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
๔ - - - ๒๕ ๒๕ 

จำนวนรวม ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - ๒๕ ๒๕ 

  ๒.๔.๓ รวมทั้งหมด 

ชั้นปีที ่
จำนวนรับ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 
๑ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
๒ - ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
๓ - - ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
๔ - - - ๕๐ ๕๐ 

จำนวนรวม ๕๐ ๑๐๐ ๑๗๕ ๒๐๐ ๒๐๐ 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - ๕๐ ๕๐ 

 
๒.๕. งบประมาณตามแผน 

  ๒.๕.๑. งบประมาณรายรับ เฉพาะส่วนกลาง (หน่วย : บาท) 

 
รายละเอียดรายรับ 

ปีงบประมาณ 
 
 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

ค่าบำรุงการศึกษา 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 

 * หมายเหตุ : ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) ๘,๐๐๐ บาท 
 

  ๒.๕.๒. งบประมาณรายจ่าย เฉพาะส่วนกลาง (หน่วย: บาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 
ก. งบดำเนินการ 

๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๕๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๕๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม (ก) ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ 



๑๕ 
 

 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 
ข. งบลงทุน 

ค่าครภุัณฑ์ 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 

จำนวนนิสิต  ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต ๖,๗๐๐ ๗,๔๐๐ ๘,๑๐๐ ๘,๘๐๐ ๑๙,๐๐๐ 

* หมายเหตุ : งบประมาณใช้ร่วมกันทุกแห่ง 
 ๒.๖. ระบบการศึกษา  
  ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๒.๗. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
  นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน 
หน่วยกิตได้ ท้ังนี้เป็นไปตามข้อบังคับท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด โดยให้เป็นไปตาม 

  ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  
  ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผล
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓. หลักสูตร 
 ๓.๑. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หน่วยกิต  
 ๓.๒. โครงสร้างหลักสูตร   

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 วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ ๓๓ หน่วยกิต 
 ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางการจัดการเชิงพุทธ  ๓๒ หน่วยกิต 
 ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ ๙ หน่วยกิต 



๑๖ 
 

 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
รวม ๑๔๐ หน่วยกิต 

 
๓.๑.๓ รายวิชา 
คำอธิบายความหมายของรหัสวิชาและหน่วยกิตประจำวิชา 
๑. รหัสประจำวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยเลข ๖ หลัก มีความหมายดังนี้ 

๑) เลข ๓ ตัวแรก = ตัวท่ี ๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา 
๒) เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที่ ๑ แสดงปีการศึกษา ตัวท่ี ๒-๓ แสดงช่ือวิชา 

๒. หน่วยกิตประจำวิชา หมายถึง ตัวเลขซึ่งแสดงจำนวนหน่วยกิตและปริมาณการเรียนการสอนของรายวิชา
นั้นๆ เช่น ๓ (๒-๒-๕) หมายถึง ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยบรรยาย ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ และ
การศึกษาด้วยตนเอง ๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 

๑. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป    ๓๐ หนว่ยกติ 
 ๑.๑ วิชาบงัคบั  ๑๘ หนว่ยกติ 

 ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม   3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายท่ัวไป   3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๐3   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล   3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ 204   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร    3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ 205   ปรัชญาเบ้ืองต้น  3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒06 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย   3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 ๑.๒ วิชาเลอืก  ๑๒ หนว่ยกติ 
 ๐๐๐ ๑๐7 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครอง  
 3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๐8 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น   3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 000 109 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน  3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 000 110 ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น  3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 000 111 ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้   3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 000 112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 000 113 ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น  3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑14 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม (104)  3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑15 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน (105)  3 (3-๐-6) หน่วยกิต 



๑๗ 
 

 

 ๐๐๐ ๑๑6 ภาษาสันสกฤตเบ้ืองต้น    3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๑7 ภาษาสันสกฤตช้ันสูง  3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑18 ภาษาไทยเบื้องต้น  3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑19 ภาษาไทยช้ันสูง   3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ 220 ภาษาจีนเบ้ืองต้น    3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ 221 ภาษาจีนช้ันสูง  3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ 222 ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น    3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ 223 ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง   3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ 224 ภาษาฮินดีเบ้ืองต้น  3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ 225 ภาษาฮินดีช้ันสูง  3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒26 วัฒนธรรมไทย   3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒27 มนุษย์กับอารยธรรม  3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒28 สันติศึกษา  3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒29 ภาวะผู้นำ  3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒30 หลักธรรมาภิบาล   3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 000 231 การรู้เท่าทันส่ือ 3 (3-๐-6) หน่วยกิต 
 000 232 ความรับผิดชอบต่อสังคม  3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

 000 233 ศาสนาท่ัวไป  3 (3-๐-6) หน่วยกิต 

๒. หมวดวชิาเฉพาะ   ๑๐๔ หนว่ยกติ 
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  ๓๐ หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๓๔ วรรณกรรมพระพุทธศาสนา  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๓๕ พระไตรปิฎกศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาลี  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๓๗   ประวัติพระพุทธศาสนา    ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๓๘   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๓๙   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๔๐ กรรมฐาน ๑  ๓ (๒-๒-๕) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๔๑ กรรมฐาน ๒  ๓ (๒-๒-๕) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๓๔๒ กรรมฐาน ๓  ๓ (๒-๒-๕) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๔๔๓ กรรมฐาน ๔  ๓ (๒-๒-๕) หน่วยกิต 



๑๘ 
 

 

       ๒.๒. วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ                                                 ๓๓       หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๐๒ การจัดการทรัพย์สินทางพระพุทธศาสนา     ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๐๓ กฎหมายสำหรับพระสงฆ์   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๐๔ การจัดการและพัฒนาสาธารณูปการ    ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๐๕ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสมัยใหม่  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๔๐๓ ๔๐๖ การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ  ๓ (๐-๖-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๐๗ การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนายุค

ใหม ่
 ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๔๐๓ ๓๐๘ การส ั งคมสง เคราะห ์ แนวพ ุ ทธย ุ คก าร
เปลี่ยนแปลง    

 ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๔๐๓ ๔๐๙ นวัตกรรมเชิงพุทธเพื่อการพัฒนาองค์กร  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๑๐ การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพุทธในศตวรรษท่ี 

๒๑       
 ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๔๐๓ ๔๑๑ การพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์    ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางการจัดการเชิงพุทธ                 ๓๒   หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๒๑๒ หลักการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๒๑๓ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๒๑๔ ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการ    ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๑๕ การวิจัยเพื่อการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๑๖ การบัญชีเบื้องต้น ๑  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๔๐๓ ๓๑๗ การบัญชีเบื้องต้น ๒  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๑๘ การบัญชีเพื่อการจัดการ      ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๑๙ กฎหมายเพื่อการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๔๐๓ ๓๒๐ การจัดการเชิงกลยุทธ์    ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๔๐๓ ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๔๐๓ ๔๒๒ การจัดการวิถีชุมชนและแหล่งเรียนรู้    ๒ (๐-๔-๔) หน่วยกิต 

 ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ  ๙   หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๓ การบริหารจัดการงบประมาณ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๔ หลักการฝึกอบรมและการประชุม  ๓ (๐-๖-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๕ การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๖ การจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๗ ภาวะผู ้นำและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการ

จัดการ 
 ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๔๐๓ ๔๒๘ การสื่อสารกับการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 



๑๙ 
 

 

 ๔๐๓ ๔๒๙ การจัดการความรู้  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๐ การไกล่เกลี่ยและการจัดการข้อพิพาท  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๑ การบริหารความเสี่ยงทางการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๒ มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๓ จิตวิทยาการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๔ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ  ๓ (๐-๖-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๖ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๗ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์  ๓ (๐-๖-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๘ การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ   ๓ (๐-๖-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๙ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาใน

อาเซียน 
 ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๔๐๓ ๔๔๐ ดิจิทัลเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ ์  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๔๑ อยุธยาศึกษาเมืองมรดกโลก            ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๔๒ การบริหารชุมชนวัตวิถ ี      ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี           จำนวน  ๖ หน่วยกิต 

 นิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธต้องเลือกศึกษารายวิชาต่างๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยเป็นวิชาเลือกเสรีจำนวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตโดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 ๓.๑.๔. แสดงแผนการศึกษา  
  แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี 

 
ชั้นปีที่  ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบังคับ)     
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม ๓ ๓ ๐ ๖ 
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายท่ัวไป ๓ ๓ ๐ ๖ 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลือก)     
๐๐๐ xxx xxx วิชาเลือก ๓ ๓ ๐ ๖ 

     หมวดวิชาเฉพาะ 
    กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา 

    

๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาลี ๓ ๓ ๐ ๖ 
๐๐๐ ๑๕๑ กรรมฐาน ๑ ๓ ๒ ๒ ๕ 

 รวม ๑๘    



๒๐ 
 

 

          หมายเหตุ :* วิชาข้อสอบกลาง  
ชั้นปีที่  ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบังคับ)     
๐๐๐ ๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๓ ๓ ๐ ๖ 
๐๐๐ ๒๐๖ คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย ๓ ๓ ๐ ๖ 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลือก)     
๐๐๐ xxx xxx วิชาเลือก ๓ ๓ ๐ ๖ 
๐๐๐ xxx xxx วิชาเลือก ๓ ๓ ๐ ๖ 

 กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา     
๐๐๐ ๑๓๔ วรรณกรรมพระพุทธศาสนา* ๓ ๓ ๐ ๖ 
๐๐๐ ๒๓๙ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๓ ๓ ๐ ๖ 
 รวม ๑๘    

          หมายเหตุ :* วิชาข้อสอบกลาง  
 

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ เรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบังคับ)     

๐๐๐ ๑๐๓ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล * ๓ ๓ ๐ ๖ 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลือก)     

๐๐๐ xxx  xxx วิชาเลือก ๓ ๓ ๐ ๖ 
 หมวดวิชาเฉพาะ  

(วิชาเฉพาะด้านทางการจัดการเชิงพุทธ) 
    

๔๐๓ ๒๑๒ หลักการจัดการ         ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๓ ๒๑๓ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 
๐๐๐ ๑๓๕ 

     กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 
พระไตรปิฎกศึกษา * 

 
๓ 

 
๓ 

 
๐ 

 
๖ 

๐๐๐ ๒๔๑ กรรมฐาน ๒ ๓ ๓ ๐ ๖ 
 รวม ๑๘    

          หมายเหตุ :* วิชาข้อสอบกลาง  



๒๑ 
 

 

ชั้นปีที่  ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ เรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
 

๐๐๐ ๒๓๗ 
กลุ่มพระพุทธศาสนา 
ประวัติพระพุทธศาสนา * 

 
๓ 

 
๒ 

 
๒ 

 
๕ 

๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา * ๓ ๓ ๐ ๖ 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)     

๐๐๐ ๒๐๕ ปรัชญาเบ้ืองต้น ๓ ๓ ๐ ๖ 
 หมวดวิชาเฉพาะ  

(วิชาเฉพาะด้านทางการจัดการเชิงพุทธ) 
    

๔๐๓ ๒๑๔ ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการ   ๓ ๓ ๐ ๖ 
 หมวดวิชาเฉพาะ  

(วิชาแกนทางการจัดเชิงพุทธ) 
 

   

๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร  ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๓ ๓๐๒ การจัดการทรัพย์สินทางพระพุทธศาสนา ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๘    
         หมายเหตุ :* วิชาข้อสอบกลาง  

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ) 

 
   

๔๐๓ ๓๐๓ กฎหมายสำหรับพระสงฆ์  ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๓ ๓๐๔ การจัดการและพัฒนาสาธารณูปการ   ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๓ ๓๐๕ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสมัยใหม่ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๓ ๓๐๗ การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนายุคใหม่ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาเฉพาะด้านทางการจัดการเชิงพุทธ) 

 
   

๔๐๓ ๓๑๕ 
๔๐๓ ๓๑๖ 

การวิจัยเพ่ือการจัดการ ๓ ๓ ๐ ๖ 
การบัญชีเบื้องต้น ๑ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม                       ๑๘    
         หมายเหตุ :* วิชาข้อสอบกลาง  



๒๒ 
 

 

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 
๐๐๐ ๓๒๔ 

กลุ่มพระพุทธศาสนา 
กรรมฐาน ๓ 

 
๓ 

 
๒ 

 
๒ 

 
๕ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนทางการจัดเชิงพุทธ)     
๔๐๓ ๓๐๘ การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธยุคการเปล่ียนแปลง    ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๓ ๔๐๙ นวัตกรรมเชิงพุทธเพื่อการพัฒนาองค์กร ๓ ๓ ๐ ๖ 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาเฉพาะด้านทางการจัดการเชิงพุทธ) 

 
   

๔๐๓ ๓๑๗ การบัญชีเบื้องต้น ๒ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๓ ๓๑๙ กฎหมายเพื่อการจัดการ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๓ ๓๒๐ การจัดการเชิงกลยุทธ์   ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๘    

 
ชั้นปีที่  ๔ ภาคการศึกษาที่  ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนทางการจัดการเชิง
พุทธ) 

    

๔๐๓ ๓๑๐ การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพุทธในศตวรรษที่ ๒๑ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๓ ๔๑๑ การพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๓ ๔๑๘ การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ ๓ ๐ ๖ ๖ 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาเฉพาะด้านทางการจัดการเชิงพุทธ) 

    

๔๐๓ ๔๑๘ การบัญชีเพื่อการจัดการ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการ
เชิงพุทธ) 

    

๔๐๓ XXX XXX วิชาเลือกเฉพาะ ๓ ๓ ๐ ๖ 

๔๐๓ XXX XXX วิชาเลือกเฉพาะ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๘    



๒๓ 
 

 

 
ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 
๐๐๐ ๔๔๓ 

กลุ่มพระพุทธศาสนา 
กรรมฐาน ๔ 

 
๓ 

 
๒ 

 
๒ 

 
๕ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านทางการจัดการเชิงพุทธ)     
๔๐๓ ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๓ ๔๒๒ การจัดการวิถีชุมชนและแหล่งเรียนรู้   ๒ ๐ ๔ ๔ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ)     
๔๐๓ XXX XXX วิชาเลือกเฉพาะ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาเลือกเสร ี     

๔๐๓ XXX XXX วิชาเลือกเสรี ๓ ๓ ๐ ๖ 

๔๐๓ XXX XXX วิชาเลือกเสรี ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๗    
 

  ๓.๑.๕. คำอธิบายรายวิชา 
  คำอธิบายรายวิชาใน หลักสูตรพุทธศาสตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ตามเอกสารในภาคผนวก ก) 
 ๓.๒.ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  ๓.๒.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร 
  (ดูจากหมวดท่ี ๑ ข้อ ๙.๑ ใช้อาจารย์ชุดเดียวกันกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
  ๓.๒.๒ อาจารย์บรรยายพิเศษ 
  เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร 

๔. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 หลักสูตรกำหนดให้นิสิตเรียนรายวิชา การจัดการงานสารบรรณและธุรการ (๔๐๓ ๔๓๔) เป็นวิชาท่ี
มอบหมายให้นิสิตฝึกงานสารบรรณและธุรการในองค์กรคณะสงฆ์หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายใต้คำแนะนำ
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

๕. ข้อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  
 หลักสูตรกำหนดให้นิสิตเรียนวิชาการศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ (๔๐๓ ๔๐๖) เป็นวิชาที่นิสิตได้
ศึกษาประเด็นปัญหาทางการจัดการที่สนใจ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 
 



๒๔ 
 

 

 ๕.๑.  คำอธิบายโดยย่อ  
  ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางการจัดการเชิงพุทธหรือเรื่องอื่นโดยความเห็นชอบและควบคุมดูแล
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 ๕.๒.  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถทำวิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางสังคม
ได้ และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อเป็นสารสนเทศในการส่ือสารได้ 
 ๕.๓.  ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาท่ี ๒ ของปีการศึกษาท่ี ๔ 
 ๕.๔.  จำนวนหน่วยกิต 
  ๓ หน่วยกิต 
 ๕.๕.  การเตรียมการ  
  มีการกำหนดช่ัวโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน
ทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
 ๕.๖.  กระบวนการประเมินผล  
  ๕.๖.๑ ผู้สอนและผู้เรียนกำหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดยกำหนด
เกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 
  ๕.๖.๒ ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนตามแบบฟอร์ม 
  ๕.๖.๓ ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม 
  ๕.๖.๔ ท้ังผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
  ๕.๖.๕ ผู ้ เร ียนนำเสนอผลการศึกษาและร ับการประเมินโดยผู ้สอนประจำรายว ิชาท ุกคน  
ซึ่งเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการศึกษา 
  ๕.๖.๖ ผู้สอนทุกคนเข้าฟังการนำเสนอผลการศึกษาของผู้เรียน 
  ๕.๖.๗ ผู้ประสานงานรายวิชานำคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจำวิชาทุกคน 
ผ่านคณะกรรมการหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 

หมวดท่ี ๔ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องการสำรวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแต่งกาย 

การเข้าสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที์่ดี 
และการวางตัวในการทำงานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ ก่อนท่ีนิสิตจะสำเร็จการศึกษา 

ด ้ า น ภ า ว ะ ผ ู ้ น ำ แ ล ะ ค ว า ม
ร ับผ ิดชอบตลอดจนม ีว ิน ัยใน
ตนเอง 

- กำหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องทำงานเป็นกลุ่มและมีการกำหนดหัวหน้ากลุ่ม
ในการทำรายงานตลอดจน  

-กำหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอรายงานเพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้
สร้างภาวะผู้นำและการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี ดังนี้ 

 -มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการดำเนิน
กิจกรรม เพื่อฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 

 -มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่าง
สม่ำเสมอการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

จร ิยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

มีการปลูกฝัง สอดแทรกจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ในเนื้อหารายวิชา และให้ความรู้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสังคม รวมท้ังข้อ
กฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี ่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
ทางการจัดการ 

 

2.  แผนที ่แสดงการกระจายความร ับผิดชอบมาตรฐานผลการเร ียนร ู ้จากหลักส ูตรสู ่รายว ิชา                   
(Curriculum  Mapping) แสดงรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 

2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
     (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
     (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม  
     (๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     (๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม ศรัทธา จิตสาธารณะและการเสียสละเพื่อส่วนรวม ในการเรียนการสอน 



๒๖ 
 

 

     (๒) การเป็นต้นแบบท่ีดีของผู้สอน 
             (๓)  เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านศีลธรรม เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา 
                   (๔) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และจัดกิจกรรมในช้ันเรียนหรือนอกช้ันเรียน 
    กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     (๑) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในช้ันเรียนหรือนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
     (๒) อภิปราย รายงาน การนำเสนอและการตอบคำถาม 
     (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
     (๔) นิสิตประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน 
 ๒) ด้านความรู้ 
   ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (๑) มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎีและเนื้อหา 
     (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
     (๓) สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (๑) สอนแบบบรรยายและใช้โจทย์ปัญหา 
     (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
     (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
     (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
     (๕) ศึกษาดูงาน 
   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (๑) ทดสอบย่อย 
     (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
     (๓) ผลการรายงานหรืองานท่ีมอบหมาย 
     (๔) นำเสนอผลงาน 
 ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
     (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  
     (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม    
    กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ 
     (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 



๒๗ 
 

 

     (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
     (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
     (๕) ศึกษาดูงาน 
    กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (๑) ทดสอบย่อย 
     (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
     (๓) ผลการรายงานหรืองานท่ีมอบหมาย 
     (๔) นำเสนอผลงาน 



๒๘ 
 

 

 ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (๑) สามารถทำงานเป็นทีมท้ังในฐานะผู้นำและผู้ตาม   
     (๒) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
     (๓) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
    กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (๑) มอบหมายงานกลุ่ม     
     (๒) สอนจากสภาพจริงท่ีเกิดขึ้นในชุมชนและสังคม 
     (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียน 
     (๔) ศึกษาดูงาน 
    กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างการเรียนการสอนและการทำงานร่วมกับเพื่อน 
    (๒) ประเมินผลงานท่ีได้รับมอบหมาย 
    (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
 ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
    (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อส่ือความหมายได้ดี ท้ังการฟัง พูด  อ่านและเขียน 
    (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
      กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๑) สอนโดยการฝึกปฏิบัติ 
    (๒) มอบหมายงานค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
    (๓) นำเสนองานโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๑)  ทดสอบย่อย 
    (๒)  สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
    (๓) ผลการรายงานหรืองานท่ีมอบหมาย 
    (๔) นำเสนอผลงาน 
 



๒๙ 
 

 

แผนท ี ่ แสดงการกระจายความร ับผ ิ ดชอบมาตรฐานผลการ เร ียนร ู ้ จ ากหล ั กส ูตรส ู ่ ร ายว ิชา                  
(Curriculum  Mapping) แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง  
  ๑) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
     (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
     (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม  
     (๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  ๒) ด้านความรู้ 
   ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      (๑) มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎีและเนื้อหา 
     (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
     (๓) สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
     (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  
     (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม    
  ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (๑) สามารถทำงานเป็นทีมท้ังในฐานะผู้นำและผู้ตาม   
     (๒) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
     (๓) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
    (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อส่ือความหมายได้ดี ท้ังการฟัง พูด  อ่านและเขียน 
    (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 



๓๐ 
 

 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวิชาทัว่ไป  
(Curriculum  Mapping)  

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รหสัวชิา รายวิชา 
๑. คณุธรรม 
จรยิธรรม 

๒. ความรู ้
๓. ทกัษะทาง
ปญัญา 

๔. ทกัษะ
ความสมัพนัธฯ์ 

๕. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิ
ตัวเลข ฯ 

  ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
๑. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ๓๐ หนว่ยกติ                

    ก. วชิาบงัคบั   ๑๘ หนว่ยกติ                

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม                      

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป                

๐๐๐ ๑๐3 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล                

๐๐๐ 204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                

๐๐๐ 205 ปรัชญาเบื้องต้น                

๐๐๐ 206 คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการวิจัย                

   ข. วชิาเลอืก ๑๒ หนว่ยกติ                
๐๐๐ ๑๐๗ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครอง 
               

๐๐๐ ๑๐๘ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                

๐๐๐ ๑๐๙ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน                

๐๐๐ ๑๑๐ ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น                 

๐๐๐ ๑๑๑ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้                

๐๐๐ ๑๑๒  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่                

๐๐๐ ๑๑๓ ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น                

๐๐๐ ๑๑๔ มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม                



๓๑ 
 

 

รหสัวชิา รายวิชา 
๑. คณุธรรม 
จรยิธรรม 

๒. ความรู ้
๓. ทกัษะทาง
ปญัญา 

๔. ทกัษะ
ความสมัพนัธฯ์ 

๕. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิ
ตัวเลข ฯ 

  ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
๐๐๐ ๑๑๕ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน                

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาสันสกฤตเบ้ืองต้น                 

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาสันสกฤตช้ันสูง                

๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาไทยเบื้องต้น                

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาไทยช้ันสูง                

๐๐๐ ๒๒๐ ภาษาจีนเบ้ืองต้น                  

๐๐๐ ๒๒๑ ภาษาจีนช้ันสูง                

๐๐๐ ๒๒๒ ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น                  

๐๐๐ ๒๒๓ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง                

๐๐๐ ๒๒๔ ภาษาฮินดีเบ้ืองต้น                 

๐๐๐ ๒๒๕ ภาษาฮินดีช้ันสูง                

๐๐๐ ๒๒๖ วัฒนธรรมไทย                

๐๐๐ ๒๒๗ มนุษย์กับอารยธรรม                 

๐๐๐ ๒๒๘ สันติศึกษา                

๐๐๐ ๒๒๙ ภาวะผู้นำ                

๐๐๐ ๒๓๐ หลักธรรมาภิบาล                

๐๐๐ ๒๓๑ การรู้เท่าทันส่ือ                

๐๐๐ ๒๓๒ ความรับผิดชอบต่อสังคม                 

๐๐๐ ๒๓๓ ศาสนาท่ัวไป                



๓๒ 
 

 

2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
  ๑) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
     (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
     (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม  
     (๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     (๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม ศรัทธา จิตสาธารณะและการเสียสละเพื่อส่วนรวม ในการเรียนการ
สอน 
     (๒) การเป็นต้นแบบท่ีดีของผู้สอน 
             (๓)  เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านศีลธรรม เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา 
                   (๔) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และจัดกิจกรรมในช้ันเรียนหรือนอกช้ันเรียน 
    กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     (๑) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในช้ันเรียนหรือนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
     (๒) อภิปราย รายงาน การนำเสนอและการตอบคำถาม 
     (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
     (๔) นิสิตประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน 
 ๒) ด้านความรู้ 
   ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (๑) มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎีและเนื้อหา 
     (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
     (๓) สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (๑) สอนแบบบรรยายและใช้โจทย์ปัญหา 
     (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
     (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
     (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
     (๕) ศึกษาดูงาน 
   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (๑) ทดสอบย่อย 
     (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
     (๓) ผลการรายงานหรืองานท่ีมอบหมาย 
     (๔) นำเสนอผลงาน 



๓๓ 
 

 

 ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
     (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  
     (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม   
    กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ 
     (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
     (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
     (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
     (๕) ศึกษาดูงาน 
    กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (๑) ทดสอบย่อย 
     (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
     (๓) ผลการรายงานหรืองานท่ีมอบหมาย 
     (๔) นำเสนอผลงาน 
 ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (๑) สามารถทำงานเป็นทีมท้ังในฐานะผู้นำและผู้ตาม   
     (๒) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
     (๓) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
    กลยุทธ์การสอนที ่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
     (๑) มอบหมายงานกลุ่ม     
     (๒) สอนจากสภาพจริงท่ีเกิดขึ้นในชุมชนและสังคม 
     (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียน 
     (๔) ศึกษาดูงาน 
    กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างการเรียนการสอนและการทำงานร่วมกับเพื่อน 
    (๒) ประเมินผลงานท่ีได้รับมอบหมาย 
    (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
 ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 



๓๔ 
 

 

    (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
    (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อส่ือความหมายได้ดี ท้ังการฟัง พูด  อ่านและเขียน 
    (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
      กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๑) สอนโดยการฝึกปฏิบัติ 
    (๒) มอบหมายงานค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
    (๓) นำเสนองานโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๑)  ทดสอบย่อย 
    (๒)  สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
    (๓) ผลการรายงานหรืองานท่ีมอบหมาย 
    (๔) นำเสนอผลงาน 
 

แผนท ี ่แสดงการกระจายความร ับผ ิดชอบมาตรฐานผลการเร ียนร ู ้จากหลักส ูตรส ู ่รายว ิชา                  
(Curriculum  Mapping) แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง  
  ๑) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
     (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
     (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม  
     (๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  ๒) ด้านความรู้ 
   ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      (๑) มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎีและเนื้อหา 
     (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
     (๓) สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
     (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  
     (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม    
  ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 



๓๕ 
 

 

     (๑) สามารถทำงานเป็นทีมท้ังในฐานะผู้นำและผู้ตาม   
     (๒) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
     (๓) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
    (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อส่ือความหมายได้ดี ท้ังการฟัง พูด  อ่านและเขียน 
    (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 



๓๓ 
 

 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวิชา (Curriculum  Mapping) กลุม่วิชาพระพทุธศาสนา 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รหัสวิชา รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ฯ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขฯ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต                
๐๐๐ ๑๓๔         วรรณกรรมพระพุทธศาสนา                   
๐๐๐ ๑๓๕         พระไตรปิฎกศึกษา                
๐๐๐ ๑๓๖       ภาษาบาลี                  
๐๐๐ ๑๓๗ ประวัติพระพุทธศาสนา                
๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา                
๐๐๐ ๒๓๙ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ                    
๐๐๐ ๑๔๐ กรรมฐาน ๑                
๐๐๐ ๒๔๑ กรรมฐาน ๒                
๐๐๐ ๓๔๒ กรรมฐาน ๓                
๐๐๐ ๔๔๓ กรรมฐาน ๔                

 
 
 



๓๔ 
 

 

 ๒.๒ ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะ 
  ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
๑. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๓. กลย ุทธ ์การประเม ินผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๑) มีการพัฒนานิสัยและพฤติกรรม
ทางศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อ
พระพุทธศาสนา และส่วนรวม 
๒) มีการพัฒนาจิตสาธารณะและ
เสียสละเพื่อส่วนรวม  
๓) เคารพสิทธ ิศ ักดิ ์ศร ีความเป็น
มนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
๔ )  เห ็ น ค ุณค ่ า ในก ารจ ั ด ก า ร
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อ
สังคม ชาติ ศาสนา 

๑) มีการสอดแทรกเรื ่องคุณธรรม  
จริยธรรมในการเรียนการสอน 
๒) การเป็นต้นแบบท่ีดีของผู้สอน 
๓) เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็น
ปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา 
๔) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
การจัดกิจกรรมในชั ้นเร ียนหรือ
นอกชั้นเรียน 

๑) ประเม ินโดยผ ู ้สอนและเพื ่อน  
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
๒) ประเมินจากผลงาน  และความ
รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
๓) ประเมินคุณธรรม  จริยธรรมของ
บ ัณฑ ิตท ี ่ สำ เร ็ จการศ ึ กษาโดย
หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 
๔)  เปิดโอกาสให้ผู ้เร ียนแสดงความ
คิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 

  ๒) ด้านความรู้ 
๑. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ๒. กลยุทธ์การสอนที ่ใช ้พ ัฒนา 

การเรียนรู้ด้านความรู้ 
๓. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 



๓๕ 
 

 

๑) มีการพัฒนาด้านความรู ้ความ
เข้าใจหลักการท้ังทฤษฎีและเนื้อหา 
๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์
ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 

๓) สามารถนำความรู ้มาปรับใช้ใน
การดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
๔ )  ม ี ค ว ามรอบร ู ้ เ ท ่ าท ั น ก าร
เปลี่ยนแปลงตามยุคให้ทันสมัยท้ัง
ของไทยและของโลก 

๕) รู ้จักค้นคว้าความรู ้จากแหล่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

๑) บรรยายในช้ันเรียน และถามตอบ  
ในกรณีการเรียนภาคทฤษฎ ี
๒) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนต้ัง
คำถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
๓) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดู
งาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงาน
อื ่น การทำโครงการร่วมกับชุมชน 
การศึกษาพื้นท่ีจริงก่อนทำโครงการ 
๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ โดยมีอาจารย์เป็น
ผู้แนะนำแนวทาง 

๑) นิสิตประเมินผลการเรียนรู ้ด ้วย
ตนเอง ก่อนและหลังการเรียน 
๒) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกใน
การเรียนของนิสิต 
๓) ผลการสอบของนิสิต  
๑) การนำเสนอผลงานของนักศึกษา 
๒) ผลการทดสอบของนิสิต 
๑) ประเมินจากการรวบรวมข ้อมูล
ประกอบโครงการ 
๒) การนำเสนอผลงานของนิสิต 
๓) ผลการทดสอบของนิสิต 
๑) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนิส ิตในการค้นคว ้าหาความรู้  
การศึกษาด้วยตนเอง 
๒) การนำเสนอผลงานของนิสิต 
๓) คุณภาพงานของนิสิต 

 
 

  ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
๑. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา ๒. กลยุทธ ์การสอนที ่ใช ้พ ัฒนาการ

เรียนรู้ด้านทักษะปัญญา 
๓. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะปัญญา 

๑) สามารถค้นคว้าข้อเท็จจร ิงและทำ
ความเข้าใจเก ี ่ยวก ับการจัดการ และ
ประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
๒) สามารถวิเคราะห ์และสังเคราะห์  
สถานการณ์ที่เป็นจริงอย่างเป็นระบบและ
มีเหตุผล  
๓)  ส ามารถประย ุ กต ์ ค วามร ู ้ แ ล ะ 
ทักษะเพ่ือแก้ปัญหาในการจัดการได้อย่าง
เหมาะสม  

๑) เรียนรู้กรณีศึกษาและร่วมกันอภิปราย
กลุ่ม 
๒) รายวิชาปฏิบัติ  ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติ
เพื ่อให้เกิดการเร ียนรู ้  สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้ 
๓) ม ีการศ ึกษาค้นคว้าในรูปรายงาน  
โครงงาน  และนำเสนอ 
๔) ศึกษาดูงาน เร ียนรู ้จากสภาพจริง
เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรง 

ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติของ
ผู้เรียน ที่เกิดจากการใช้กระบวนเร ียนรู้ 
อย่างเป ็นเหตุเป ็นผล  ศ ึกษาค ้นคว้า  
วิเคราะห์  วิจารณ์  และนำเสนออย่าง
เป็นระบบ  เช่น  รายงานกรณีศึกษา  การ
ปฏิบัติงานและผลงานของผู้เรียนทั้งงาน
เ ด ี ่ ย ว แ ล ะ ง า นก ล ุ ่ ม   พ ฤต ิ ก ร ร ม 
การ เร ี ยนร ู ้   ในช ั ้ น เร ี ยน  การ วัด
ประเมินผลจากข้อสอบที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ตอบโดยการค ิดว ิ เคราะห ์  ด ้วยการ  
นำความรู ้ทางหลักการ  ทฤษฎีไปปรับ
ประยุกต์เพื ่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมมี
เหตุผล 

  
 



๓๖ 
 

 

 ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๑. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

๒. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ด ้านท ักษะความสัมพ ันธ ์ระหว่างตัว
บุคคลและความรับผิดชอบ 

๓. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง
และการทำงานเป็นทีม  
๒) เป็นสมาชิกที ่ดีของกลุ ่มทั ้งในฐานะ
ผู้นำและผู้ตาม  
๓) ม ีมนุษยส ัมพันธ ์ที ่ด ี ร ู ้จ ักควบคุม
อารมณ์และยอมรับความคิดที ่ม ีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
๔) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 

๑) มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนทำงาน
เป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้ความรับผิดชอบ และ
การเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
๒) กลยุทธ ์การสอนท ี ่ เน ้นการสร ้ าง
ความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ระหว่าง
ผู้เรียน กับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน 
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้
ผ ู ้ เ ร ี ยนเ ร ี ยนร ู ้ ก ารปร ับต ั ว เข ้ า กั บ
สถานการณ์ การจัดการอารมณ์  การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลอื่น 

๑) ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก พ ฤ ต ิ ก ร ร ม แ ล ะ 
การแสดงออกของผู ้เรียน ระหว่างการ
เร ียนการสอนและการทำงานร่วมกับ
เพ่ือน 
๒) ประเม ินจากผลงานของผ ู ้ เร ียนที่
นำเสนอตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   
 
  ๕) ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เช ิงต ัวเลข การส ื ่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. กลยุทธ ์การสอนที ่ใช ้พ ัฒนาการ
เร ียนร ู ้ด ้านท ักษะการว ิเคราะห ์เชิง
ต ั ว เ ลข  กา รส ื ่ อ ส า ร  และกา ร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้
ดี ท้ังการฟัง พูด  อ่านและเขียน 
๓) มีทักษะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม 

 

๑) จ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  และบุคคลอื่น
ในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
๒) จ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย
รูปแบบ 
๓) จ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
และการสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

๑) ประเมินจากความสามารถในการ
นำเสนอต่อชั ้นเร ียนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์ 
๒) ประเม ินจากความสามารถในการ
ส ื ่ อสาร  การอธ ิบาย การอภ ิปราย
กรณีศึกษาต่างๆ  
๓) ประเม ินจากผลงานตามกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่ผู้สอนมอบหมาย 
 
 ๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ผู้สอนมอบหมาย 

 
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum 
Mapping) ของผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะ 
   ๑) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 



๓๗ 
 

 

      ๑) มีการพัฒนานิสัยและพฤติกรรมทางศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
และส่วนรวม 
      ๒) มีการพัฒนาจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม  
      ๓) เคารพสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
      ๔) เห็นคุณค่าในการจัดการพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 
   ๒) ด้านความรู้ 
      ๑) มีการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจหลักการท้ังทฤษฎีและเนื้อหา 
      ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
      ๓) สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
      ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงตามยุคให้ทันสมัยท้ังของไทยและของโลก 
      ๕) รู้จักค้นคว้าความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     
     ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
     ๑) สามารถค้นคว้าข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ และประเมินข้อมูลจาก
หลักฐาน 
     ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ท่ีเป็นจริงอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  
     ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาในการจัดการได้อย่างเหมาะสม 
    ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและการทำงานเป็นทีม  
     ๒) เป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มท้ังในฐานะผู้นำและผู้ตาม  
     ๓) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความคิดท่ีมีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
     ๔) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
    ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
     ๒) ใช้ภาษาในการติดต่อส่ือความหมายได้ดี ท้ังการฟัง พูด  อ่านและเขียน 
     ๓) มีทักษะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยได้อย่างเหมาะสม 
 



๓๘ 
 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) ของวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รหัสวิชา รายวิชา ๑.คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๒.๒ วิชาแกนการจัดการเชิงพุทธ ๓๓ หน่วยกิต                     

๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร                       
๔๐๓ ๓๐๒ การจัดการทรัพย์สินทางพระพุทธศาสนา                      
๔๐๓ ๓๐๓ กฎหมายสำหรับพระสงฆ์                      

๔๐๓ ๓๐๔ การจัดการและพัฒนาสาธารณูปการ                       

๔๐๓ ๓๐๕ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสมัยใหม่                      

๔๐๓ ๓๐๖ การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ                      

๔๐๓ ๓๐๗ การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนายุคใหม่                      

๔๐๓ ๔๐๘ การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธยุคการเปลี่ยนแปลง                        

๔๐๓ ๔๐๙ นวัตกรรมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนาองค์กร                      

๔๐๓ ๔๑๐ การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพุทธในศตวรรษที่ ๒๑                         
๔๐๓ ๔๑๑ การพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์                      



๓๙ 
 

 
 

หัสวิชา รายวิชา ๑.คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

๒.๓ วิชาเฉพาะด้านการจัดการเชิงพุทธ ๓๒ หน่วยกิต                                

๔๐๓ ๒๑๒ หลักการจัดการ                       

๔๐๓ ๒๑๓ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ                       

๔๐๓ ๒๑๔ ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการ                       

๔๐๓ ๓๑๕ การวิจัยเพ่ือการจัดการ                       

๔๐๓ ๓๑๖ การบัญชีเบื้องต้น ๑                        

๔๐๓ ๓๑๗ การบัญชีเบื้องต้น ๒                         

๔๐๓ ๓๑๘ การบัญชีเพ่ือการจัดการ                      

๔๐๓ ๓๑๙ กฎหมายเพ่ือการจัดการ                      

๔๐๓ ๓๒๐ การจัดการเชิงกลยุทธ์                        

๔๐๓ ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ                     

๔๐๓ ๔๒๒ การจัดการวิถีชุมชนและแหล่งเรียนรู้                       

๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ ๙ หน่วยกิต                     

๔๐๓ ๔๒๓ การบริหารจัดการงบประมาณ                     

๔๐๓ ๔๒๔ หลักการฝึกอบรมและการประชุม                     

๔๐๓ ๔๒๕ การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ                      

๔๐๓ ๔๒๖ การจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                     

๔๐๓ ๔๒๗ ภาวะผู ้นำและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการ
จัดการ    

                    

๔๐๓ ๔๒๘ การสื่อสารกับการจัดการ                     

๔๐๓ ๔๒๙ การจัดการความรู้                     



๔๐ 
 

 
 

๔๐๓ ๔๓๐ การไกล่เกลี่ยและการจัดการข้อพิพาท                     

๔๐๓ ๔๓๑ การบริหารความเสี่ยงทางการจัดการ                     

๔๐๓ ๔๓๒ มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการ                     

๔๐๓ ๔๓๓ จิตวิทยาการจัดการ                     

๔๐๓ ๔๓๔ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ                     

๔๐๓ ๔๓๕ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น                     

๔๐๓ ๔๓๖ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน                     

๔๐๓ ๔๓๗ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์                     

๔๐๓ ๔๓๘ การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ                      

๔๐๓ ๔๓๙ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน                     

๔๐๓ ๔๔๐ ดิจิทัลเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์                      

๔๐๓ ๔๔๑ อยุธยาศึกษาเมืองมรดกโลก                              

๔๐๓ ๔๔๒ การบริหารชุมชนนวัตวิถี                              

                      



๔๑ 
 

 
 

๔. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
เมื่อจบการศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
 นิสิตมีความรู้และทักษะพื้นฐานทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีทักษะในการใช้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการส่ือสาร มีความรู้ลึกซึ้งในพระพุทธศาสนาภาคปฏิบัติ มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้และดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 

เมื่อจบการศึกษาชั้นปีที่ ๒ 
 นิสิตมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติและการวิจัยและภาษาศาสตร์ท่ีสามารถนำมาเป็นพื้นฐานเพื่อ

ประยุกต์ใช้งานในวิชาชีพทางการจัดการและมีความรู้ความเข้าใจในความรู้พื้นฐานทางสาขาวิชาของการจัดการคือ 
การจัดการและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้เชิงลึกทางการจัดการในระดับต่อไป 

เมื่อจบการศึกษาชั้นปีที่ ๓ 
 นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีรวมท้ังทักษะปฏิบัติในสาขาวิชาทางการ

จัดการโดยเฉพาะสามารถบูรณาการวิชาการทางการจัดการเชื่อมโยงสู่บริบทการบริหารจัดารองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้อย่างถ่องแท้และมีความสามารถในการรู้เท่าทันปรากฏการณ์ทางสังคมโดยใช้วิธีการทางกฎหมาย
อาญาและกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้อย่างชัดเจน 

เมื่อจบการศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
    นิสิตมีความเช่ียวชาญในวิชาการทางการจัดการท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้ประสบการณ์จริง
โดยการนำทฤษฎีทางการจัดการไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงานผ่านโครงการท่ีมีตนกำกับควบคุมคุณภาพเป็นอย่างดี 
พร้อมท้ังสามารถบูรณาการความรู้ท่ีศึกษากับความรู้ศาสตร์อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
สามารถแก้ไขปัญหาจากการสะสมประสบการณ์จากภาควิชาการท่ีศึกษาและฝึกประสบการณ์ในพื้นท่ีจริง สามารถ
วิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ สรุปประเด็นและส่ือสารท้ังการพูดและ
การเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้อย่างถูกต้องเป็นอย่างดีเหมาะสม การปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างของคนดีตามหลักพระพุทธศาสนามี่ส่งผลให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น 
 
 
 



๔๕ 
 

 
 

หมวดที ่๕ 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า

ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตามเอกสารในภาคผนวก ฆ.) 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 การทวนสอบตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
  ๑.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะท่ีนิสิตกำลังศึกษาอยู่ 
   ๑) การทวนสอบในระดับรายวิชา ให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี 
และปฏิบัติ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ และการประเมินผลให้เป็นไปตาม
แผนการสอน  

    ๒) จัดทำข้อสอบมาตรฐานสำหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีท่ีมีผู้สอนหลายคน 

   ๓) เปรียบเทียบการให้คะแนนในแต่ละรายวิชาที่มีผู ้สอนมากกว่า ๑ คนตามเกณฑ์ท่ี
กำหนดเพื่อให้ผู้สอนมีมาตรฐานการให้คะแนนเดียวกัน 

   ๔) การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน    
เพื่อดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงานผล  
  ๑.๒) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนิสิตสำเร็จการศึกษา   
   ๑) การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต หลังสำเร็จการศึกษา 
เน้นการทำวิจัยเชิงสัมฤทธิ์การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทำอย่างต่อเนื่อง และนำผลการวิจัยมาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ ของหลักสูตรและ
หน่วยงาน   
   ๒) หลักสูตรกำหนดแนวทางการทวนสอบด้วยวิธีการสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน 
การสัมภาษณ์ เพื่อพิสูจน์ว่าการจัดการศึกษา บรรลุวัตถุประสงค์ สำหรับกลยุทธ์การทวนสอบที่ใช้ ได้แก่ การ
ตรวจสอบการให้คะแนนจาก กระดาษคำตอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยคณาจารย์ 
นิสิต ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประเมินภายนอก การรายงานเกี่ยวกับทักษะของผู้ใช้บัณฑิต  

   

๓. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 การสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 โดยนิสิตผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 



๔๖ 
 

 
 

 (๑) สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่า ของเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 
 (๒) ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึก
ภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน  
 (๓) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 
 

หมวดที ่๖ 
การพัฒนาคณาจารย ์

 
๑. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

 ๑.๑ มีการปฐมนิเทศแนะแนวเทคนิคการสอนแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้และเข้าใจนโยบาย 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะสังคมศาสตร์ ตลอดจนในภาควิชาของหลักสูตรท่ีสอน 

 ๑.๒ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ  
การวิจัยสายตรงในสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน  
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 ๒.๑. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 (๑) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย

สายตรงในสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ 

 (๒) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 ๒.๒. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
 (๑) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
 (๒) มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 (๓) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ส่งผล  

ให้อาจารย์มีความเป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านการจัดการเชิงพุทธ 
 (๔) จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัย 
 (๕) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
 (๖) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 

 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 
 

หมวดที ่๗ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
๑. การกำกับมาตรฐานหลักสูตร 
 การบริหารหลักสูตรดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทำหน้าท่ีกำกับดูแลการบริหารหลักสูตรในภาพรวมผ่าน

ทางคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีการจัดประชุมเป็นประจำ ทุกสัปดาห์ท่ี ๑ ของเดือน 

 

๒. บัณฑิต 
 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานทำ นอกจากนั้นยังติดตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม 
 คณะสังคมศาสตร์ สำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจำทุกปี และแจ้งผล
การสำรวจให้กับคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทราบเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกำหนดว่า ผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕ (จาก
ระดับ ๕) 
 

๓. นิสิต 
 หลักสูตรให้ความสำคัญกับการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานิสิต และผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นกับนิสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๓.๑ หลักสูตรกำหนดคุณสมบัติของนิสิตที ่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  
การจัดการเชิงพุทธ จะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

ทั้งนี้ จะมีการสอบคัดเลือกด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐานและสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความพร้อม  
ทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 ๓.๒ หลักสูตรส่งเสริมการพัฒนานิสิต  
  ๑) กำหนดให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และ  
พัฒนาศักยภาพท่ีจำเป็นให้กับนิสิต โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๒) มีระบบสนับสนุนและการให้คำแนะนำนิสิต โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่
นิสิตทุกรูป/คน อาจารย์จะแจ้งวัน เวลา ที่นิสิตจะขอรับคำปรึกษาไว้หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้
นิสิตท่ีมีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอื่นๆ สามารถขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการได้ 
  ๓) มีระบบการอุทธรณ์ของนิสิต นิสิตที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่องทั่วไปหรือ 
ผลการประเมิน สามารถติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ท่ีทำหน้าท่ีดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆได้ 



๔๙ 
 

 
 

 ๓.๓ หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที ่เกิดขึ ้นกับนิสิต ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนิสิต  
อัตราการสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
 

๔. อาจารย์ 
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ต้ังแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์  

โดยให้ความสำคัญกับคุณสมบัติความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเชิงพุทธ และความมุ่งมั่นในการผลิต
ผลงานทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี  
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาการจัดการเชิงพุทธหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 ทั้งนี้การรับอาจารย์ใหม่จะต้องนำไปสู่การมีอัตรากำลังที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับเข้ามาศึกษา  
ในหลักสูตร  
 ๔.๒ การบริหารอาจารย์ 
 หลักสูตรมีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างชัดเจน 
โดยมอบหมายภาระงานตามความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ส่งเสริมจูงใจ
สนับสนุนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีระบบยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้อัตราการคง
อยู่ของอาจารย์อยู่ในระดับสูง และมีคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์มากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕) 
 ทั้งนี้โดยบทบาทหน้าที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียม
ไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และ  
ได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 ๔.๓. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ทุกรูป/คน ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ส่งเสริมให้อาจารย์
พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์ทุกท่านจะต้องผลิตผลงานทางวิชาการ  
ให้ได้ ดังนี้ 

๑) ผลงานวิจัย จำนวน ๑ เรื่อง ในรอบ ๒ ปี 
๒) บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารท่ีอยู่ในฐาน TCI จำนวน ๑ เรื่องต่อปี 
๓) เอกสารประกอบการสอน / หนังสือ /ตำรา /งานแปล ประเภทใดประเภทหนึ่ง จำนวน ๑ เรื่องต่อปี 
ทั้งนี ้คณะสังคมศาสตร์จะต้องพัฒนาระบบและกลไกภายในที่เอื ้อต่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

ดังกล่าวข้างต้น ในขณะเดียวกันในด้านประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์จะต้องได้ร ับผลการประเมิน 
ความพึงพอใจจากนิสิตมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕) 
 
 



๕๐ 
 

 
 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ตั ้งแต่การออกแบบ

หลักสูตร มีการควบคุมกำกับการจัดทำรายวิชา การวางระบบผู้สอบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน 
แต่ละรายวิชา มีการประเมินผู้เรียน การกำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่กำหนด  

ในรายวิชาและหลักสูตร  โดยใช้กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นเครื่องในการกำกับให้เป็นไป
ตามท่ีกำหนดไว้ใน มคอ.๒ 

๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรจัดผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ตามความรู้ความสามารถและความชำนาญในเนื้อหา 

ทั้งนี ้คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน และผลงานทางวิชาการของผู้สอน  โดยมีการกำกับให้อาจารย์  
ทุกท่านจะต้องมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.๓) ทุกรายวิชา และมีการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน(มคอ.๕) ทุกรายวิชา รวมทั้งมีการประเมินหลักสูตร (มคอ.๗) อย่างครบถ้วน 

ส่งเสริมให้อาจารย์จัดกิจกรรมท่ีเป็นกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับพันธกิจด้าน
การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างครบถ้วน  

๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง โดยมีเครื ่องมือการ

ประเมินที่หลากหลาย ทั้งข้อสอบปรนัย อัตนัย งานที่ได้รับมอบหมาย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า  
การสังเกตพฤติกรรม การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น  
 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรโดยการสนับสนุนของคณะสังคมศาสตร์ จัดเตรียมความพร้อมทางกายภาพทั้ง ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการศึกษา 
ประกอบด้วย ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์  ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้นให้
เพียงพอและทันสมัย มีการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพียงพอและทั่วถึงตามความต้องการของนิสิต โดยมี
การปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยตลอดเวลาโดยอาศัยผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้มากกว่า ๓.๕ คะแนน (จากระดับ ๕) 
 

๗. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพื่อติดตาม
การดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ ๑–๕ และอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 
 



๕๑ 
 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

(๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดำเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี) 

X X X X X 

(๓) ม ีรายละเอ ียดของรายว ิชา และรายงานผลการ
ดำเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(๔) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ 
มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที ่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(๕) จ ัดทำรายงานผลการดำเน ินการของหลักสูตร  
ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ท่ีกำหนดในมคอ.๓ และ มคอ. ๔ (ถ้ามี) อย่าง
น ้อยร ้อยละ ๒๕ ของรายว ิชาที ่ เป ิดสอนในแต ่ละปี
การศึกษา 

X X X X X 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปีท่ีแล้ว 

 
X X X X 

(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

(๙) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(๑๐) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๕๐ ต่อปี 

X X X X X 



๕๒ 
 

 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ี
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน 
๕.๐ 

   X X 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    X 

(๑๓) นิสิตมีงานทำ/สนองงานคณะสงฆ์ภายใน ๑ ปี 
หลังจากสำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 

    X 

รวมตัวบ่งชี้ที่ต้องดำเนินการข้อ ๑-๕ ในแต่ละปี ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๑ ๑๓ 

 

  



๕๓ 
 

 
 

หมวดที ่๘ 
การประเมินและปรบัปรุงการดำเนินการของหลักสตูร 

 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑. การประเมินกลยุทธ์การสอน : ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอน
หรือระดับภาควิชา และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการ
สอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนิสิตและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิตด้านกระบวนการ
นำผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทำโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และกำหนดประธาน
หลักสูตรและทีมผู้สอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน : การประเมินทักษะดังกล่าว
สามารถทำโดยการประเมินโดยนิสิตในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
หลักสูตร (ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคำสั่งมหาวิทยาลัย) และ/หรือทีมผู้สอน  และ
ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับสถาบันอื่นใน
หลักสูตรเดียวกัน 

 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

กระบวนการและวิธีการประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
๑) จัดประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรและแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

 ๒) วางแผนการประเมินหลักสูตร ออกแบบและเตรียมการในส่วนของเครื่องมือท่ีจะใช้เก็บข้อมูล กำหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีจะสำรวจโดยการแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มประกอบด้วย 

(๑)  กลุ่มบัณฑิต 
(๒) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 
(๓) กลุ่มคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
(๔) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ๓) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 
 ๔) ประมวลข้อมูลดำเนินการวิเคราะห์ 
 ๕) นำผลที ่ได้และข้อเสนอแนะมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเพื ่อให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๖) จัดทำหลักสูตรปรับปรุงโดยการนำข้อมูลแนวทางการปรับปรุงมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในเล่ม
หลักสูตรท่ีกำลังดำเนินการปรับปรุง 
 ๗) นำหลักสูตรปรับปรุงส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะ 
 ๘) จัดทำเล่มหลักสูตรฉบับสมบูรณ์เสนอคณะกรรมการประจำคณะ สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
รับรอง 



๕๔ 
 

 
 

 ๙) จัดส่ง สำนักงานคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับรอง
มาตรฐาน  
 ๑๐) นำหลักสูตรท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้ในการจัดการศึกษาและบริหารหลักสูตร 
 ๑๑) เมื่อครบ ๑ ปี หลังจากนำหลักสูตรไปใช้ เปิดโอกาสให้มีเวทีสำหรับการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงย่อยในหลักสูตร 
๓. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักส ูตรและจ ัดการเร ียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และตัวบ่งชี ้เพิ ่มเติมข้างต้น รวมท้ังการผ่านการประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
๔.การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

จากการรวบรวมข้อมูลในข้อท่ี ๒ ท้ังโดยภาพรวมและรายวิชาและการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้นโดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะทำให้ทราบปัญหาการบริหารหลักสูตร กรณีที่พบปัญหาสามารถดำเนินการ
ปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีในลักษณะของการปรับปรุงย่อย สำหรับการปรับปรุงท้ังฉบับนั้นจะปรับปรุงทุก ๕ 
ปีเพื่อให้หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ก  
คำอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๖ 
 

 
 

รายละเอียดการปรับปรงุหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
โครงสร้างหลักสูตร 

 หมวดวิชา หน่วยกิต 
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 วิชาแกนการจัดการเชิงพุทธ ๓๓ หน่วยกิต 
 ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านการจัดการเชิงพุทธ ๓๒ หน่วยกิต 
 ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ ๙ หน่วยกิต 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
รวม ๑๔๐ หน่วยกิต 

 
 หมายเหตุ : วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จำนวน ๓๐ หน่วยกิต รายวิชาท้ังหมดใช้ร่วมกันกับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต   
๑.๑ วิชาบังคับ    จำนวน  ๑๘  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม  (Man and Society ) ๓ (๓-๐-๖) 

          ศึกษาความหมายและความเป็นมาเก ี ่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตาม
หลักการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
การปฏ ิส ัมพ ันธ ์ระหว่างมนุษย ์ก ับส ังคม สถาบ ันส ังคม ประชาสังคม 
กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาสังคมแบบสันติวิธี ความเป็นพลเมือง และการสื่อสารทาง
สังคมยุค New Normal 

 

๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายทั่วไป (General  Law) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและลักษณะของกฎหมาย 

ท่ีมาของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย 
กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล ครอบครัว มรดก พินัยกรรม สัญญาประเภทต่างๆ ท่ี
สำคัญ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ความรับผิดในทางอาญา เหตุ
ยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษ เหตุลดโทษ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำ
ความผิด กระบวนการยุติธรรมของไทย 

 

๐๐๐ ๑๐๓   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Computer and Digital Technology ๓ (๓-๐-๖) 
          ม ีความร ู ้และเข้าใจเก ี ่ยวกับคอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยีด ิจ ิทัล 

องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัย 
กฎหมาย และจริยธรรมในสังคมดิจิทัล มีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต ส่ือ และ
การสื่อสารยุคดิจิทัล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดทำเอกสาร ตาราง
คำนวณ การนำเสนอข้อมูลได้ และรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

 

๐๐๐ ๒๐๔  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communications) ๓ (๓-๐-๖) 
          ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟังและการพูด การอ่านและการ

เขียนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตัว การแสดงออก
ทางความรู้สึกและความคิดเห็นการแสดงบทบาทสมมติ ศึกษาโครงสร้างและ
การใช้ไวยากรณ์ เพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๐๐๐ ๒๐๕   ปรัชญาเบื้องต้น (Introduction to Philosophy)     ๓ (๓-๐-๖) 



๕๘ 
 

 
 

          ศึกษาความหมาย ขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา 
สาขาปรัชญา สาระสำคัญของปรัชญาสาขาต่าง ๆ พัฒนาการของปรัชญา
ตะวันออกและปรัชญาตะวันตก หลักการและวิธีให้เหตุผลทางปรัชญา 

 

๐๐๐ ๒๐๖ คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย 
 (Mathematics and Statistics for Research)   

๓ (๓-๐-๖) 

          ศึกษาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ เชต การให้เหตุผล 
ระบบและคุณสมบัติของจำนวนจริง สมการและอสมการ ความสัมพันธ์ 
ฟังก์ช่ัน เมทริกซ์ หลักพื้นฐานทางสถิติ การรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ 
และการหาค่าแนวโน้มเข้าสู ่ส่วนกลาง สถิติแบบบรรยาย สถิติทดสอบ การ
ทดสอบสมมติฐาน รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การเขียนโครงร่างการวิจัยและการ
เขียนรายงานผลการวิจัย 

 

๑.๒  วิชาเลือก                                                จำนวน  ๑๒  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๗   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการเมืองการปกครอง 

(Introduction to Politics and Government) 
๓ (๓-๐-๖)  

          ศึกษาความรู้ทั ่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการ
การเมืองการปกครอง สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมืองและการ
ปกครอง การจัดระเบียบการปกครอง ปัญหาและอุปสรรคทางการเมือง และ
แนวคิดพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง 

 

๐๐๐ ๑๐๘     เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Economics) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์  

อุปทาน  การกำหนดราคาดุลยภาพ  พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาด
ในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ การเงิน วัฏจักรเศรษฐกิจ ดุลการค้าและ
ดุลการชำระเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน
สังคมปัจจุบัน และเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจบทบาทของ
ภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

 

๐๐๐ ๑๐๙ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน (Psychology for Self-Development) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาและประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทางจิตวิทยาและหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาที่เกี ่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถวิเคราะห์
ตนเองและผู้อื่น  มีทักษะในการส่ือสาร สร้างสัมพันธภาพและทำงานเป็นทีม 

 

๐๐๐ ๑๑๐   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น   (Introduction to Linguistics) ๓ (๓-๐-๖) 



๕๙ 
 

 
 

          ศึกษาความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและทฤษฎีทางวิชา
ภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของภาษา  สาขาวิชาภาษาศาสตร์  และวิเคราะห์
ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ 

 

๐๐๐ ๑๑๑ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ (Language Skills for Learning)                     ๓ (๓-๐-๖) 
          ความรู้เกี่ยวกับภาษาและทักษะภาษาที่จำเป็นต่อการสื่อสาร หลักการ

ใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล การสืบค้นข้อมูลท้องถิ่น และข้อมูล
สารสนเทศจากส่ือทุกประเภท การใช้ห้องสมุด วิธีการแสวงหาความรู้ การสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการทักษะ
สัมพันธ์ทางภาษาในการสรุปความ ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์และสังเคราะห์ 
นำเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร วาจา และส่ือประสม 

 

๐๐๐ ๑๑๒   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  
(Modern Science and Technology) 

๓ (๓-๐-๖) 

          ศ ึกษาหลักพ ื ้นฐานทางว ิทยาศาสตร ์  ประว ัต ิและผลงานของ
นักวิทยาศาสตร์ในยุคต่าง ๆ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับ
ชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์  
หลักพื ้นฐานทางเทคโนโลยี  กระบวนการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น พระพุทธศาสนากับเทคโนโลยี 

 

๐๐๐ ๑๑๓   ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Logic)      ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษานิมิต คำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติ

ประพจน์ในแบบ  ต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม 
การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและ
วิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตร
อื่น ๆบทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาที
ของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างตรรกศาสตร์
ตะวันตก  กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 

 

๐๐๐ ๑๑๔  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (Man  and  Environment) ๓ (๓-๐-๖)  
          ศึกษาสภาพแวดล้อมที ่เกี ่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการ

ส่ิงแวดล้อม การจัดการส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อม หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที ่เกี ่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ
บทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย 

 

๐๐๐ ๑๑๕    เหตุการณ์โลกปัจจุบัน (Current  World  Affairs) ๓ (๓-๐-๖) 



๖๐ 
 

 
 

          ศึกษาเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ความร่วมมือและความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทย
กับเหตุการณ์สำคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของ
พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๑๑๖   ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น (Basic  Sanskrit) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื ่องหมาย ระบบเสียง 

การเปล่ียนแปลงอักษรและเสียง การเขียน การอ่านคำศัพท์ ส่วนประกอบของ
นามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพ
นาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยา
อาขยาต การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา 
แปลและแต่งประโยคสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ 

 

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง (Advanced  Sanskrit) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ 

สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจาก
ธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก  ณิชันตกรรมวาจก 
การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคคำถาม ประโยค
ปฏิเสธ แปลและแต่งประโยคสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

 

๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาไทยเบือ้งต้น (Basic Thai) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 

หน่วยคำ ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน  
เขียนภาษาไทย ฟังคำส่ัง คำบรรยาย จดบันทึกเรื่องท่ีฟัง  พูด ทักทาย ขอบคุณ 
ขอโทษ  ขออนุญาต แนะนำตัวเอง แนะนำผู ้อ ื ่น บอกชื ่อสิ ่งของที ่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  สนทนาได้ท้ังคำท่ีแสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม 

 

๐๐๐ ๑๑๙   ภาษาไทยชั้นสูง (Advanced  Thai) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียง

วรรณยุกต์ หน่วยคำ ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการ
ฟังข่าวจากวิทยุ  โทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การอ่านหนังสือพิมพ์และตำรา
วิชาการ การเขียนบทความ และฝึกแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ในภาษาไทย 

 

๐๐๐ ๒๒๐   ภาษาจีนเบือ้งต้น (Basic Chinese) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบคำ และระบบ

ประโยค ฝึกการอ่าน การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๒๒๑   ภาษาจีนชั้นสูง  (Advanced  Chinese) ๓ (๓-๐-๖) 



๖๑ 
 

 
 

          ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดย
อาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๒๒๒   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  (Basic  Japanese) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบคำ และระบบ

ประโยค ฝึกการอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๒๒๓   ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง (Advanced  Japanese) ๓ (๓-๐-๖) 
          ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดย

อาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

๐๐๐ ๒๒๔   ภาษาฮินดีเบือ้งต้น (Basic  Hindi) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี  ในเรื่องระบบเสียง  ระบบคำ  และ

ระบบประโยค  ฝึกการฟัง อ่านเขียน  สนทนาภาษาฮินดี  และระบบไวยากรณ์
พื้นฐานท่ีนิยมใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

๐๐๐ ๒๒๕   ภาษาฮินดีชั้นสูง (Advanced  Hindi) ๓ (๓-๐-๖) 
          ฝึกทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาฮินดี  เน้นการสนทนา  

โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

๐๐๐ ๒๒๖   วัฒนธรรมไทย (Thai  Culture) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรม

ไทย ประเภทของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การ
เผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบ
ของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 

 

๐๐๐ ๒๒๗ มนุษย์กับอารยธรรม (Man  and  Civilization) ๓ (๓-๐-๖)  
          ศ ึกษาความเป ็นมาและพ ัฒนาการของมนุษย ์ ต ั ้ งแต ่สม ัยก ่อน

ประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและ
พัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและ
ตะวันตก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การ
แลกเปล่ียนกันระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารย
ธรรมท้ังสองท่ีมีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๒๒๘   สันติศึกษา (Peace  Education) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพ

และปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและ
แนวปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่างๆ เพื่อให้เกิด

 



๖๒ 
 

 
 

ความรู้และความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและ
ความรุนแรง อีกทั้งพัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสร้างความปรองดอง
ให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและอยู่ร่วมกับ
ศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆอย่างสันติสุข 

๐๐๐ ๒๒๙   ภาวะผู้นำ (Leadership) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี ่ยวกับภาวะผู้นำที ่นำการเปลี ่ยนแปลงและ

สร้างสรรค์งานในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของ
ผู้นำกับการใช้การส่ือสารท่ีเอื้ออาทร ผู้นำกับความเห็นท่ีถูกต้องดีงามและความ
เปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำ วิสัยทัศน์ผู้นำ ผู้นำ
กับการสร้างความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้นำตามทฤษฎี
ตะวันตกและภาวะผู้นำในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะผู้นำของ
บุคคลสำคัญที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกท่ี
สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งใน
ประเทศและระดับโลก 

 

๐๐๐ ๒๓๐   หลักธรรมาภิบาล  (Good  Governance) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ 

ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 

 

๐๐๐ ๒๓๑   การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสื่อและสื่อปลอม อิทธิพลของสื่อปลอมที่มีต่อ

สังคม การตรวจสอบข่าว เทคนิคการรู้เท่าทันข่าวปลอม การรู้เท่าทันสื่อชวน
เช่ือต่างศาสนา อันได้แก่ส่ือชวนเช่ือท่ีบิดเบือนหลักพุทธธรรม ส่ือชวนเช่ือ ท่ีใส่
ร้ายบุคคลหรือองค์กร โดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือจนสร้างความขัดแย้งในสังคม 

 

๐๐๐ ๒๓๒ ความรับผิดชอบต่อสังคม  (Social Responsibility) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศ ึกษาเก ี ่ยวก ับการแยกแยะระหว ่างผลประโยชน ์ส ่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ ไม่ทนต่อการทุจริต รู้หน้าที่ของ
พลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต และ STRONG :  
จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดความรู้ความ เข้าใจ ทักษะ เจตคติ ด้านการป้องกันการ
ทุจริต 

 

๐๐๐ ๒๓๓ ศาสนาทั่วไป   (General  Religions)    ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาความหมาย ล ักษณะ ความสำคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ 

พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา หลักคำสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของ
 



๖๓ 
 

 
 

ศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน 
อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา  ความร่วมมือระหว่างศาสนา 
และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 

 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต 
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
ก. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๑๔  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๓๔ วรรณกรรมพระพุทธศาสนา   (Buddhist Literature)     ๓ (๓-๐-๖) 

          ศึกษาประวัติและพัฒนาการของวรรณกรรมบาลีตั ้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย โดย
วิเคราะห์วรรณกรรมท่ีน่าสนใจ เช่น วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค มหาวงศ์ ทีปวงศ์ 
ศาสนวงศ์ เตภูมิกถา  มังคลัตถทีปนี  กาพย์มหาชาติ สังคีติยวงศ์  มงคลวิเสสก
ถา  แก่นพุทธศาสน์  กรรมทีปนี  พุทธธรรม พุทธวิทยา และพระไตรปิฎกฉบับ
สากล: วิถีธรรมจากพุทธปัญญา 

 

๐๐๐ ๑๓๕ พระไตรปิฎกศึกษา (Tipitaka Studies) ๓ (๓-๐-๖)  
          ศึกษาประวัติและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุ

ฎีกา โยชนา โครงสร้างและเนื้อหาสำคัญของพระไตรปิฎก เช่น มหาวิภังค์ 
ภิกขุณีวิภังค์ และมหาวัคค์ในพระวินัยปิฎก พระสูตรสำคัญ เช่น พรหมชาล
สูตร มหาปรินิพพานสูตร มหาสติปัฏฐานสูตร จูฬกัมมวิภังคสูตรในพระ
สุตตันตปิฎก ศึกษาสาระเบ้ืองต้นของปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน
ในพระอภิธรรมปิฎก   การสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร ความ
เป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทย พระไตรปิฎกบาลีอักษรต่างๆ และ
ประโยชน์ท่ีได้จากการศึกษาพระไตรปิฎก 

 

๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาลี  (Pali)                  ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาบาลีไวยากรณ์ ประกอบด้วย อักขรวิธี วจีวิภาค และหลักการ

แต่ง-แปลบาลีเบ้ืองต้น 
 

๐๐๐ ๒๓๗ ประวัติพระพุทธศาสนา  (History of Buddhism)  ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาในอินเดีย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจาก

ประเทศอ ิน เด ียไปในประเทศต ่างๆ ความสำค ัญ ล ักษณะเด ่นของ
พระพุทธศาสนา ฐานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ 
พระพุทธศาสนากับสังคมวัฒนธรรมในนานาประเทศ ขบวนการและองค์กรทาง
พระพุทธศาสนาในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต และบทบาทของคณะสงฆ์
ไทยกับการสืบพระพุทธศาสนาตามพุทธปณิธานต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา           
(Buddhist Festival and Traditions) 

๓ (๓-๐-๖) 

          ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล
และสมัยหลังพุทธกาล ความสำคัญ คุณค่าทางจริยธรรมของเทศกาลและพิธีกรรม 
เทศกาลและพิธีกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติในประเทศไทยตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมนั้นๆ ท่ีมีต่อสังคมไทย 

 

๐๐๐ ๒๓๙ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  (Dhamma in English) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที ่น ิยมใช้ก ันแพร่หลายใน

ภาษาอังกฤษ และหนังสือท่ีสำคัญทางพระพุทธศาสนา ท่ีนักปราชญ์ได้รจนาไว้
เป ็นภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะด้านการฟัง พ ูด อ ่าน และเขียนธรรมภาค
ภาษาอังกฤษ 

 

๐๐๐ ๑๔๐ กรรมฐาน ๑ (Buddhist Meditation I) ๓ (๒-๒-๕) 
          ศึกษาความเป็นมา ความหมาย หลักการ ประโยชน์และวิธีการปฏิบัติ

กรรมฐาน อารมณ์ของ สมถกรรมฐาน ๔๐  วิปัสสนาภูมิ ๖  สติปัฏฐาน  ๔  
หลักธรรมท่ีควรรู้  ได้แก่   ภาวนา ๓  นิมิต ๓  สมาธิ ๓  รูปฌาน ๔  อรูปฌาน 
๔ วสี ๕  นิวรณ์ ๕  อุปกิเลส ๑๖  และฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการ
เดินจงกรม นั่งกำหนด  ส่งและสอบอารมณ์ 

 

๐๐๐ ๒๔๑ กรรมฐาน ๒ (Buddhist Meditation II) ๓ (๒-๒-๕) 
          ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ตามแนวกายา

นุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร   และอานาปานสติสูตร วิธีการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานท้ังแบบสมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมท่ี
ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม  นั่งกำหนด  ส่งและสอบอารมณ์ 

 

๐๐๐ ๓๔๒ กรรมฐาน ๓ (Buddhist Meditation III) ๓ (๒-๒-๕) 
          ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ตามแนวเวทนา

นุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรมท่ี
ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม  นั่งกำหนด  ส่งและสอบอารมณ์ 

 

๐๐๐ ๔๔๓ กรรมฐาน ๔ (Buddhist Meditation IV) ๓ (๒-๒-๕) 
          ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ตามแนวจิตตา

นุปัสสนาสติปัฏฐานและธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร 
กระบวน การเกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที ่ควรรู ้ได ้แก่ 
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วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการ
เดินจงกรม นั่งกำหนด  ส่งและสอบอารมณ์ 

๒.๒ วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ ๓๓ หน่วยกิต 
๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร (Buddha’s Administration Methods) ๓ (๓-๐-๖) 

          ศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีของการบริหาร พุทธวิธีการ
บริหารงาน หลักการและวิธีการบริหารงานของพระพุทธเจ้า พุทธจริยา หลัก
พุทธธรรมเพื่อการบริหารงาน และการประยุกต์ใช้พุทธวิธีการบริหารงานกับ
องค์กรสมัยใหม่ 

 

๔๐๓ ๓๐๒ การจัดการทรัพย์สินทางพระพุทธศาสนา    
(Management of Buddhist Property) 

๓ (๓-๐-๖) 

          ศึกษาถึงความรู้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับทรัพย์สิน กฎระเบียบที่ว่าด้วยศาสน
สมบัติ การบริหารจัดการทรัพย์สิน การวิเคราะห์ทรัพย์สิน แนวโน้มการจัดการ
ทรัพย์สินพระพุทธศาสนา และการปฏิรูป    

 

๔๐๓ ๓๐๓ กฎหมายสำหรับพระสงฆ์ (Related Laws for Sangha) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษากฎหมายที่พระสงฆ์ควรทราบ ลักษณะที่มาและประเภทของ

กฎหมาย ขั ้นตอนและวิธ ีการออกกฎหมายคณะสงฆ์ ความสัมพันธ์ของ
กฎหมายคณะสงฆ์กับกฎหมายอื่น ๆ การบังคับใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ 
ระเบียบ คำส่ัง ประกาศของคณะสงฆ์  การใช้อำนาจหน้าท่ีของพระสังฆาธิการ 
กฎหมายปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับพระสังฆาธิการ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
กิจการของคณะสงฆ์  

 

๔๐๓ ๓๐๔ การจัดการและพัฒนาสาธารณูปการ   
(Monastery Compound Management and Development) 

๓ (๓-๐-๖) 

          ศึกษาความหมายและความเป็นมาในการจัดการงานสาธารณูปการ  
กฎระเบียบการขออนุญาตตั้งวัด การกำหนดส่วนพุทธาวาส สังฆาวาส การ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมต้ังแต่สมัยพุทธกาล  การจัดทำผังวัด กฎหมายท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
การก่อสร้าง ระเบียบและการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด การพัฒนาวัด 
แผนการจัดการสาธารณูปการ ปัญหาและแนวโน้มการจัดการงานสาธารณูปการ 

 

๔๐๓ ๓๐๕ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสมัยใหม่  
(Reform on Modern Buddhist Affairs) 

๓ (๓-๐-๖) 

          ศึกษาความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
สมัยใหม่ พัฒนาการของกิจการพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลและในประเทศ
ไทย และกรณีศึกษา  การพัฒนากิจการพุทธศาสนาสมัยใหม่ 

 

๔๐๓ ๔๐๖ การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ  ๓ (๐-๖-๖)   
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(Independent study in Buddhist management) 
          ศึกษาค้นคว้าอิสระโดยใช้กระบวนการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเชิงพุทธ 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในองค์กรสงฆ์ องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน อื่น ๆ โดยเขียนใน
รูปภาคนิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยการควบคุมและแนะนำของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 

๔๐๓ ๓๐๗  การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนายุคใหม่  
(Buddhism Dissemination Management  in the Modern  Era) 

๓ (๓-๐-๖) 

          ศึกษาความหมายการเผยแผ่ หลักการเผยแผ่ของพุทธศาสนา วิวัฒนาการ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุค
โลกาภิวัฒน์ แนวโน้มการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศึกษาองค์การเผยแผ่ใน
ประเทศไทย และกรณีศึกษา 

 

๔๐๓ ๓๐๘ การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธยุคการเปลี่ยนแปลง     
(Buddhist Social work in the changing Era) 

๓ (๓-๐-๖) 

          ศึกษาความหมายความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎี ขอบเขตงาน จุดมุ่งหมาย 
วิธีการ กระบวนการ หน้าท่ีและจรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห์ตามหลักพุทธ
ธรรม วิสัยทัศน์ของพระสงฆ์ต้นแบบกับการสังคมสงเคราะห์ และกรณีศึกษา
องค์กรสังคมสงเคราะห์แนวพุทธศาสนายุคการเปล่ียนแปลง   

 

๔๐๓ ๔๐๙ นวัตกรรมเชิงพุทธเพื่อการพัฒนาองค์กร  
(Buddhist Innovation for Organization Development) 

๓ (๓-๐-๖) 

          ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม การบูรณาการหลักพุทธธรรม
และการนำนวัตกรรมเชิงพุทธไปใช้ในการพัฒนาองค์กร พัฒนาทรัพยากรบุคคล
สังคมและส่ิงแวดล้อม 

 

๔๐๓ ๓๑๐ การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพุทธในศตวรรษที่ ๒๑  
(Buddhist Leadership Development in the ๒๑ st Century) 

๓ (๓-๐-๖) 

          การศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาภาวะผู้นำ และการบูรณา
การหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ ศึกษาคุณลักษณะผู้นำเชิงพุทธ 
และการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพุทธในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 

๔๐๓ ๔๑๑ การพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์   
(The Development of Sangkha Educational Management) 

๓ (๓-๐-๖)   

          ศึกษาประวัติการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ วิเคราะห์สภาพการศึกษา
คณะสงฆ์ในปัจจุบันและแนวโน้มการศึกษาสงฆ์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
จัดการการศึกษาของคณะสงฆ์ในอนาคต 

 

๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางการจัดการเชิงพุทธ ๓๒ หน่วยกิต 
๔๐๓ ๒๑๒ หลักการจัดการ         ๓ (๓-๐-๖)  



๖๗ 
 

 
 

(Principles of Management) 
          ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบเขตของการจัดการ พัฒนาการ

ของการจัดการ การจัดการภาครัฐ การจัดการทางธุรกิจ การวางแผน การติดต่อ
ประสานงาน การวินิจฉัยสั่งการ การจัดการตามหลักธรรมาภิบาลการจัดการและ
การบูรณาการ การจัดการด้วยหลักพุทธธรรม 

 

๔๐๓ ๒๑๓  ทฤษฎีองค์การและการจัดการ   
(Organization Theory and Management) 

๓ (๓-๐-๖) 

          ศึกษาทฤษฎี ความหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ 
การวางแผนเพื่อการจัดองค์การ การจัดโครงสร้างขององค์การ การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล การอำนวยการ การควบคุมงาน การพัฒนาองค์การและการ
จัดการ การสร้างจุดเด่นขององค์การ  กระบวนการขององค์การ  การพัฒนาของ
ทฤษฎีองค์การและการบริหารสมัยใหม่ การแก้ปัญหาความขัดแย้งและแนว
ทางแก้ไขปัญหาในองค์การ และการจัดการทรัพยากรบุคคล แนวคิดการจัดการ
บริหารองค์การในศตวรรษท่ี ๒๑แนวการพัฒนาองค์การ ด้วยระบบดิจิทัล 

 

๔๐๓ ๒๑๔ ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการ  (English for Management) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาโครงสร้างภาษาอังกฤษและศัพท์พื้นฐานท่ัวไปทางการจัดการ การใช้

ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานทางวิทยาการจัดการ การติดต่อสื่อสารและการ
จัดการ การเข้าประชุมสัมมนา การรายงานและการเสนอผลงานทางด้านบริหาร
จัดการ ทักษะการอ่านตำราและเอกสารวิชาการ และทักษะการอ่านหนังสือพิมพ์
สำหรับการบริหารจัดการ 

 

๔๐๓ ๓๑๕ การวิจัยเพื่อการจัดการ  (Managerial Research) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย 

การวางแผนและการออกแบบการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย ประชากรและการ
สุ่มตัวอย่าง ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ สถิติสำหรับการวิจัย เทคนิค
การรวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข ้อมูล การเขียนรายงานวิจัย การใช้
ผลการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการ  และการนำผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
การจัดการ 

 

๔๐๓ ๓๑๖ การบัญชีเบื้องต้น ๑    (Basic Accounting ๑) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาความหมาย  และวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูล

ทางการบัญชี วิวัฒนาการและจรรยาบรรณของบัญชี ความสำคัญของบัญชีต่อ
การประกอบธุรกิจและการจัดการคณะสงฆ์ การวิเคราะห์รายการค้า และ
วิธีการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี 

 

๔๐๓ ๓๑๗ การบัญชีเบื้องต้น ๒   (Basic Accounting ๒) ๓ (๓-๐-๖) 



๖๘ 
 

 
 

          ศึกษาความหมายของสินค้า การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขาย
สินค้าต่าง ๆ การบันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไป บัญชีแยกประเภท รายการ
ปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชี กระดาษทำการ ๘ ช่อง งบกำไรขาดทุน  งบแสดง
ฐานะทางการเงิน งบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

๔๐๓ ๔๑๘ การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาแนวคิดและหลักการทางบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางบัญชี 

หลักการบัญชีขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน 
การจัดทำบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวดและการจัดทำงบ
การเงินสำหรับธุรกิจให้บริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้าและธุรกิจผลิตสินค้า วิธีการ
บัญชีเก ี ่ยวกับภาษีม ูลค่าเพ ิ ่ม การจัดทำแผนงบประมาณ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสด การนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ 

 

๔๐๓ ๓๑๙ กฎหมายเพื่อการจัดการ (Laws on Management) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาความหมาย ลักษณะ ปัจจัยและความสำคัญของการบริหารและการ

จัดการองค์กร การบริหารกับการออกกฎหมาย ขั้นตอนและวิธีการออกกฎหมาย
ขององค์กรบริหารของรัฐ การใช้อำนาจและการควบคุมการใช้อำนาจ ลักษณะ
กฎหมายปกครอง และศึกษากรณีตัวอย่างของคดีทางการจัดการ 

 

๔๐๓ ๔๒๐ การจัดการเชิงกลยุทธ์   (Strategic Management) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระบบ

ข้อมูลเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์กลยุทธ์กับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ การจัดการทางกลยุทธ์กับ
มิติทางด้านสังคม กลยุทธ์การจัดการในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และการนำ
ระบบดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

 

๔๐๓ ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
 (Management Information Systems) 

๓ (๓-๐-๖) 

          ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและโครงสร้างของระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดการฐานข้อมูล การวาง
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
องค์การ การจัดการด้านการบริหารงานบุคคล การดำเนินการตรวจสอบ และ
ระบบควบคุมสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดองค์การกับระบบ MIS 
และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพย์สินทางพระพุทธศาสนา 

 

๔๐๓ ๔๒๒ การจัดการวิถีชุมชนและแหล่งเรียนรู้   
(Local Community Ways and Learning Resources Management) 

๒ (๐-๔-๔) 



๖๙ 
 

 
 

          ศึกษาความหมาย ขอบข่าย แนวคิดและทฤษฎีการจัดการวิถีชุมชน  
คุณค่าของแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบนวัตวิถี  การจัดระบบฐานข้อมูลและการจัดการ
แหล่งเรียนรู้ และ จัดให้มีกรณีศึกษาชุมชนตัวอย่าง   

 

       ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ ๙ หน่วยกิต 
๔๐๓ ๔๒๓ การบริหารจัดการงบประมาณ (Budgeting Administration) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งบประมาณ 
บทบาทของระบบการเมืองต่อการบริหารจัดการงบประมาณ การบริหาร
จัดการงบประมาณเพื่อพระพุทธศาสนา ปัญหาและแนวโน้มของการบริหาร
จัดการงบประมาณ 

 

๔๐๓ ๔๒๔ หลักการฝึกอบรมและการประชุม (Principle of Training and Meeting) ๓ (๐-๖-๖)   
          ศึกษาหลักการ วิธีการ และกระบวนการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการ

ประชุม บรรยากาศ ลักษณะหรือรูปแบบในการฝึกอบรมและการประชุมใน
สถานการณ์ต่างๆ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกอบรมและการ
ประชุมเพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนา 

 

๔๐๓ ๔๒๕ การจ ัดการทร ัพยากรมน ุษย ์แนวพ ุทธ (Buddhist Human Resource 
Management) 

๓ (๓-๐-๖) 

          ศึกษาหลักการ หน้าที่ และแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการจัดการทรัพยากรใน
องค์การ การพยากรณ์เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผน 
การสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การประเมินการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม 
การบรรจุแต่งตั ้งระบบการจ่ายค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและ
พนักงาน สุขภาพ ความปลอดภัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมและการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา   

 

๔๐๓ ๔๒๖ การจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 (Management of The Philosophy of Self Sufficient ) 

๓ (๓-๐-๖) 

          ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิธีการ
นำไปประย ุกต ์ ใช ้  ก ับการพ ัฒนาค ุณภาพชีว ิตในระด ับบ ุคคล ช ุมชน 
ประเทศชาติเพื่อนำไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน วิเคราะห์กรณีศึกษา 
ที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการจน
ประสบความสำเร็จ   

 

๔๐๓ ๔๒๗ ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการจัดการ 
(Leadership and Managerial Negotiation Strategy) 

๓ (๓-๐-๖) 



๗๐ 
 

 
 

          ศึกษาทฤษฎีภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำกับจริยธรรม ภาวะผู้นำกับความคิด
เชิงระบบและการแก้ไขปัญหา ภาวะผู้นำกับวิสัยทัศน์และการสื่อสารระหวา่ง
ในองค์กร ผู้นำกับการเปลี ่ยนแปลงและการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของ
องค์กร ผู้นำกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ กระบวนการเจรจาต่อรองเพื่อเป็น
เครื่องมือทางการจัดการ การสร้างอิทธิพลตามแนวพุทธ ต่อเพื่อนร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชนและอื่นๆ กล
ยุทธ์ในการเจรจาต่อรองท่ีได้ผลและกรณีศึกษา 

 

๔๐๓ ๔๒๘ การสื่อสารกับการจัดการ (Communication and Management) ๓ (๓-๐-๖)  
          ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร ความหมายและพัฒนาการของการ

สื่อสาร ความสำคัญ และเป้าหมายของการสื่อสาร องค์ประกอบของการ
ส่ือสารในการจัดการ วัตถุประสงค์ของการส่ือสารในการจัดการ โครงสร้างของ
การจัดการองค์การ พฤติกรรมบุคคลกับการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสารในการ
จัดการองค์การ ระบบการสื่อสารขององค์การ กิจกรรมการสื่อสารในการ
จัดการองค์การ การแก้ไขปัญหาโดยการจัดระบบการสื่อสารให้ประสานกัน 
การส่ือสารกับการจัดการแนวพุทธ 

 

๔๐๓ ๔๒๙ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการการจัดการความรู้ กลยุทธ์

การจัดการองค์ความรู้ ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ สรรพวิธีในการจัดการ
ความรู้ การจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจ บุคลากรในการจัดการความรู ้และ
ทรัพยากรมนุษย์ ระบบการจัดการความรู้ การประเมินประสิทธิภาพของระบบ
จัดการความรู้ รวมถึงการจัดการความรู้ในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ 

 

๔๐๓ ๔๓๐ การไกล่เกลี่ยและการจัดการข้อพิพาท 
(Mediation and Conflict Management) 

๓ (๓-๐-๖) 

          ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของการไกล่เกลี ่ย และการจัดการข้อพิพาท การ
วิเคราะห์และการประเมินข้อพิพาท การเจรจาต่อรอง และรวมถึงเทคนิค วิธีการ 
และขั้นตอนการไกล่เกล่ียและการจัดการข้อพิพาท และกรณีศึกษา 

 

๔๐๓ ๔๓๑ การบริหารความเสี่ยงทางการจัดการ (Risk Management)   ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษารูปแบบของความเสี่ยง เครื่องมือการวัดความเสี่ยง แนวทางการ

บริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงทางการจัดการ การตัดสินใจภายใต้ความ
เส่ียง ตัวแบบสำหรับประเมินความเส่ียงขององค์กร การบริหารความเส่ียงจาก
การดำเนินการ การจัดการความขัดแย้งและกบยุทธ์ในการสื่อสารเพื่ อการ
บริหารความเส่ียง จริยธรรมผู้บริหารและธรรมาภิบาลในการบริหารความเส่ียง 
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การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงพุทธ วิเคราะห์ถึงผลดีและ
ผลเสียอันเกิดจากการบริหารความเส่ียง 

๔๐๓ ๔๓๒ มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการ(Human Relations and Management) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและปัจจัยพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ความต้องการของบุคลากรในองค์กร หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร 
หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม การติดต่อสื่อสารกับ
การบริหารจัดการ จิตวิทยาของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน หลักพุทธธรรม
ท่ีช่วยส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ 

 

๔๐๓ ๔๓๓ จิตวิทยาการจัดการ   (Managerial Psychology) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาถึงทฤษฎีและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล  การปรับตนทาง

สังคมและการตัดสินใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่น แรงจูงใจในการทำงาน ความ
พึงพอใจ ขวัญและกำลังใจในการทำงาน ศิลปะในการวิพากษ์วิจารณ์เชิง
สร ้างสรรค์ ว ิธ ีบร ิหารคนให้ม ีพล ังสร ้างสรรค์ ความสัมพันธ ์ระหว ่าง
ผู ้บังคับบัญชากับผู ้ใต้บังคับบัญชาสภาพการทำงาน สิ ่งแวดล้อมในการ
ทำงาน  ความปลอดภัยในการทำงาน  ความเหนื่อยล้าและประสิทธิภาพในการ
ทำงาน และจิตวิทยาการจัดการตามแนวพุทธ 

 

๔๐๓ ๔๓๔ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ  
(Correspondence and Routine Work Management) 

๓ (๐-๖-๖)   

          ศึกษาลักษณะความหมาย และโครงสร้างของการจัดการงานสารบรรณ
และธุรการ หลักทฤษฎีเกี่ยวกับงานสารบรรณ บทบาทและความสำคัญของ
งานสารบรรณ กลไกของระบบการทำงาน การควบคุมดูแลงานในสำนักงาน 
ระบบของการรายงาน การสรุปผลของงาน การเขียนโครงการเกี่ยวกับการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ 

 

๔๐๓ ๔๓๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 
(English for Communication and Information Retrieval) 

๓ (๓-๐-๖) 

          ศ ึกษาและพ ัฒนาด ้านการฟ ัง การพ ูด การอ ่านและการเข ี ยน
ภาษาอังกฤษ เพื่อการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การ
สืบค้นและการใช้พจนานุกรม โดยอาศัยการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ
สารนิเทศรูปแบบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

 

๔๐๓ ๔๓๖ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน(Current Affair Analysis) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดในโลกในปัจจุบัน ด้านสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง การศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม การวิเคราะห์ผลกระทบจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษา
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แนวโน้มของโลกปัจจุบันในด้านต่างๆ และการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของ
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
 

๔๐๓ ๔๓๗ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ ์
(Seminar on Sangha Management) 

๓ (๐-๖-๖)   

          ศึกษาการจัดการกิจการคณะสงฆ์   พัฒนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์   
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการบริหารกิจการคณะสงฆ์   
ศึกษากระบวนการ และวิธีการแก้ไขปัญหา ฝึกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็น
และกระบวนการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของการจัดการกิจการคณะสงฆ์   และ
แนวโน้มในการจัดการกิจการคณะสงฆ์ไทยในอนาคต 

 

๔๐๓ ๔๓๘ การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ (Buddhist Public Relations) ๓ (๐-๖-๖)   
          ศึกษาความหมาย ปรัชญา ประเภท วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ เครื่องมือ

และส่ือของยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์และการสารสนเทศอื่นๆ ศึกษาการเผยแพร่
พุทธธรรมที่ใช้แนวทางของการประชาสัมพันธ์ บทบาทของพระพุทธเจ้าในการ
เผยแพร่และหลักการเผยแพร่ธรรมะร่วมสมัย และกรณีศึกษาพระสงฆ์ที่ประสบ
ผลสำเร็จในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

 

๔๐๓ ๔๓๙  การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
(Management on Buddhism in Asean Countries) 

๓ (๓-๐-๖) 

          ศึกษาประวัติความเป็นมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์ 
เสาหลักของประชาคมอาเซ ียน พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซ ียน 
พัฒนาการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน แนวโน้มการจัดการกิจการ
พระพุทธศาสนาในอาเซียน 

 

๔๐๓ ๔๔๐ ดิจิทัลเพื่อการพัฒนากิจการคณะสงฆ์  
(Digital for Sangha Development) 

๓ (๓-๐-๖) 

          เพื่อศึกษารูปแบบของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
องค์กร อันเป็นการยกระดับคุณภาพงานบริการและการบริหารจัดการท่ี
ต้องการปรับเปล่ียนเข้าสู่ยุคดิจิทัล เป็นพลังแห่งการขับเคล่ือนทุกภาคส่วนของ
ประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

๔๐๓ ๔๔๑     อยุธยาศึกษาเมืองมรดกโลก              (Ayutthaya of World Heritage) ๓ (๓-๐-๖) 
          ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสต์ ศิลปะ วรรณกรรม เอกลักษณ์และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาใน
อนาคต รวมถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะเมืองมรดกโลก 

 

๔๐๓ ๔๔๒     การบริหารชุมชนวัตวิถี          (Narawathi Community Management) ๓ (๓-๐-๖) 
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 ศึกษาภูมิปัญญา วิถี วัฒนธรรม ลักษณะการบริหารชุมชนเชิงพุทธของผู้นำ ด้าน
การมีส่วนร่วมและการจัดการความขัดแย้ง ศึกษาอัตลักษณ์โดยใช้การจัดการ
สมัยใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวแศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หมวดวิชาเฉพาะ 
 

๑.รหัสและชื่อหลักสูตร  
 รหัสหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Buddhist 
Management  
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย): พุทธศาสตรบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)  
ชื่อย่อ (ไทย) : พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Buddhist 
Management)  
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.A. (Buddhist Management) 

 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.รหัสและชื่อหลักสูตร  
 รหัสหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in 
Buddhist Management  
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย): พุทธศาสตรบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)  
ชื่อย่อ (ไทย) : พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Buddhist 
Management)  
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.A. (Buddhist Management) 

 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
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หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   

วิชาบังคับ   ๑๘  หน่วยกิต วิชาบังคับ   ๑๘  หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๐๑  มนุษย์กับสังคม   ๒(๒-๐-๔) 
  (Man and Society)                
 ศึกษาความหมายและความเป็นมาเก ี ่ยวกับ
มน ุษย์ก ับสังคมตามหลักการทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชา
ส ังคม กระบวนการทางส ังคมและว ัฒนธรรม การ
วิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน  

๐๐๐ ๑๐๑  มนุษย์กับสังคม   ๓ (๓-๐-๖) 
  (Man and Society) 
 ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับ
มนุษย์กับสังคม ตามหลักการทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม 
ประชาสังคม กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม  
การวิเคราะห์ปัญหาสังคมและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสังคมแบบสันติวิธี ความเป็นพลเมือง และการ
สื่อสารทางสังคมยุค New Normal 

-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 
- ปรับแก้ไข
คำอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๒  กฎหมายทั่วไป  ๒(๒-๐-๔) 
  (General Law)                   
 ศึกษาความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะทั่วไปและประเภทของ

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป  ๓ (๓-๐-๖) 
  (General  Law) 
 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมาย
และล ักษณะของกฎหมาย ท ี ่มาของกฎหมาย 

-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 



๗๖ 
 

 
 

กฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี ่ยวกับ
พระสงฆ์  กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และ
กฎหมายศาสนาอื่น 

ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย การยกเลิก
กฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล ครอบครัว มรดก 
พินัยกรรม สัญญาประเภทต่างๆ ที่สำคัญ ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ความรับผิดในทาง
อาญา เหตุยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษ เหตุ
ลดโทษ ผู ้ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องในการกระทำความผิด 
กระบวนการยุติธรรมของไทย 

-ปรับแก้ไข
คำอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา             
  (๒)(๒-๐-๔) 

            (Technique of  Higher  Learning) 
 ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้น
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 

๐๐๐ ๑๑๑ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ 
                     ๓ (๓-๐-๖) 

(Language Skills for Learning) 
ความรู ้เกี ่ยวกับภาษาและทักษะภาษาท่ี

จำเป็นต่อการสื ่อสาร หลักการใช้ภาษาเพื่อการ
เรียนรู ้และสืบค้นข้อมูล การสืบค้นข้อมูลท้องถ่ิน 
และข้อมูลสารสนเทศจากสื ่อทุกประเภท การใช้
ห้องสมุด วิธีการแสวงหาความรู้ การสร้างนวัตกรรม
การเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ โดยใช้
กระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษาในการสรุป
ความ ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์และสังเคราะห์ 
นำเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร วาจา และสื่อประสม 

-รวม
รายวิชา
เทคนิค
การศึกษา
ระดับอุดมศึ
กษา  และ 
ภาษากับ
การสื่อสาร 
-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 
-ย้ายเป็น
วิชาเลือก 

๐๐๐ ๑๑๔  ภาษากับการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔) 
    (Language and Communication)           
 ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับภาษากับการ
สื่อสาร การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านทักษะการเรียนรู้
ภาษา ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และ

ศึกษาระเบียบงานสารบรรณ 

 ๐๐๐ ๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖) 
 (English for Communications) 

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟัง
และการพูด การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตัว   การ
แสดงออกทางความรู้สึกและความคิดเห็นการแสดง
บทบาทสมมติ  ศึกษาโครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ 
เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 

-รวม
รายวิชา
ภาษาอังกฤ
ษเบื้องต้น 
และ
ภาษาอังกฤ
ษชั้นสูง 
-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๐๘  ปรัชญาเบื้องต้น       ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๐๕ ปรัชญาเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖) -เปลี่ยนรหัส
วิชา 
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 (Introduction to Philosophy)     
 ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา 
ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ 
สาขาปรัชญา และสาระสำคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ 
พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 

 (Introduction to Philosophy)     
 ศึกษาความหมาย ขอบเขตของปรัชญา 
ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างปร ัชญา สาขาปร ัชญา 
สาระสำคัญของปรัชญาสาขาต่าง ๆ พัฒนาการของ
ปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก หลักการ
และวิธีให้เหตุผลทางปรัชญา 

-แก้ไข
คำอธิบาย
รายวิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น  ๒(๒-๐-๔) 
    (Introduction to Logic)      
 ศึกษานิมิต คำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การ
นิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบ  ต่าง ๆ การแบ่ง
ญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้
เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ ศึกษา
หล ักการและว ิธ ีการให้ เหตุผลจากบทสนทนาของ
พระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอื ่น ๆบท
สนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติ
วาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือน
และความต ่างระหว ่างตรรกศาสตร์ตะว ันตก  กับ
ตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกใน
คัมภีร ์

๐๐๐ ๑๑๓   ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น  ๓ (๓-๐-๖) 
  (Introduction to Logic)      
 ศึกษานิมิต คำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค 
การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบ  ต่าง ๆ 
การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม 
การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง 
ๆ ศึกษาหล ักการและวิธ ีการให้เหตุผลจากบท
สนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือใน
สูตรอื่น ๆบทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยา
ของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน 
เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่าง
ตรรกศาสตร์ตะวันตก  กับตรรกศาสตร์ตะวันออก 
โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 
-ย้ายเป็น
วิชาเลือก 
 

๐๐๐ ๑๐๙  ศาสนาทั่วไป    ๒(๒-๐-๔) 
  (General  Religions)               
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสำคัญ คุณค่า
ของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา 
หลักคำสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ 
วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของ
ศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการ
เผยแผ่ศาสนา  ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของ
ศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 

๐๐๐ ๒๓๓  ศาสนาทั่วไป    ๓ (๓-๐-๖) 
  (General  Religions)               
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสำคัญ 
คุณค่าของศาสนา ประวัต ิ พ ัฒนาการ หล ักใน
การศ ึกษาศาสนา หล ักคำสอน พ ิธ ีกรรมและ
จุดมุ ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะท่ี
เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน 
อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธ ีการเผยแผ่
ศาสนา  ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของ
ศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 
-ย้ายเป็น
วิชาเลือก 

๐๐๐ ๑๑๕  ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น  ๒(๒-๐-๔) 
      (Introduction to Linguistics)  
 ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ 
สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ล ักษณะทั ่วไปของภาษา 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ (Phonetics) สรศาสตร์ 

๐๐๐ ๑๑๐ ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น  ๓ (๓-๐-๖) 
 (Introduction to Linguistics)  
 ศ ึ ก ษ า ค ว า ม เ ป ็ น ม า  ค ว า ม ห ม า ย 
ความสำคัญ แนวคิดและทฤษฎีทางวิชาภาษาศาสตร์ 
ลักษณะทั่วไปของภาษา  สาขาวิชาภาษาศาสตร์  
ศึกษาและวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-แก้ไข
คำอธิบาย
รายวิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 
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(Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลัก
วิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 

-ย้ายเป็น
วิชาเลือก 

๐๐๐ ๑๓๙    คณิตศาสตร์เบ้ืองต้น ๒(๒-๐-๔) 
        (Basic  Mathematics)  
 ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ข้อความ  
ประโยคเปิด  ประพจน์  ตัวบ่งชี ้ปริมาณ  ค่าความจริง  
ตัวเชื่อมข้อความ  และนิเสธ  การหาค่าความจริง  การ
สมมูลกัน  การให้เหตุผล  เซต  ความหมายเซต ประเภท
เซต  เซตย่อย  การเท่ากันของเซต  การดำเนินการของ
เซต พีชคณิตของเซต และการประยุกต์เซต  จำนวนจริง 
ระบบจำนวนจริง  คุณสมบัติของจำนวนจริง สมการ 
อสมการ  ค่าสัมบูรณ์  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชั ่น  ฟังชั่น
เชิงซ้อน  แมตริกซ์  การดำเนินการแมตริกซ์ การเท่ากัน 
การบวก  การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์  อินเวอร์ส  แมตริกซ์ 

๐๐๐ ๒๐๖ คณิตศาสตร์และสถิติเพื ่อการวิจัย
             ๓  ( ๓ - ๐ - ๖ )
(Mathematics and Statistics for Research)   
 ศึกษาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ตัวบ่งชี้เชิง
ปริมาณ เชต การให้เหตุผล ระบบและคุณสมบัติของ
จำนวนจริง สมการและอสมการ ความสัมพันธ์ 
ฟังก์ชั่น เมทริกซ์ หลักพื้นฐานทางสถิติ การรวบรวม
ข้อมูล การแจกแจงความถี่ และการหาค่าแนวโน้ม
เข้าสู่ส่วนกลาง สถิติแบบบรรยาย สถิติทดสอบ การ
ทดสอบสมมติฐาน รูปแบบการวิจัย การออกแบบ
การวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูป การเขียนโครงร่างการวิจัยและ
การเขียนรายงานผลการวิจัย 
 

-รวม
รายวิชา
คณิตศาสตร์
เบื้องต้น 
และ สถิติ
เบื้องต้น
และการ
วิจัย 
-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 
 

๐๐๐ ๒๓๘  สถิติเบ้ืองต้นและการวิจัย    ๒(๒-๐-๔)         
 (Basic Statistics and Research)   
 ศึกษาหลักพื้นฐานทางสถิติ  การจัดเก็บข้อมูล  
การรวบรวมข้อมูล  การแจกแจงความถี ่  การหาค่า
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การกระจายปกติ  และความเบ้  
ส่วนเบ่ียงเบน  ความแปรปรวน  ความน่าจะเป็น  ค่าสถิติ  
Z  T  และ  F  ประชากรและการสุ ่มตัวอย่าง  การ
ทดสอบสมมุติฐาน  การวิจัยลักษณะและประเภทการวิจัย  
ข้ันตอนการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  การเขียนโครงร่างการ
วิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย 

 

วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๐๓  การเมืองกับการปกครองของไทย             
                   ๒(๒-๐-๔) 

               (Thai Politics and Government) 
 ศึกษาความรู ้ทั ่วไปเกี ่ยวกับการเมืองและการ
ปกครอง พ ัฒนาการการเม ืองการปกครองของไทย 
สถาบ ันทางการเม ือง  และการปกครองของไทย 
กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการ
ปกครองของไทย และพระพุทธศาสนากับการเมืองการ
ปกครองของไทย 

๐๐๐ ๑๐๗ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการเมืองการ
ปกครอง                        ๓ (๓-๐-๖) 
(Introduction to Politics and Government) 
 ศึกษาความรู ้ทั ่วไปเกี ่ยวกับการเมืองและ
การปกครอง พ ัฒนาการการเม ืองการปกครอง 
สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมืองและ
การปกครอง การจัดระเบียบการปกครอง ปัญหา
แ ล ะ อ ุ ป ส ร ร ค ท า ง ก า ร เ ม ื อ ง  แ ล ะ แ น ว คิ ด
พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา 
- เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 
- ปรับแก้ไข
คำอธิบาย
รายวิชา 



๗๙ 
 

 
 

๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  ๒(๒-๐-๔) 
 (Economics  in  Daily  Life) 
 ศึกษาหล ักการเบื ้องต้นทางเศรษฐศาสตร์   
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิต  ประจำวัน
รูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ การทำงานของกลไก
ราคาในตลาด  บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนใน
ระบบเศรษฐกิจ  เงินตราและสถาบันการเงิน  เน้นการ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องเป็นข้อมูล
ประกอบการศึกษาและศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

๐๐๐ ๑๐๘ เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น๓ (๓-๐-๖) 
 (Introduction to Economics) 
 ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  
ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์  อุปทาน  การกำหนดราคา
ดุลยภาพ  พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต  ตลาด
ในระบบเศรษฐกิจ  รายได้ประชาชาติ  การเงิน  วัฏ
จักรเศรษฐกิจ  ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน  การ
พัฒนาเศรษฐกิจ  ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจท่ี
เกิดขึ ้นในสังคมปัจจุบัน และเทคโนโลยีในรูปแบบ
ต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ  โครงสร้างเศรษฐกิจ 
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข 
และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-
ปรับเปลี่ยน
ชื่อรายวิชา 
- เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 
- ปรับแก้ไข
คำอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ๒(๒-๐-๔) 
              (Man  and  Environment)    
 ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิด
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมให้
เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อม หลัก
คำสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ ่งแวดล้อม และ
บทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย                  

๐๐๐ ๑๑๔ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ๓ (๓-๐-๖) 
    (Man  and  Environment)    
 ศึกษาสภาพแวดล้อมที ่ เก ี ่ยวกับมน ุษย์ 
แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาทของพระสงฆ์ต่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 

 

๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน    ๒(๒-๐-๔) 
 (Current World Affairs)    
  ศึกษาเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ ้นในโลกทั้งมิ ติ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความร่วมมือและ
ความขัดแย้งที ่ เก ิดขึ ้นในส ังคมโลก ประเทศไทยกับ
เหตุการณ์สำคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวที
โลก บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน  

๐๐๐ ๑๑๕   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน  ๓ (๓-๐-๖)   
  (Current World Affairs)    
  ศึกษาเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโลก ท้ัง
มิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความ
ร่วมมือและความขัดแย้งที ่ เก ิดข ึ ้นในสังคมโลก 
ประเทศไทยกับเหตุการณ์สำคัญของโลก ความ
ร ่วมม ือของชาวพ ุทธในเวท ี โลก บทบาทของ
พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
โลกปัจจุบัน  
 ศึกษาเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโลก ท้ัง
มิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความ
ร่วมมือและความขัดแย้งที ่เก ิดข ึ ้นในสังคมโลก 
ประเทศไทยกับเหตุการณ์สำคัญของโลก ความ

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 

 



๘๐ 
 

 
 

ร ่วมม ือของชาวพ ุทธในเวท ี โลก บทบาทของ
พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
โลกปัจจุบัน 

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น     ๒(๒-๐-๔) 
    (Basic English)             
 ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
การใช้คำนำหน้านาม (Article)  การใช้กาล (Tense) การ
สร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท (Preposition) 
สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด 
อ่านและเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่าน
และความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและคำศัพท์
ต่าง ๆ 

 -รวมเป็น
รายวิชา
ภาษาอังกฤ
ษเพ่ือการ
สื่อสาร 
-ย้ายเป็น
วิชาบังคับ 

๐๐๐  ๑๑๗     ภาษาอังกฤษชั้นสูง   ๒(๒-๐-๔) 
  (Advanced  English)            
    ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์
และฝึกทักษะการฟัง  พูด อ่าน และเขียน เน้นการอ่าน 
การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ ่งมี
คำศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้
ศึกษา  

 -รวมเป็น
รายวิชา
ภาษาอังกฤ
ษเพ่ือการ
สื่อสาร 
-ย้ายเป็น
วิชาบังคับ 

๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาสันสกฤตเบ้ืองต้น  ๒(๒-๐-๔) 
  (Basic Sanskrit )              
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อ ักษร 
เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง 
การเขียน การอ่านคำศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ 
การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม 
นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม 
กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบ
รูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา 
แปลและแต่งประโยคสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ี
ได้ศึกษา 

๐๐๐ ๑๑๖  ภาษาสันสกฤตเบ้ืองต้น ๓ (๓-๐-๖)   
  (Basic Sanskrit )              
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร 
เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและ
เสียง การเขียน การอ่านคำศัพท์ ส่วนประกอบของ
นามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ 
บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม 
สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของ
กริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุ
วาจกจากธาตุ การแจกรูปกร ิยา แปลและแต่ง
ประโยคสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 

 

๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 
  (Advanced  Sanskrit)          
 ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะ
การันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยา
ศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ 

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง   ๓ (๓-๐-๖)   
    (Advanced  Sanskrit)          
 ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ 
พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยย
ศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุ

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 

 



๘๑ 
 

 
 

กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิ
ชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็น
กรรมวาจก ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและแต่ง
ประโยคสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา 

วาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก 
ณิช ันตกรรตุวาจก ณิช ันตกรรมวาจก การสลับ
เปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยค
คำถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและแต่งประโยค
สันสกฤตท่ีเหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา 

๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบ้ืองต้น     ๒(๒-๐-๔) 
  (Basic Thai)                        
  ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วยเสียงสระ  
หน ่วยเส ียงวรรณยุกต์  หน ่วยคำ  ระบบไวยากรณ์   
ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  
เขียนภาษาไทย  ฟังคำสั่ง คำบรรยาย  จดบันทึกเร่ืองท่ีฟัง 
พูด  ทักทาย  ขอบคุณ  ขอโทษ  ขออนุญาต   แนะนำ
ตัวเอง  แนะนำผู้อื่น  บอกชื่อสิ่งของท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน  
สนทนาได้ท้ังคำท่ีแสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม
  

๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาไทยเบ้ืองต้น     ๓ (๓-๐-๖)   
  (Basic Thai)                           
  ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วยเสียง
สระ  หน ่วยเสียงวรรณยุกต์  หน ่วยคำ  ระบบ
ไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการ
ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนภาษาไทย  ฟังคำสั่ง คำบรรยาย  
จดบันทึกเรื่องที่ฟัง พูด  ทักทาย  ขอบคุณ  ขอโทษ  
ขออนุญาต   แนะนำตัวเอง  แนะนำผู้อื่น  บอกชื่อ
สิ่งของท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน  สนทนาได้ท้ังคำท่ีแสดง
ความหมายรูปธรรมและนามธรรม  

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 

 

๐๐๐ ๑๒๑  ภาษาไทยชั้นสูง        (๒-๐-๔) 
  (Advanced   Thai)                      
 ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วย
เสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์  หน่วยคำ  ระบบ
ไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟัง
ข่าวจากวิทยุ  โทรทัศน์  การพูดวาทศิลป์  การอ่าน
หนังสือพิมพ์และตำราวิชาการ  การเขียนบทความ  และ
ฝึกแต่งกาพย์  กลอน  โคลง  ฉันท์ในภาษาไทย   
    

๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาไทยชั้นสูง   ๓ (๓-๐-๖)   
  (Advanced  Thai)                      
 ศ ึกษาว ิ เคราะห ์หน ่วยเส ียงพยัญชนะ   
หน่วยเสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์  หน่วยคำ  
ระบบไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึก
ทักษะการฟังข ่าวจากวิทย ุ  โทรทัศน ์  การพูด
วาทศิลป์  การอ่านหนังสือพิมพ์และตำราวิชาการ  
การเขียนบทความ  และฝึกแต่งกาพย์  กลอน  โคลง  
ฉันท์ในภาษาไทย       

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 

 

๐๐๐ ๑๒๘     ภาษาจีนเบ้ืองต้น   ๒(๒-๐-๔)        
  (Basic Chinese)    
ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบคำ 
และระบบประโยค ฝึกการอ่าน การเขียนภาษาจีน และ
การฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน                                    

๐๐๐ ๒๒๐     ภาษาจีนเบ้ืองต้น  ๓ (๓-๐-๖)  
           (Basic Chinese)    
ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื ่องระบบเสียง 
ระบบคำ และระบบประโยค ฝึกการอ่าน การเขียน
ภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน                                    

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
- เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 

 

๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง        ๒(๒-๐-๔) 
  (Advanced  Chinese)                  
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน 
เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน                                                    

๐๐๐ ๒๒๑ ภาษาจีนชั้นสูง    ๓ (๓-๐-๖)   
  (Advanced  Chinese)                  
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาจ ีน เน ้นการสนทนาโดยอาศัยข้อม ูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 

 



๘๒ 
 

 
 

                                            
๐๐๐ ๑๓๐     ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น    ๒ (๒-๐-๔)          
  (Basic  Japanese)             
  ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบ
เสียง ระบบคำ และระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียน
ภาษาญ ี ่ป ุ ่น และการสนทนาโดยอาศ ัยข ้อม ูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน                             

๐๐๐ ๒๒๒    ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น   ๓ (๓-๐-๖)   
       (Basic  Japanese)             
  ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ ่น ในเรื ่อง
ระบบเสียง ระบบคำ และระบบประโยค ฝึกการอ่าน 
เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน  

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
- เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 

 

๐๐๐ ๑๓๑  ภาษาญ่ีปุ่นชั้นสูง   ๒ (๒-๐-๔)    
  (Advanced  Japanese)            
 ฝ ึกท ักษะในการฟ ั ง  พ ูด  อ ่ าน  และเข ียน
ภาษาญ ี ่ป ุ ่น เน ้นการสนทนาโดยอาศ ัยข ้อม ูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน                                                          

๐๐๐ ๒๒๓  ภาษาญ่ีปุ่นชั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖)   
  (Advanced  Japanese)            
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาญี่ปุ ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน                                                          

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 

 

๐๐๐ ๑๓๕  ภาษาฮินดีเบ้ืองต้น    ๒ (๒-๐-๔) 
  (Basic  Hindi)             
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี  ในเรื่องระบบ
เสียง  ระบบคำ  และระบบประโยค  ฝึกการฟัง-อ่าน-
เขียน-สนทนาภาษาฮินดี  และระบบไวยากรณ์พื้นฐานท่ี
นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน                   

๐๐๐ ๒๒๔ ภาษาฮินดีเบ้ืองต้น      ๓ (๓-๐-๖)   
             (Basic  Hindi)             
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี  ในเรื ่อง
ระบบเสียง  ระบบคำ  และระบบประโยค  ฝึกการ
ฟ ัง-อ ่าน-เข ียน-สนทนาภาษาฮินดี  และระบบ
ไวยากรณ์พื้นฐานท่ีนิยมใช้ในชีวิตประจำวัน                   

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 

 

๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง      ๒ (๒-๐-๔)        
  (Advanced  Hindi)                     
 ฝึกทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษา
ฮินดี  เน้นการสนทนา  โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน                                 

๐๐๐ ๒๒๕ ภาษาฮินดีชั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖)   
  (Advanced  Hindi)                     
 ฝึกทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน
ภาษาฮินดี  เน้นการสนทนา  โดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน                                 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 

 

๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย        ๒ (๒-๐-๔) 
  (Thai Culture)              
 ศึกษาความหมายและเนื ้อหาของวัฒนธรรม 
พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม 
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่
และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการ
พัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรม
ไทย   

๐๐๐ ๒๒๖ วัฒนธรรมไทย   ๓ (๓-๐-๖)   
  (Thai Culture)              
 ศ ึ กษ า คว า มหมา ยแล ะ เน ื ้ อ ห า ของ
วัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภท
ของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 
ว ัฒนธรรมไทยก ับการพ ัฒนา ผลกระทบของ
วัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย   

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 

 

๐๐๐ ๒๑๒  มนุษย์กับอารยธรรม  ๒ (๒-๐-๔) 
  (Man and Civilization)         
 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ 
ต ั ้ งแต ่สม ัยก ่อนประว ัต ิศาสตร ์จนถ ึงสมัยป ัจจ ุบัน 

๐๐๐ ๒๒๗  มนุษย์กับอารยธรรม  ๓ (๓-๐-๖)   
      (Man and Civilization)         
 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของ
มนุษย์ ตั ้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัย

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 

 



๘๓ 
 

 
 

ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของ
อารยธรรมตะว ันออกและตะว ันตกในย ุคต ่ า งๆ 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การ
แลกเปล ี ่ยนกันระหว่าง   อารยธรรมตะวันออกกับ
ตะวันตก และอิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคม
และวัฒนธรรมไทย ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

ปัจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและ
พัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกใน
ยุคต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและ
ตะวันตก ที ่ก ่อให ้เก ิดผลกระทบและความคิด
สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี ่ยนกัน
ระหว่าง   อารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และ
อิทธิพลของอารยธรรมทั ้งสองที ่ม ีต่อสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

๐๐๐ ๒๐๑ ชีวิตกับจิตวิทยา       ๒(๒-๐-๔) 
  (Life and Psychology)            
    ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต 
ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการดำรงชีวิต วิเคราะห์
คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ  ผลของสุขภาพจิตที่มี
ต่อพฤติกรรมของมนุษย์และการดำรงอยู่ร่วมกันในสังคม
และสิ่งแวดล้อม    

๐๐๐ ๑๐๙ จิตวิทยาเพือ่การพัฒนาตน ๓ (๓-๐-๖)   
      (Psychology for Self-Development)  

ประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทางจิตวิทยาและ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้
ผ ู ้เร ียนเกิดความเข้าใจตนเองและผู้อ ื ่น สามารถ
วิเคราะห์ตนเองและผู้อื ่น  มีทักษะในการสื่อสาร 
สร้างสัมพันธภาพและทำงานเป็นทีม 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-
ปรับเปลี่ยน
ชื่อรายวิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 
-ปรับแก้ไข
คำอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๒๔๑วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา                             
                                                ๒(๒-๐-๔)                                           
            (Physical Science and Technology) 
   ศึกษาหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  ประวัติ
และผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆ ความคิด
เกี่ยวกับเอกภพ  ระบบสุริยะ  เทคโนโลยี  เทคโนโลยีทาง
การเกษตร  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การลดต้นทุนการ
ผลิต  การเพิ่มผลผลิต  การขนส่ง  การสื่อสาร  เทคโนโลยี
ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ ่น  วิทยาศาสตร์กับ
ชีวิตประจำวัน  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 

๐๐๐ ๑๑๒ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม ่
                              ๓ (๓-๐-๖)  
(Modern Science and Technology) 
 ศึกษาหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
ป ร ะ ว ั ต ิ แ ล ะ ผ ล ง า น ข อ งน ั ก ว ิ ท ย า ศา ส ตร์  
ในย ุคต ่ า ง  ๆ กระบวนการทางว ิทยาศาสตร์  
วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ หลักพื้นฐานทาง
เทคโนโลย ี   กระบวนการใช ้ เทคโนโลย ีอย ่าง
สร ้างสรรค์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน พระพุทธศาสนากับเทคโนโลยี 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-
ปรับเปลี่ยน
ชื่อรายวิชา 
- เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 
- ปรับแก้ไข
คำอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยี
สารสนเทศ                              ๒(๒-๐-๔) 
   (Introduction to Computer and Information  
Technology) 

๐๐๐ ๑๐๓ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
               ๓ (๓-๐-๖)   
    (Computer and Digital Technology) 
 มีความรู ้และเข้าใจเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์
และ เทคโน โลย ี ด ิ จ ิ ท ั ล  อ งค ์ ประกอบระบบ

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-
ปรับเปลี่ยน
ชื่อรายวิชา 



๘๔ 
 

 
 

 ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส ื ่อสาร ประว ัต ิของคอมพ ิวเตอร ์และการส ื ่อสาร
อ งค ์ ป ร ะ กอบของคอมพ ิ ว เ ตอ ร ์   ร ะ บบด ิ จ ิ ทั ล 
ภาษาคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ แพลตฟอร์ม
คอมพิวเตอร์ ระบบการประมวลผล การว ิเคราะห์
ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและการบริหารข้อมูล 
เครือข่ายและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ 
ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ จริยธรรมและสังคม
ไซเบอร์ 

คอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ความ
ปลอดภัย กฎหมาย และจริยธรรมในสังคมดิจิทัล มี
ทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต สื่อ และการสื่อสารยุค
ดิจิทัล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดทำเอกสาร 
ตารางคำนวณ การนำเสนอข้อมูลได้ และรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

- เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 
- ปรับแก้ไข
คำอธิบาย
รายวิชา 
-ย้ายเป็น
วิชาบังคับ 

๐๐๐ ๒๖๔   สันติศึกษา       ๒(๒-๐-๔)   
  (Peace Education)                     
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง 
ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี  ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติของ
นักสันติวิธ ีทั ้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่างๆ 
เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและ
เปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความรุนแรง  อีกทั้งพัฒนา
ทักษะในกระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้
เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟัง
และอยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆอย่างสันติสุข 

๐๐๐ ๒๒๘   สันติศึกษา   ๓ (๓-๐-๖)     
  (Peace  Education)                     
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับความ
ขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการ
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ซึ ่งประกอบด้วยแนวคิด
และแนวปฏ ิบ ัต ิของน ักส ันต ิว ิธ ีท ั ้งตะว ันออก 
ตะวันตกและศาสนาต่างๆ เพื ่อให้เกิดความรู ้และ
ความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความ
ขัดแย้งและความรุนแรง  อีกทั ้งพัฒนาทักษะใน
กระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดข้ึน
ในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและ
อยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆอย่างสันติสุข 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 

 

๐๐๐ ๒๖๕  หลักธรรมาภิบาล     ๒(๒-๐-๔) 
  (Good  Governance)       
 ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญ
ของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 

๐๐๐ ๒๓๐  หลักธรรมาภิบาล  ๓ (๓-๐-๖)   
      (Good  Governance)       
 ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญ
ของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 

 

๐๐๐ ๒๖๖  ภาวะผู้นำ   ๒(๒-๐-๔)                                             
  (Leadership)                              
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำที่นำการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานในศตวรรษท่ี ๒๑ รวมถึง
ศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้นำกับการใช้การ
สื่อสารที่เอื้ออาทร ผู้นำกับความเห็นที่ถูกต้องดีงามและ
ความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้นำ วิสัยทัศน์ผู ้นำ ผู้นำกับการสร้างความสัมพันธ์

๐๐๐ ๒๒๙  ภาวะผู้นำ   ๓ (๓-๐-๖)   
  (Leadership)                              
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำท่ีนำ
การเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานในศตวรรษท่ี 
๒๑ รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้นำ
กับการใช้การสื่อสารท่ีเอื้ออาทร ผู้นำกับความเห็นท่ี
ถูกต้องดีงามและความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำ วิสัยทัศน์ผู้นำ ผู้นำ

-เปลี่ยนรหัส
วิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 

 



๘๕ 
 

 
 

แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์ความรู ้ภาวะผู้นำตามทฤษฎี
ตะวันตกและภาวะผู ้นำในทางพระพุทธศาสนา ถอด
บทเรียนภาวะผู้นำของบุคคลสำคัญที่เกี ่ยวข้องกับการ
พัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่สามารถนำ
องค์กรไปสู ่ความสำเร็จและเกิดสันติส ุขแก่ส ังคมและ
ชุมชนท้ังในประเทศและระดับโลก 

กับการสร้างความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์
ความรู้ภาวะผู้นำตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้นำ
ในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะผู้นำของ
บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งใน
ประเทศและระดับโลกที ่สามารถนำองค์กรไปสู่
ความสำเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนท้ังใน
ประเทศและระดับโลก 

 ๐๐๐ ๒๓๑ การรู้เท่าทันสื่อ ๓ (๓-๐-๖) 
  (Media Literacy) 
 ศึกษาแนวคิดเก ี ่ยวก ับสื ่อและสื ่อปลอม 
อิทธิพลของสื่อปลอมที่มีต่อสังคม การตรวจสอบข่าว 
เทคนิคการรู้เท่าทันข่าวปลอม การรู้เท่าทันสื่อชวนเชือ่
ต่างศาสนา อันได้แก่สื่อชวนเชื่อที่บิดเบือนหลักพุทธ
ธรรม สื่อชวนเชื่อ ที่ใส่ร้ายบุคคลหรือองค์กร โดยใช้
ศาสนาเป็นเครื่องมือจนสร้างความขัดแย้งในสังคม 

เพ่ิมเติม
รายวิชา 

 ๐๐๐ ๒๓๒ ความรับผิดชอบต่อสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
  (Social Responsibility) 
 ศ ึกษาเก ี ่ยวก ับการแยกแยะระหว ่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ละอายและความ ไม่ทนต่อการทุจริต รู ้หน้าที่ของ
พลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการ
ทุจริต และ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจรติ 
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่หลากหลาย 
มุ ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดความรู้ความ เข้าใจ ทักษะ 
เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต 

เพ่ิมเติม
รายวิชา 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จำนวน ๓๐ หน่วยกิต วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จำนวน ๓๐ หน่วยกิต ปรับ
โครงสร้าง
เป็นไม่มี
กลุ่มย่อย 

๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี     ๒ (๒-๐-๔) 
  (Pali Literature)  
 ศ ึกษาประว ัต ิความหมายประเภทและ
พัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก  อรรถกถา ฎีกา 
อนุฎีกา โยชนาและปกรณ์วิเสส วรรณกรรมบาลีใน

๐๐๐ ๑๓๔ วรรณกรรมพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 

            (Buddhist Literature)     
 ศ ึกษาประว ั ต ิและพ ัฒนาการของ
วรรณกรรมบาลีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที ่ศึกษาอยู ่ใน
ประเทศไทย โดยวิเคราะห์วรรณกรรมที่น่าสนใจ 

- รวม
รายวิชา 
วรรณคดี
บาลี/ 
งานวิจัย
และ
วรรณกรร



๘๖ 
 

 
 

ประเทศไทย และคุณค่าของวรรณกรรมบาลี ต่อ
สังคมไทย 

เช่น วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค มหาวงศ์ ทีปวงศ์ 
ศาสนวงศ์ เตภูม ิกถา  ม ังคลัตถทีปนี กาพย์
มหาชาติ สังคีติยวงศ์ มงคลวิเสสกถา  แก่นพุทธ
ศาสน์  กรรมทีปนี  พุทธธรรม พุทธวิทยา และ
พระไตรปิฎกฉบับสากล: วิถีธรรมจากพุทธปัญญา  

มทาง
พระพุทธศ
าสนา 
-เปลี่ยน
รหัสวิชา 
-เปลี่ยน
ชื่อวิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต  

๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพทุธศาสนา                                         
๒ (๒-๐-๔) 
(Research and  Literary Works on Buddhism)  

 ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และ
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ต้ังแต่
อด ีตจนถ ึงป ัจจ ุบ ัน  ว ิ เคราะห ์วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาท่ีน่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของ พญาลิ
ไท มังคลัตถทีปนีของพระสิร ิมังคลาจารย์  กาพย์
มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของสมเด็จ
พระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน  พระมงคล วิเสสกถา
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา วชิรญาณว
โรรส  แก่นพุทธศาสน์ของพุทธทาส   กรรมทีปนีของ
พระพรหมโมลี  (วิลาส  ญาณวโร)  พุทธธรรมของพระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุต ฺโต) พ ุทธว ิทยาของ
อาจารย์พร รัตนสุวรรณ  และงานวิจัยและวรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

 

๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปิฎกศึกษา   ๒ (๒-๐-๔)  
  (Tipitaka Studies)         
       ศึกษากำเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการ
ของคัมภีร์พระไตรปิฎก การจำแนกโครงสร้างและ
เนื้อหาสาระพระไตรปิฎก คำอธิบายโดยย่อของพระ
อรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและ
ลายลักษณ์อักษร ลำดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
ความเป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทย และ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก 

๐๐๐ ๑๓๕ พระไตรปิฎกศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
     (Tipitaka Studies)         
 ศึกษาประวัติและพัฒนาการของคัมภีร์
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา 
โครงสร้างและเนื ้อหาสำคัญของพระไตรปิฎก 
เช่น มหาวิภังค์ ภิกขุณีวิภังค์ และมหาวัคค์ในพระ
วินัยปิฎก พระสูตรสำคัญ เช่น พรหมชาลสูตร 
มหาปรินิพพานสูตร มหาสติปัฏฐานสูตร จูฬกัมม
ว ิภ ังคสูตรในพระสุตตันตปิฎก ศึกษาสาระ

- รวม
รายวิชา 
พระไตรปิ
ฎก
ศึกษา/ 
พระวินัย
ปิฎก/ 
พระ
สุตตันตปิ



๘๗ 
 

 
 

เบื ้องต้นของปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป 
นิพพานในพระอภิธรรมปิฎก การสืบทอดโดยมุข
ปาฐะและลายลักษณ์อักษร ความเป็นมาของ
พระไตรปิฎกในประเทศไทย พระไตรปิฎกบาลี
อักษรต่างๆ และประโยชน์ที ่ได้จากการศึกษา
พระไตรปิฎก 

ฎก/พระ
อภิธรรม
ปิฎก 
-เปลี่ยน
รหัสวิชา 
-เพิ่มเติม
หน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก      ๒ (๒-๐-๔) 
  (Vinaya Pitaka)                  
         ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย 
โครงสร้างของพระวินัยปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์
เนื้อหาสาระท่ีสำคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ 
มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถา
และฎีกาประกอบ และประโยชน์ท่ีได้รับจาก
การศึกษาพระวินัยปฎิก 

 

๐๐๐ ๑๔๙  พระสุตตันตปิฎก  ๒ (๒-๐-๔)  
  (Suttanta Pitaka )           
 ศึกษาประว ัต ิ ความเป็นมา  ความหมาย  
โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์
พระสูตรท่ีสำคัญ คือ พรหมชาลสูตร  มหาปรินิพพาน
สูตร อัคคัญญสูตร รวมทั้งประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ 
จากนิกายทั้ง ๕ นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย  
สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย โดย
อาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ 
๐๐๐ ๒๕๐  พระอภิธรรมปิฎก ๒ (๒-๐-๔) 
  (Abhidhamma Pitaka) 
 ศึกษาประว ัต ิ ความเป็นมา ความหมาย 
โครงสร ้างของพระอภ ิธรรมป ิฎก  เน ื ้อหาสาระ  
ประเด็นท่ีน่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง ๗ คัมภีร์  
โดยเน้นให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป  
และนิพพาน  โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ     
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์   ๒ (๒-๐-๔) 
  (Pali Grammar)                  

๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาลี  ๓ (๓-๐-๖)      
                    (Pali)                 

-รวม
รายวิชา 



๘๘ 
 

 
 

 ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี  ฐาน
กรณ์  การออกเสียงพยัญชนะสังโยค การเชื่อมอักษร
ด้วยสนธิกิริโยปกรณ์  ประเภทและวิธีแจกคำนาม  
สังขยา  อัพยยศัพท์  กิริยาอาขยาต นามกิตก์  กิริยา
กิตก์  สมาสและตัทธิต 
 

 ศึกษาบาล ีไวยากรณ์ ประกอบด้วย 
อักขรวิธี วจีวิภาค และหลักการแต่ง-แปลบาลี
เบ้ืองต้น 

บาลี
ไวยากรณ์
/ 
แต่งแปล
บาลี 
-เปลี่ยน
รหัสวิชา 
-เปลี่ยน
ชื่อวิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี      ๒ (๒-๐-๔) 
        (Pali Composition and Translation) 
           ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีท้ังโดยอรรถ
และโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา การแต่ง
และการแปลประโยคพิเศษและสำนวนที่ควรทราบ 
การแปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาล ีจาก
หนังสือท่ีกำหนด 

๐๐๐ ๑๕๘  ประวัติพระพุทธศาสนา       ๒ (๒-๐-๔) 

  (History of Buddhism)  
      ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ความสำคัญและลักษณะเด่นของ
พระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา 
การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานา
ประเทศ และอ ิทธ ิพลของพระพ ุทธศาสนาต่อ
วัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการ
และองค์การใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุค
ปัจจุบันและอนาคต 

๐๐๐ ๑๓๗ ประวัติพระพุทธศาสนา  ๓ (๓-๐-๖) 

    (History of Buddhism)  
 ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาในอินเดีย 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียไป
ในประเทศต่างๆ ความสำคัญ ลักษณะเด่นของ
พระพ ุ ทธศาสนา  ฐานะและบทบาทของ
พ ร ะ พ ุ ท ธ ศ า ส น า ใ น น า น า ป ร ะ เ ท ศ 
พระพุทธศาสนากับสังคมว ัฒนธรรมในนานา
ป ร ะ เ ท ศ  ข บ ว น ก า ร แ ล ะ อ ง ค ์ ก ร ท า ง
พระพุทธศาสนาในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต 
และบทบาทของคณะสงฆ ์ ไทยก ับการสืบ
พระพุทธศาสนาตามพุทธปณิธานต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 
 

ปรับ
รายวิชา
ประวัติ
พระพุทธศ
าสนา/ 
การ
ปกครอง
คณะสงฆ์
ไทย 
-เปลี่ยน
รหัสวิชา 
-เปลี่ยน
ชื่อวิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย      ๒ (๒-๐-๔) 
    (Thai Sangha Administration) 

           ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครอง
คณะสงฆ์ไทย ต้ังแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน  ศึกษาและ
วิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ 
กฎ ระเบียบ คำส่ังและประกาศท่ีสำคัญของคณะสงฆ์  
การประยุกต์   การปกครองและการบริหารในปัจจุบัน

สำหรับคณะสงฆ์ไทย 

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา         
                                     ๒ (๒-๐-๔) 
 (Buddhist Festival and Traditions) 

๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธีกรรม
พระพุทธศาสนา                      ๓ (๓-๐-๖) 
(Buddhist Festival and Traditions) 

-เปลี่ยน
รหัสวิชา 



๘๙ 
 

 
 

 ศึกษาเทศกาลและพิธ ีกรรมที ่สำคัญทาง
พระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและ
พิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 

 ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่สำคัญทาง
พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลและสมัยหลัง
พุทธกาล ความสำคัญ คุณค่าทางจริยธรรมของ
เทศกาลและพิธ ีกรรม เทศกาลและพิธีกรรม
สำคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีถือปฏิบัติในประเทศ
ไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อิทธิพลของเทศกาล
และพิธีกรรมนั้นๆ ท่ีมีต่อสังคมไทย 

-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 
-แก้ไข
คำอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ   ๒ (๒-๐-๔) 

             (Dhamma in English) 
 ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาท่ีนิยม
ใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่สำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ที ่น ักปราชญ์ได้รจนาไว ้ใน
ภาษาอังกฤษ 

๐๐๐ ๒๓๙ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

             (Dhamma in English) 
 ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาท่ี
นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือ
ที ่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ที ่น ักปราชญ์ได้
รจนาไว้เป็นภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะด้านการฟัง 
พูด อ่าน และเขียนธรรมภาคภาษาอังกฤษ 

-เปลี่ยน
รหัสวิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 
-แก้ไข
คำอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ       ๒ (๒-๐-๔) 
                 (Dhamma Communications) 
 ศ ึกษาหล ั กการและว ิ ธ ี ก าร เ ผ ยแ ผ่
พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดในท่ี
ชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด  การ
เทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการ
ใช้ส่ือประกอบการบรรยาย 

 ตัดออก 

๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑    (๒) (๑-๒-๔) 
   (Buddhist Meditation I) 
 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย  หลักการ 
ว ิธ ีการ และประโยชน์ของการปฏิบัต ิกรรมฐาน 
อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐  วิปัสสนาภูมิ ๖  สติ
ปัฏฐาน  ๔  หลักธรรมที่ควรรู ้  ได้แก่   ภาวนา ๓  
นิมิต ๓  สมาธิ ๓  รูปฌาน ๔  อรูปฌาน ๔ วสี ๕  
นิวรณ์ ๕  อุปกิเลส ๑๖  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติและนำไปใช้  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งกำหนด  ๑  ระยะ หรือ  ๒ 
ระยะ   

๐๐๐ ๑๔๐  กรรมฐาน ๑         ๓ (๒-๒-๕)                                   
      (Buddhist Meditation I) 
 ศ ึกษาความ เป ็นมา  ความหมาย  
หลักการ ประโยชน์และวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน 
อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐  วิปัสสนาภูมิ ๖  
สติปัฏฐาน  ๔  หลักธรรมท่ีควรรู้  ได้แก่   ภาวนา 
๓  นิมิต ๓  สมาธิ ๓  รูปฌาน ๔  อรูปฌาน ๔ 
วสี ๕  นิวรณ์ ๕  อุปกิเลส ๑๖  และฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม นั่งกำหนด  
ส่งและสอบอารมณ์ 
 

-ปรับปรุง
รายวิชา 
-เปลี่ยน
รหัสวิชา 
-เปลี่ยน
ชื่อวิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒     ๑ (๑-๒-๔) ๐๐๐ ๒๔๑  กรรมฐาน ๒         ๓ (๒-๒-๕)                                 -ปรับปรุง
รายวิชา 



๙๐ 
 

 
 

     (Buddhist Meditation II) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสส
นาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร   และอานาปาน
สติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานท้ังแบบสมถ
ยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมท่ีควรรู้ ได้แก่ 
สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่ง
กำหนด ๒ ระยะ  ส่งและสอบอารมณ์ 

      (Buddhist Meditation II) 
 ศ ึกษาหล ักการและว ิธ ีการปฏ ิบ ั ติ
วิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวกายานุปัสสนาสติปัฏ
ฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร 
วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานท้ังแบบสมถยานิ
กะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมท่ีควรรู้ ได้แก่ 
สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึก
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม  นั่ง
กำหนด  ส่งและสอบอารมณ์  

-เปลี่ยน
รหัสวิชา 
-เปลี่ยน
ชื่อวิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓   (๒) (๑-๒-๔) 
               (Buddhist Meditation III ) 

ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนา
สติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ 
๕ หลักธรรมท่ีควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส   ๓ อภิญญา ๖ วิ
สุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการ
เดินจงกรม ๓ ระยะ นั่งกำหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบ
อารมณ์  

๐๐๐ ๓๔๒  กรรมฐาน ๓          ๓(๒-๒-๕)                                   
 (Buddhist Meditation III) 
 ศ ึกษาหล ักการและว ิธ ีการปฏ ิบ ั ติ
วิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวเวทนา-นุปัสสนาสติ
ปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ 
๕ หลักธรรมท่ีควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ 
วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม  นั ่งกำหนด  ส่งและสอบ
อารมณ์  

-ปรับปรุง
รายวิชา 
-เปลี่ยน
รหัสวิชา 
-เปลี่ยน
ชื่อวิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔    ๑ (๑-๒-๔) 
     (Buddhist Meditation IV) 
 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนา
สติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวน การเกิด
ของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ 
ว ิป ัสสนูปกิ เลส ๑๐ ว ิป ัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบ ั ติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๔ ระยะ นั่ง
กำหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

๐๐๐ ๔๔๓  กรรมฐาน ๔         ๓(๒-๒-๕)                         
 (Buddhist Meditation IV) 
 ศ ึกษาหล ักการและว ิธ ีการปฏ ิบ ั ติ
วิปัสสนากรรมฐาน  ตามแนวจิตตานุปัสสนาสติ
ปัฏฐานและธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติ
ปัฏฐานสูตร กระบวน การเกิดของไตรสิกขาและ
ไตรลักษณ์ หลักธรรมท่ีควรรู้ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส 
๑๐ ว ิป ัสสนาญาณ ๑๖ ฝึกปฏิบัต ิว ิป ัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม  นั่งกำหนด  ส่งและ
สอบอารมณ์  
 

-รวม
รายวิชา 
ธรรมะ
ภาคปฏิบั
ติ ๕/ 
ธรรมะ
ภาคปฏิบั
ติ ๖ 
-เปลี่ยน
รหัสวิชา 
-เปลี่ยน
ชื่อวิชา 
-เพ่ิมเติม
หน่วยกิต  

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕   (๒) (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation V) 

 



๙๑ 
 

 
 

ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติว ิปัสสนา
กรรมฐาน ตามแนวธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหา
สติปัฏฐานสูตร  กระบวนการเกิดดับของรูปนามตาม
แนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู ้ ได้แก่ โพธิ
ปักขิยธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการ
เดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งกำหนด ๕ ระยะ ส่งและสอบ
อารมณ์ 
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖  ๑ (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation VI) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติว ิปัสสนา
กรรมฐานในพระสูตรที่เชื ่อมโยงกับมหาสติปัฏฐาน
สูตร  เช่น อปัณณกสูตร  สติสูตร   อาการบรรลุมรรค
ผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล  ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่ง
กำหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

 ตัดออก 

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗     ๑ (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation VII) 
 ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมท่ี
เกิดดับในขณะ  ปฏิบัติฯ วิธีแก้สภาวธรรมของสำนัก
ปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติ
ปัฏฐานสูตร  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม และนั่งกำหนด  ส่งและสอบอารมณ์ 

 -ตัดออก 

หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ ๓๓ หน่วยกิต วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ ๓๓ หน่วยกิต  

๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร                    ๒ (๒-๐-๔) 
       (Buddha’s Administration Methods) 
       ศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีของการบริหาร 
แนวคิดการบริหารงาน พุทธวิธีการบริหารงานหลักการและ
วิธีการบริหารงานของพระพุทธเจ้า พุทธจริยาหลักพุทธธรรม
เพื ่อการบริหารงาน วิธีการบริหารงานตามแนวพุทธ กลวิธี
และอุบายการบริหารของพระพุทธเจ้า  และพุทธวิธีการ
บริหารงานที่ดี 

๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร             ๓ (๓-๐-๖) 
       (Buddha’s Administration Methods) 
       ศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีของการบริหาร 
พุทธวิธีการบริหารงาน หลักการและวิธีการบริหารงานของ
พระพุทธเจ้า พุทธจริยา หลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารงาน 
และการประยุกต์ใช้พุทธวิธีการบริหารงานกับองค์กร
สมัยใหม่ 

ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
และปรับ
หน่วยกิต 

๔๐๓ ๓๐๒ การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา 
        ๒ (๒-๐-๔) 
        (Management of Buddhist Property) 

๔๐๓ ๓๐๒ การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา 
        ๓ (๓-๐-๖) 
        (Management of Buddhist Property) 

ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา



๙๒ 
 

 
 

        ศ ึกษาถึงความร ู ้ เบ ื ้องต ้นเก ี ่ยวก ับทร ัพย ์ส ินของ
พระพุทธศาสนา กฎระเบียบที่ว่าด้วยศาสนสมบัติ การบริหาร
จัดการทรัพย์สิน การวิเคราะห์ทรัพย์สิน และแนวโน้มการ
จัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา 

        ศ ึกษาถึงความร ู ้ เบ ื ้องต ้นเก ี ่ยวก ับทร ัพย ์สิน 
กฎระเบียบที ่ว ่าด้วยศาสนสมบัติ การบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน การวิเคราะห์ทรัพย์สิน แนวโน้มการจัดการ
ทรัพย์สินพระพุทธศาสนา และการปฏิรูป    

และปรับ
หน่วยกิต 

๔๐๓ ๓๐๓ กฎหมายสาหรับพระสงฆ์            ๒ (๒-๐-๔) 
       (Related Laws for Sangha) 
      ศึกษากฎหมายที่พระสงฆ์ควรทราบลักษณะที่มาและ
ประเภทของกฎหมายขั้นตอน และวิธีการออกกฎหมายคณะ
สงฆ์ ความสัมพันธ์ของกฎหมายคณะสงฆ์กับกฎหมายอื่นๆ 
เปรียบเทียบกฎหมายคณะสงฆ์กับกฎหมายต่างๆ การบังคับ
ใช้กฎหมายคณะสงฆ์การใช้อำนาจหน้าที่ของพระสังฆาธิการ
กฎหมายปกครองที ่ เก ี ่ยวเน่ืองก ับพระส ังฆาธ ิการเ พ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารก ิจการของคณะสงฆ์  กฎหมาย
เกี่ยวกับที่ดินการครอบครองปรปักษ์ การทำนิติกรรมสัญญา
การเช่าที ่ดินและอาคารของวัด การเป็นเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายพระสงฆ์กับมรดกการเป็นโจทย์ จำเลยและพยานใน
ศาลและศึกษากรณีตัวอย่างคดีที่ศาลตัดสินแล้วอันเกี่ยวข้อง
กับกฎหมายที่พระสงฆ์ควรทราบและกรณีศึกษา 

๔๐๓ ๓๐๓ กฎหมายสาหรับพระสงฆ์        ๓ (๓-๐-๖) 
       (Related Laws for Sangha) 
       ศึกษากฎหมายที่พระสงฆ์ควรทราบ ลักษณะที่มา
และประเภทของกฎหมาย ขั ้นตอนและวิธ ีการออก
กฎหมายคณะสงฆ์ ความสัมพันธ์ของกฎหมายคณะสงฆ์
กับกฎหมายอื่น ๆ  การบังคับใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของคณะสงฆ์  การใช้อำนาจ
หน้าที่ของพระสังฆาธิการ กฎหมายปกครองที่เกี่ยวเนื่อง
กับพระสังฆาธิการ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารกิจการของ
คณะสงฆ์ 

ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
และปรับ
หน่วยกิต 

๔๐๓ ๓๐๔ การจัดการสาธารณูปการ            ๓ (๓-๐-๖) 
        (Monastery Compound Management) 
       ศึกษาความหมายและความเป็นมาในการจัดการงาน
สาธารณูปการ การกำหนดส่วนพุทธาวาส สังฆาวาส การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ผังวัด กฎหมายที่
เก่ียวเน่ืองกับการจัดผังวัด ระเบียบและการดำเนินการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในวัด กฎระเบียบการขออนุญาตต้ังวัด การพัฒนา 
วัดแผนการจัดการสาธารณูปการ ปัญหาและแนวโน้มการ
จัดการงานสาธารณูปการ 

๔๐๓ ๓๐๔ การจัดการและพัฒนาสาธารณูปการ 
๓ (๓-๐-๖)  (Monastery Compound Management 
and Development) 
       ศึกษาความหมายและความเป็นมาในการจัดการงาน
สาธารณูปการ กฎระเบียบการขออนุญาตตั ้งวัดการ
กำหนดส่วนพุทธาวาส สังฆาวาส การอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม
ต้ังแต่สมัยพุทธกาล การจัดทำผังวัด กฎหมายที่เก่ียวเน่ือง
ก ับการก ่อสร้างระเบียบและการดำเนินการจ ัดการ
ส ิ ่ งแวดล ้อมในว ัดการพ ัฒนาว ั ดแผนการจ ัดการ
สาธารณูปการ ป ัญหาและแนวโน้มการจ ัดการงาน
สาธารณูปการ 

ปรับชื่อ
วิชาและ
ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 

๔๐๓ ๓๐๕  การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา  ๓ (๓-๐-๖) 
       (Management to Buddhist Affairs) 
       ศ ึ กษาความหมายและแนวค ิด เก ี ่ ยวก ับก ิจการ
พระพุทธศาสนาพัฒนาการของกิจการพระพุทธศาสนาในสมัย
พุทธกาล และในประเทศไทยแนวโน้มเกี่ยวเนื่องกับกิจการ
พุทธศาสนาในอนาคต และกรณีศึกษา 

๔๐๓ ๓๐๕  การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสมัยใหม่  
๓ (๓-๐-๖) (Reform on Modern Buddhist Affairs)       
ศึกษาความหมายและแนวคิดเกี ่ยวกับการปฏิรูปกิจการ
พระพ ุทธศาสนาสม ัยใหม่  พ ัฒนาการของก ิ จการ
พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลและในประเทศไทย และ
กรณีศึกษาการพัฒนากิจการพุทธศาสนาสมัยใหม่ 

ปรับชื่อ
วิชาและ
ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 

๔๐๓ ๔๐๖ การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ 
       ๓ (๐-๖-๖) 
       (Independent Studies) 

๔๐๓ ๔๐๖ การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ 
       ๓ (๐-๖-๖) 
       (Independent Studies) 

ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา



๙๓ 
 

 
 

       ศ ึกษาหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน  เล ือกปฏิบัติงานที่
เก่ียวกับการบริหารจัดการ ณ หน่วยงานตามความสนใจเขียน
เป็นรายงานผลของการปฏิบัติงานดังกล่าวในรูปของภาค
นิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยการควบคุมและแนะนำของอาจารย์
ที่ปรึกษา 

      ศึกษาค้นคว้าอิสระโดยใช้กระบวนการวิจัยเกี ่ยวกับ
การจัดการเชิงพุทธ ปัญหาที่เกิดขึ ้นจริงในองค์กรสงฆ์ 
องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน อื ่น ๆ โดยเขียนในรูปภาค
นิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยการควบคุมและแนะนำของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

และปรับ
หน่วยกิต 

๔๐๓ ๓๐๗ การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
       ๓ (๓-๐-๖) 
       (Management on Buddhism Dissemination) 
      ศึกษาความหมายการเผยแผ่ หลักการเผยแผ่ของพุทธ
ศาสนาวิวัฒนาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การจัดการการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์ แนวโน้มการจัดการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ศึกษาองค์การเผยแผ่ในประเทศไทย 
และกรณีศึกษา 

๔๐๓ ๓๐๗ การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนายุคใหม่  
       ๓ (๓-๐-๖) 
    (Buddhism Dissemination Management  in 
the Modern  Era) 
       ศึกษาความหมายการเผยแผ่ หลักการเผยแผ่ของพุทธ
ศาสนา วิวัฒนาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การจัดการ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์ แนวโน้มการ
จัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศึกษาองค์การเผยแผ่ใน
ประเทศไทย และกรณีศึกษา       

ปรับชื่อ
วิชา 

 

๔๐๓ ๓๐๘ การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ      ๓ (๓-๐-๖) 
       (Buddhist Social Work) 
       ศึกษาความหมายของสังคมสงเคราะห์ ขอบเขตงานสังคม
สงเคราะห์ จุดมุ ่งหมายของงานสังคมสงเคราะห์วิธีการสังคม
สงเคราะห์ กระบวนการของงานสังคมสงเคราะห์หน้าที ่และ
จรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห์ หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับ
การสังคมสงเคราะห์ วิสัยทัศน์ของพระสงฆ์ต้นแบบกับการสังคม
สงเคราะห์ และกรณีศึกษาองค์กรสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ
ศาสนา 

๔๐๓ ๓๐๘ การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธยุคการ
เปลี่ยนแปลง   ๓ (๓-๐-๖)   
       (Buddhist Social work in the changing Era) 
       ศึกษาความหมายความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎี ขอบเขต
งาน จุดมุ่งหมาย วิธีการ กระบวนการ หน้าที่และจรรยาบรรณ
ของนักสังคมสงเคราะห์ตามหลักพุทธธรรม วิสัยทัศน์ของ
พระสงฆ์ต้นแบบกับการสังคมสงเคราะห์ และกรณีศึกษาองค์กร
สังคมสงเคราะห์แนวพุทธศาสนายุคการเปลี่ยนแปลง   

ปรับชื่อวิชา
และปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 

๔๐๓ ๔๐๙ การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิง 
       พุทธ  ๓ (๓-๐-๖) 
      (Innovative  Development for Changing in 
Buddhist) 
      ศึกษาการสร้างความคิดสร้างสรรค์และสภาพแวดล้อมทาง
นวัตกรรม การนำกระบวนการใหม่ไปปฏิบัติในองค์การวิธีการ
คัดเลือกกระบวนการจัดการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อม
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์การด้านเทคโนโลยี โครงสร้าง
องค์การ พฤติกรรม รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง การจัดองค์การ
และกลยุทธ์ในการบริหาร การจัดการและการสร้างบรรยากาศที่ดี
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การ การจูงใจบุคลากรในหน่วยงาน การ
ปรับปรุงองค์การ การควบคุมคุณภาพงานการใช้ทรัพยากรบุคคล
และทรัพยากรอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวพุทธ 

๔๐๓ ๔๐๙ นวัตกรรมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนาองค์กร  
      ๓ (๓-๐-๖) 
(Buddhist Innovation for Organization 
Development) 
       ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม การบูรณา
การหลักพุทธธรรมและการนำนวัตกรรมเชิงพุทธไปใช้ใน
การพัฒนาองค์กร พัฒนาทรัพยากรบุคคลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

ปรับชื่อวิชา
และปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 



๙๔ 
 

 
 

๔๐๓ ๔๑๐ ภาวะผู้นำทางการจัดการเชิงพุทธ    ๓ (๓-๐-๖) 
       (Buddhist Leadership for management) 
       ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและความความหมาย เกี่ยวกับภาวะ
ผู ้นำลักษณะของภาวะผู ้นำ ภาวะผู้นำเพื่อการจัดการ ผู ้นำที่มี
ประสิทธิภาพ ต้นแบบผู้นำ ภาวะผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์ ผู้นำตาม
แนวพระพุทธสาสนา กรณีศึกษาผู้นำที่สร้างสันติสุขตามหลักพุทธ
ธรรม 

๔๐๓ ๔๑๐ การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพุทธในศตวรรษที่ ๒๑ 
๓ (๓-๐-๖)  (Buddhist Leadership Development 
in the ๒๑ st Century) 
       การศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาภาวะผู้นำ 
และการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ 
ศึกษาคุณลักษณะผู้นำเชิงพุทธและการพัฒนาภาวะผู้นำเชิง
พุทธในศตวรรษที่ ๒๑ 

ปรับชื่อวิชา
และปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 

๔๐๓ ๔๑๑ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์      ๓ (๓-๐-๖) 
       (Sangha Educational Management) 
      ศ ึกษาประว ัต ิความเป ็นมาของการศึกษาหล ักการจัด
การศึกษาของคณะสงฆ์ระบบการศึกษาคณะสงฆ์บทบาทของ
พระสงฆ์ต่อการบริหารจัดการการศึกษาการปฏิรูปการศึกษากับ
การศึกษาของคณะสงฆ์ กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาของคณะ
สงฆ์แนวโน้มการจัดการศึกษาของพระสงฆ์ 

๔๐๓ ๔๑๑ การพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์   
๓ (๓-๐-๖)  (The Development of Sangkha 
Educational Management) 
       ศึกษาประวัติการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ วิเคราะห์
สภาพการศึกษาคณะสงฆ์ในปัจจุบันและแนวโน้มการศึกษาสงฆ์
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์
ในอนาคต 

ปรับชื่อวิชา
และปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 

๔๐๓ ๔๑๒ การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์ ๓ (๓-๐-๖) 
      (Buddhist Arts Conservation and Management) 
      ศ ึกษาความหมายประว ัต ิความเป ็นมาขอบเขตของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ 
ลักษณะของพุทธศิลป์ วิวัฒนาการและอิทธิพลพุทธศิลป์ในด้าน
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมปรัชญาธรรมทางวัตถุ 
ความสัมพันธ์พุทธศิลปะกับศาสตร์ต่างๆ สกุลศิลปะการสงวน
รักษาการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพุทธศิลป์ประโยชน์ของ
พุทธศิลป์ 

 ตัดออก 

 วิชาเฉพาะด้านทางการจัดการเชิงพุทธ ๓๒ หน่วยกิต  
๔๐๓ ๒๑๓ ความรู้เบื้องต้นทางการจัดการ     ๓ (๓-๐-๖) 
       (Introduction to Management) 
      ศ ึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบเขตของการ
จัดการ พัฒนาการของการจัดการ การจัดการภาครัฐ การจัดการ
ทางธุรกิจ การวางแผน การติดต่อประสานงาน การวินิจฉัยสั่งการ 
การจัดการตามแนวบูรณาการ การจัดการตามแนวธรรมาภิบาล
การจัดการ 

๔๐๓ ๒๑๒ หลักการจัดการ                  ๓ (๓-๐-๖) 
      (Principles of Management)           
     ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบเขตของการ
จัดการ พัฒนาการของการจัดการ การจัดการภาครัฐ การ
จัดการทางธุรกิจ การวางแผน การติดต่อประสานงาน การ
วินิจฉัยสั่งการ การจัดการตามหลักธรรมาภิบาลการจัดการและ
การบูรณาการ การจัดการด้วยหลักพุทธธรรม 

ปรับรหัส
วิชาชื่อวิชา
และปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 

๔๐๓ ๒๑๔ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ      ๓ (๓-๐-๖) 
      (Organization Theory and Management) 
      ศึกษาทฤษฎี ความหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับองค์การและ
การจัดการ การวางแผนเพ่ือการจัดองค์การการจัดโครงสร้างของ
องค์การ การจัดการทรัพยากรบุคคลการอำนวยการ การควบคุม
งาน การพัฒนาองค์การและการจัดการ การสร้างจุดเด่นของ
องค์การ กระบวนการขององค์การ การพัฒนาของทฤษฎีองค์การ
และการบริหารสมัยใหม่ การแก้ปัญหาความขัดแย้งและแนว
ทางแก้ไข ปัญหาในองค์การ และการจัดการทรัพยากรบุคคล 

๔๐๓ ๒๑๓ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ   ๓ (๓-๐-๖) 
      (Organization Theory and Management) 
      ศึกษาทฤษฎี ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับองคก์าร
และการจัดการ การวางแผนเพื่อการจัดองค์การ การจัด
โครงสร้างขององค์การ การจัดการทรัพยากรบุคคล การ
อำนวยการ การควบคุมงาน การพัฒนาองค์การและการ
จัดการ การสร้างจุดเด่นขององค์การ กระบวนการของ
องค์การ การพัฒนาของทฤษฎีองค์การและการบริหาร
สมัยใหม่การแก้ปัญหาความขัดแย้งและแนวทางแก้ไขปัญหา

ปรับรหัส
วิชาและ
คำอธิบาย
รายวิชา 



๙๕ 
 

 
 

ในองค์การ และการจัดการทรัพยากรบุคคล แนวคิดการ
จัดการบริหารองค์การในศตวรรษที่ ๒๑ แนวการพัฒนา
องค์การ ด้วยระบบดิจิทัล 

๔๐๓ ๔๑๕ การจัดการเชิงกลยุทธ์                ๓ (๓-๐-๖) 
       (Strategic Management) 
      ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการการวิเคราะห์กลยุทธ์กับสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติการประเมินและ
ควบคุมกลยุทธ์ การจัดการทางกลยุทธ์กับมิติทางด้านสังคม กล
ยุทธ์การจัดการในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 

๔๐๓ ๔๒๐ การจัดการเชิงกลยุทธ์           ๓ (๓-๐-๖) 
       (Strategic Management) 
       ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิง     
กลยุทธ์ ระบบข้อมูลเพื ่อการจัดการ การวิเคราะห์กลยุทธ์กับ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การ
ประเมินและควบคุมกลยุทธ์ การจัดการทางกลยุทธ ์ก ับมิติ
ทางด ้านส ังคม กลยุทธ ์การจ ัดการในสภาวะแวดล ้ อมที่
เปลี่ยนแปลง และการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเชิง      กล
ยุทธ์ 

ปรับรหัส
วิชาและ
คำอธิบาย
รายวิชา 

 

๔๐๓ ๓๑๖ ดิจิทัลเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์  
       ๓ (๓-๐-๖) 
      (Digital for Sangha Administration) 

      เพื่อศึกษารูปแบบของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานขององค์กร อันเป็นการยกระดับคุณภาพงาน
บริการและการบริหารจัดการที่ต้องการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุค 
DigitalGovernment เป็นพลังแห่งการขับเคลื ่อนทุกภาค
ส่วนของประเทศเข้าสู่ยุคดิจิตอลเพื่อให้มีการนำเทคโนโลยี
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ย้ายไปอยู ่
วิชาเลือก
เฉพาะ
สาขาการ
จัดการเชิง
พุทธ 

๔๐๓ ๓๑๗ การวิจัยเพ่ือการจัดการ             ๓ (๓-๐-๖) 
       (Managerial Research) 
      ศึกษาความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับการวิจัยกระบวนการ
และข้ันตอนการวิจัย การวางแผนและการออกแบบการวิจัย 
การเขียนโครงการวิจัย ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง สถิติ
สำหรับการวิจัย เทคนิคการรวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลเช ิงบริหารจัดการ การเขียนรายงานวิจัย การใช้
ผลการวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการ ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารและการนำผลงานการวิจ ัยไปใช้ในการ
ตัดสินใจเชิงบริหารจัดการ 

๔๐๓ ๓๑๕ การวิจัยเพ่ือการจัดการ        ๓ (๓-๐-๖) 
       (Managerial Research) 
       ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย กระบวนการและ
ขั้นตอนการวิจัย การวางแผนและการออกแบบการวิจัย การ
เขียนโครงการวิจัย ประชากรและการสุ ่มตัวอย่าง ศึกษา
งานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการ สถิติสำหรับการวิจัย 
เทคนิคการรวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
รายงานวิจัย การใช้ผลการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการ  และ
การนำผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ 

ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 

 ๔๐๓ ๓๑๖ การบัญชีเบื้องต้น ๑            ๓ (๓-๐-๖) 
      (Basic Accounting ๑) 
      ศึกษาความหมาย  และวัตถุประสงค์ของการบัญชี 
ประโยชน์ของข้อม ูลทางการบ ัญช ี ว ิว ัฒนาการและ
จรรยาบรรณของบัญชี ความสำคัญของบัญชีต ่อการ
ประกอบธุรกิจและการจัดการคณะสงฆ์ การวิเคราะห์
รายการค้า และวิธีการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี 

วิชาใหม่ 



๙๖ 
 

 
 

 ๔๐๓ ๓๑๗ การบัญชีเบื้องต้น ๒            ๓ (๓-๐-๖) 
      (Basic Accounting ๒) 
      ศ ึกษาความหมายของสินค้า การบันทึกรายการ
เก่ียวกับการซื้อขายสินค้าต่าง ๆ การบันทึกรายการในสมุด
รายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุงเมื่อสิ้น
งวดบัญชี กระดาษทำการ ๘ ช่อง งบกำไรขาดทุน  งบ
แสดงฐานะทางการเงิน งบทดลองหลังปิดบัญชี    

วิชาใหม่ 

๔๐๓ ๓๑๘ การบัญชีเพ่ือการจัดการ            ๓ (๓-๐-๖) 
       (Managerial Accounting) 
      ศึกษาแนวคิดและหลักการทางบัญชี ประโยชน์ของ
ข้อมูลทางบัญชี หลักการบัญชีขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการบญัชี
เกี ่ยวกับสินทรัพย์ หนี ้ส ินและทุนการจัดทำบัญช ีแยก
ประเภท การปรับปรุงบัญชีเมื ่อสิ ้นงวดและการจัดทำงบ
การเงินสำหรับธุรกิจให้บริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้าและธุรกิจ
ผลิตสินค้า วิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ่มการจัดทำ
แผนงบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และ
งบกระแสเงินสด การนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ประโยชน์
ในการตัดสินใจทางธุรกิจ 

๔๐๓ ๓๑๘ การบัญชีเพ่ือการจัดการ        ๓ (๓-๐-๖) 
       (Managerial Accounting) 
       ศึกษาแนวคิดและหลักการทางบัญชี ประโยชน์ของ
ข้อมูลทางบัญชี หลักการบัญชีขั้นพื้นฐานรวมทั้งการบัญชี
เกี ่ยวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน และทุนการจัดทำบัญชีแยก
ประเภท การปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวดและการจัดทำงบ
การเงินสำหรับธุรกิจให้บริการ ธุรกิจซื ้อขายสินค้าและ
ธุรกิจผลิตสินค้า วิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มการ
จัดทำแผนงบประมาณงบแสดงการเปลี ่ยนแปลงทาง
การเงิน และงบกระแสเงินสด การนำข้อมูลทางการบัญชี
ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ 

คงเดิม 

๔๐๓ ๓๑๙ กฎหมายเพ่ือการจัดการ             ๓ (๓-๐-๖) 
       (Laws on Management) 
      ศึกษาความหมายลักษณะปัจจัยและความสำคัญของ
การบริหารและการจัดการองค์กรการบริหารกับการออก
กฎหมายข้ันตอนและวิธีการออกกฎหมายขององค์กรบริหาร
ของรัฐการใช้อำนาจและการควบคุมการใช้อำนาจลักษณะ
กฎหมายปกครอง และศึกษากรณีตัวอย่างของคดีทางการ
จัดการ 

๔๐๓ ๓๑๙ กฎหมายเพ่ือการจัดการ        ๓ (๓-๐-๖) 
       (Laws on Management) 
      ศึกษาความหมายลักษณะปัจจัยและความสำคัญของ
การบริหารและการจัดการองค์กรการบริหารกับการออก
กฎหมายขั ้นตอนและวิธีการออกกฎหมายขององค์กร
บริหารของรัฐการใช้อำนาจและการควบคุมการใช้อำนาจ
ลักษณะกฎหมายปกครอง และศึกษากรณีตัวอย่างของคดี
ทางการจัดการ 

คงเดิม 

๔๐๓ ๔๒๐ ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการ     ๓ (๓-๐-๖) 
       (English for Management) 
       ศึกษาโครงสร้างภาษาอังกฤษและศัพท์พื้นฐานทั่วไป
ทางการจัดการ การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานทาง
วิทยาการจัดการ การติดต่อสื่อสารและการจัดการ การเข้า
ประชุมสัมมนา การรายงานและการเสนอผลงานทางด้าน
บริหารจัดการ ทักษะการอ่านตำราและเอกสารวิชาการ 
และ 
ทักษะการอ่านหนังสือพิมพ์สำหรับการบริหารจัดการ 

๔๐๓ ๒๑๔ ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
       (English for Management) 
      ศึกษาโครงสร้างภาษาอังกฤษและศัพท์พื ้นฐานทั ่วไป
ทางการจัดการ การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานทาง
วิทยาการจัดการ การติดต่อสื ่อสารและการจัดการ การเข้า
ประชุมสัมมนา การรายงานและการเสนอผลงานทางด้าน
บริหารจัดการ ทักษะการอ่านตำราและเอกสารวิชาการ และ
ทักษะการอ่านหนังสือพิมพ์สำหรับการบริหารจัดการ 

ปรับรหัส
รายวิชา 

๔๐๓ ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ๓     (๓-๐-๖) 
      (Management Information  Systems) 

๔๐๓ ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
       (Management Information  Systems) 

ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 



๙๗ 
 

 
 

      ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและโครงสร้างของ
ระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการ  ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การจัดการฐานข้อมูล การวางแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
องค ์การ  การจ ัดการด้านการบร ิหารงานบุคคล  การ
ดำเนินการตรวจสอบ และระบบควบคุมสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศเพื ่อการจัดองค์การกับระบบ ISO และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพย์สินทางพระพุทธศาสนา 

       ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและโครงสร้างของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
การจัดการฐานข้อมูล การวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การ การ
จัดการด้านการบริหารงานบุคคล การดำเนินการตรวจสอบ 
และระบบควบคุมสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื ่อการจัด
องค์การกับระบบ MIS และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ทรัพย์สินทางพระพุทธศาสนา 

๔๐๓ ๔๒๒ การจัดการวิถีชุมชน                  ๓ (๓-๐-๖) 
       (Management of Local Community Way of 
Life) 
       ศึกษาความหมาย ขอบข่าย แนวคิดและทฤษฎีการ
จัดการวิถีชุมชน คุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การสำรวจ
แหล่งเร ียนรู ้ในชุมชน การจัดระบบฐานข้อมูลและการ
จัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และจัดให้มีกรณีศึกษาชุมชน
ตัวอย่าง 

๔๐๓  ๔๒๒  การจ ัดการว ิถ ีช ุมชนและแหล ่งเร ียนรู้             
๒ (๐-๔-๔) 
(Management of Local Community way and 
Learning Resources) 
      ศึกษาความหมาย ขอบข่าย แนวคิดและทฤษฎีการ
จัดการวิถีชุมชน  คุณค่าของแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน การมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในรูปแบบนวัตวิถี  การจัดระบบฐานข้อมูลและการจัดการ
แหล่งเรียนรู้ และจัดให้มีกรณีศึกษาชุมชนตัวอย่าง   

ปรับชื่อ
วิชาและ
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับหน่วย
กิต 

๔๐๓ ๔๒๓ การบริหารชุมชนและการจัดการแหล่งเรียนรู้ 
       ๒ (๒-๐-๔)   (Community and Management 
Learning  Center) 
       ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคการบริหารชุมชน 
วิธีการในการจัดการ โดยเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ ่น สิทธิ
ชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน การวางแผนการจัดการ
แห่ลงเรียนรู ้ชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
จำเป็นของชุมชน โดยไม่ทำลายความสมดุลของระบบนิเวศและ
ไม่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม การร่วมมือขององค์กรชุมชน และ
องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการแหล่ง
เรียนรู้ 

 ตัดออก 

 วิชาเลอืกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ ๙ หน่วยกิต  
๔๐๓ ๔๒๔ การบริหารจัดการงบประมาณ    ๓ (๓-๐-๖) 
      (Budgeting Administration) 
      ศ ึกษาความหมาย  แนวค ิด  ทฤษฎี  และนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ
เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งบประมาณ บทบาทของระบบ
การเมืองต่อการบริหารจัดการงบประมาณ การบริหาร
จัดการงบประมาณเพ่ือพระพุทธศาสนา ปัญหาและแนวโน้ม
ของการบริหารจัดการงบประมาณ 

๔๐๓ ๔๒๓ การบริหารจัดการงบประมาณ    ๓ (๓-๐-๖) 
      (Budgeting Administration) 
      ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายเกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและ
วิธีการวิเคราะห์งบประมาณ บทบาทของระบบการเมืองต่อ
การบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ
เพื่อพระพุทธศาสนา ปัญหาและแนวโน้มของการบร ิหาร
จัดการงบประมาณ 

ปรับรหัส
รายวิชา 

๔๐๓ ๔๒๕ หลักการฝึกอบรมและการประชุม   ๓ (๓-๐-๖) 
      (Principle of Training and Meeting) 

๔๐๓ ๔๒๔ หลักการฝึกอบรมและการประชุม  
๓ (๓-๐-๖) 

ปรับรหัส
รายวิชา 



๙๘ 
 

 
 

     ศึกษาหลักการ วิธีการ และกระบวนการเกี ่ยวกับการ
ฝึกอบรมและการประชุม บรรยากาศ ลักษณะหรือรูปแบบ
ในการฝึกอบรมและการประชุมในสถานการณ์ต่างๆ  การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกอบรมและการประชุม
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนา 

      (Principle of Training and Meeting) 
       ศึกษาหลักการ วิธีการ และกระบวนการเก่ียวกับการ
ฝึกอบรมและการประชุม บรรยากาศ ลักษณะหรือรูปแบบ
ในการฝึกอบรมและการประชุมในสถานการณ์ต่างๆ การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกอบรมและการประชุม
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนา 

๔๐๓ ๔๒๖ การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ ๓ (๓-๐-
๖) 
      (Buddhist Human Resource Management) 
     ศึกษาหลักการ หน้าที่ และแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรในองค์การการพยากรณ์เกี่ยวกับทรัพยากร
มนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผน การสรรหา การ
คัดเลือก การปฐมนิเทศ การประเมินการปฏิบัติงาน การ
ฝึกอบรม การบรรจุแต่งตั ้งระบบการจ่ายค่าตอบแทน 
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและพนักงาน สุขภาพ ความ
ปลอดภัยคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน และการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา 

๔๐๓ ๔๒๕ การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ  
     ๓ (๓-๐-๖) 
      (Buddhist Human Resource Management) 
     ศึกษาหลักการ หน้าที่ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรในองค์การ การพยากรณ์เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ 
การวิเคราะห์งาน การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การ
ปฐมนิเทศ การประเมินการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การ
บรรจุแต่งต้ังระบบการจ่ายค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้างและพนักงาน สุขภาพ ความปลอดภัย การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวพระพุทธศาสนา   

ปรับรหัส
รายวิชา 

๔๐๓ ๔๒๗ การจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๓ (๓-๐-๖) (Management of The Philosophy of 
Self Sufficient ) 
      ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎี
ใหม่และวิธีการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมระดับบุคคล 
ชุมชนประเทศชาติเพื ่อนำไปสู ่การพัฒนาที่ยั ่งยืนและมี
ภูมิคุ้มกันการวิเคราะห์ความสำเร็จของกรณีศึกษาที่มีการ
น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับเหตุการณ์จริง 

๔๐๓ ๔๒๖ การจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

       ๓ (๓-๐-๖) (Management of The Philosophy 
of Self Sufficient ) 
      ศ ึกษา แนวคิด ทฤษฎีเกี ่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิธีการนำไปประยุกต์ใช ้ก ับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในระดับบุคคล ชุมชน ประเทศชาติเพ่ือนำไปสู่
การพัฒนาท่ีย่ังยืนและมีภูมิคุ้มกัน วิเคราะห์กรณีศึกษา ที่มี
การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
บริหารจัดการจนประสบความสำเร็จ   

ปรับรหัส
รายวิชา
และ
คำอธิบาย
รายวิชา 

๔๐๓ ๔๒๘ ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการ 
จัดการ   
๓ (๓-๐-๖) (Leadership and Managerial Negotiation 
Strategy) 
       ศึกษาทฤษฎีภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำกับจริยธรรมภาวะ
ผู้นำกับความคิดเชิงระบบและการแก้ไขปัญหา ภาวะผู้นำ
กับวิสัยทัศน์และการสื่อสารระหว่างในองค์กร ผู้นำกับการ
เปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร  
ผู้นำกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ กระบวนการเจรจาต่อรอง
เพ่ือเป็นเครื่องมือทางการจัดการ การสร้างอิทธิพลตามแนว
พุทธ ต่อเพื ่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๔๐๓ ๔๒๗ ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
ทางการจัดการ   
๓ (๓-๐-๖) (Leadership and Managerial Negotiation 
Strategy) 
        ศ ึกษาทฤษฎีภาวะผู ้นำ ภาวะผู ้นำกับจริยธรรม 
ภาวะผู้นำกับความคิดเชิงระบบและการแก้ไขปัญหา ภาวะ
ผู้นำกับวิสัยทัศน์และการสื่อสารระหว่างในองค์กร ผู้นำกับ
การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของ
องค์กร ผู้นำกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ กระบวนการเจรจา
ต่อรองเพื่อเป็นเครื่องมือทางการจัดการ การสร้างอิทธิพล
ตามแนวพ ุทธ ต ่ อ เพ ื ่ อนร ่วมงาน ผ ู ้ บ ั ง ค ับบ ัญชา 

ปรับรหัส
รายวิชา 



๙๙ 
 

 
 

หน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนและอื่นๆ กลยุทธ์ในการเจรจา
ต่อรองที่ได้ผลและกรณีศึกษา 

ผู้ใต้บังคับบัญชา หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชนและอื่นๆ 
กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองที่ได้ผลและกรณีศึกษา        

 
๔๐๓ ๔๒๙ การสื่อสารกับการจัดการ            ๓ (๓-๐-๖) 
      (Communication and Management) 
     ศ ึกษาแนวคิดเกี ่ยวกับการสื ่อสาร ความหมายและ
พัฒนาการของการสื่อสาร ความสำคัญและเป้าหมายของ
การสื ่อสาร องค์ประกอบของการสื ่อสารในการจัดการ
วัตถุประสงค์ของการสื ่อสารในการจัดการ โครงสร้างของ
การจัดการองค์การ พฤติกรรมบุคคลกับการสื่อสาร รูปแบบ
การสื ่อสารในการจัดการองค์การ  ระบบการสื ่อสารของ
องค์การกิจกรรมการสื่อสารในการจัดการองค์การ การแก้ไข
ปัญหาโดยการจัดระบบการสื่อสารให้ประสานกันการสื่อสาร
กับการจัดการแนวพุทธ 

๔๐๓ ๔๒๘ การสื่อสารกับการจัดการ        ๓ (๓-๐-๖) 
      (Communication and Management) 
      ศึกษาแนวคิดเกี ่ยวกับการสื ่อสาร ความหมายและ
พัฒนาการของการสื่อสาร ความสำคัญ และเป้าหมายของ
การสื ่อสาร องค์ประกอบของการสื ่อสารในการจัดการ 
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารในการจัดการ โครงสร้างของ
การจัดการองค์การ พฤติกรรมบุคคลกับการสื ่อสาร 
รูปแบบการสื่อสารในการจัดการองค์การ ระบบการสื่อสาร
ขององค์การ กิจกรรมการสื ่อสารในการจัดการองค์การ 
การแก้ไขปัญหาโดยการจัดระบบการสื่อสารให้ประสานกัน 
การสื่อสารกับการจัดการแนวพุทธ 

ปรับรหัส
รายวิชา 

๔๐๓ ๔๓๐ การจัดการความรู้                     ๓ (๓-๐-๖) 
      (Knowledge Management) 
      ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี ่ยวกับวิวัฒนาการการจัดการ
ความรู ้กลยุทธ์การจัดการองค์ความรู้ ทฤษฎีเกี ่ยวกับการ
จัดการความรู้ สรรพวิธีในการจัดการความรู้ การจัดการ
ความรู้ในองค์กรธุรกิจ บุคลากรในการจัดการความรู้และ
ทรัพยากรมนุษย์ระบบการจัดการความรู ้การประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ จัดการความรู ้รวมถึงการจัดการ
ความ รู้ในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ 

๔๐๓ ๔๒๙ การจัดการความรู้                  ๓ (๓-๐-๖) 
      (Knowledge Management) 
      ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการการจัดการ
ความรู้ กลยุทธ์การจัดการองค์ความรู้ ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ สรรพวิธีในการจัดการความรู ้ การจัดการ
ความรู้ในองค์กรธุรกิจ บุคลากรในการจัดการความรู้และ
ทรัพยากรมนุษย์ ระบบการจัดการความรู ้ การประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบจัดการความรู้ รวมถึงการจัดการ
ความรู้ในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ 

ปรับรหัส
รายวิชา 

๔๐๓ ๔๓๑ การไกล่เกลี่ยและการจัดการข้อพิพาท 
       ๓ (๓-๐-๖) 
      (Mediation and Conflict Management) 
      ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของการไกล่เกลี่ย และการจัดการ
ข้อพิพาท การวิเคราะห์และการประเมินข้อพิพาท การ
เจรจาต่อรอง และรวมถึงเทคนิค วิธีการ และขั้นตอนการ
ไกล่เกลี่ยและการจัดการข้อพิพาท และกรณีศึกษา 

๔๐๓ ๔๓๐ การไกล่เกลี่ยและการจัดการข้อพิพาท 
       ๓ (๓-๐-๖) 
      (Mediation and Conflict Management) 
      ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของการไกล่เกลี่ย และการจัดการข้อ
พิพาท การวิเคราะห์และการประเมินข้อพิพาท การเจรจา
ต่อรอง และรวมถึงเทคนิค วิธีการ และขั้นตอนการไกล่เกลี่ย
และการจัดการข้อพิพาท และกรณีศึกษา 

ปรับรหัส
รายวิชา 

 

๔๐๓ ๔๓๒ การบริหารความเสี่ยงทางการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
      (Risk Management) 
     ศึกษารูปแบบของความเสี่ยง เครื่องมือการวัดความเสี่ยง 
แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื ่อลดความเสี ่ยงทางการ
จัดการ การตัดสินใจภายใต้ความเสี ่ยง  ตัวแบบสำหรับ
ประเมินความเสี่ยงขององค์กร การบริหารความเสี่ยงจากการ
ดำเนินการ การจัดการความขัดแย้งและกลยุทธ์ในการสื่อสาร

๔๐๓ ๔๓๑ การบริหารความเสี่ยงทางการจัดการ  
     ๓ (๓-๐-๖) 
      (Risk Management) 
     ศึกษารูปแบบของความเสี่ยง เครื่องมือการวัดความ
เสี ่ยง แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื ่อลดความเสี่ยง
ทางการจัดการ การตัดสินใจภายใต้ความเสี ่ยง ตัวแบบ
สำหรับประเมินความเสี ่ยงขององค์กร การบริหารความ

ปรับรหัส
รายวิชา 



๑๐๐ 
 

 
 

เพื่อการบริหารความเสี ่ยง จริยธรรมผู้บริหารและธรรมาภิ
บาลในการบริหารความเสี ่ยง การจัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยงขององค์กรเชิงพุทธ วิเคราะห์ถึงผลดีและผลเสียอันเกิด
จากการบริหารความเสี่ยง 

เสี่ยงจากการดำเนินการ การจัดการความขัดแย้งและกล
ยุทธ์ในการสื ่อสารเพ่ือการบริหารความเสี ่ยง จริยธรรม
ผู้บริหารและธรรมาภิบาลในการบริหารความเสี่ยง การ
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงพุทธ วิเคราะห์
ถึงผลดีและผลเสียอันเกิดจากการบริหารความเสี่ยง 

๔๐๓ ๔๓๓ มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการ        ๓ (๓-๐-๖) 
       (Human Relations and Management) 
       ศ ึ กษาแนวค ิดทฤษฎี  และป ั จจ ั ยพ ื ้ นฐ านของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความต้องการของบุคลากรใน
องค์กร หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร หน้าท่ีและ 
บทบาทความร ับผ ิ ดชอบต ่อองค ์กรและส ั งคม  การ
ติดต่อสื่อสารกับการบริหารจัดการจิตวิทยาของความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ร่วมงาน หลักพุทธธรรมที่ช่วยส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ 

๔๐๓ ๔๓๒ มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการ     ๓ (๓-๐-๖) 
       (Human Relations and Management) 
       ศ ึกษาแนวค ิด ทฤษฎ ีและป ัจจ ัยพ ื ้นฐานของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความต้องการของบุคลากรใน
องค์กร หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร หน้าที่
และบทบาทความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม การ
ต ิดต ่อส ื ่อสารก ับการบร ิหารจ ัดการจ ิตว ิทยาของ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ร ่วมงาน หลักพุทธธรรมที่ช ่วย
ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ 

ปรับรหัส
วิชาและ
ปรับหน่วย
กิต 

๔๐๓ ๔๓๔ จิตวิทยาการจัดการ                 ๒ (๒-๐-๔) 
       (Managerial Psychology) 
       ศึกษาถึงทฤษฎีและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล การ
ปรับตนทางสังคมและการตัดสินใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
แรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจ ขวัญและกำลังใจใน
การทำงาน ศิลปะในการวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ วิธี
บร ิหารคนให ้ม ีพล ังสร ้างสรรค์ความส ัมพันธ ์ระหว่าง
ผ ู ้บ ังค ับบ ัญชาก ับผ ู ้ ใต ้บ ังค ับบ ัญชาสภาพการทำงาน
สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน ความ 
เหน่ือยล้าและประสิทธิภาพในการทำงาน และจิตวิทยาการ 
จัดการตามแนวพุทธ 

๔๐๓ ๔๓๓ จิตวิทยาการจัดการ               ๓ (๓-๐-๖) 
       (Managerial Psychology) 
       ศึกษาถึงทฤษฎีและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล 
การปรับตนทางสังคมและการตัดสินใจในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น แรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจ ขวัญ
และกำลังใจในการทำงาน ศิลปะในการวิพากษ์วิจารณ์เชิง
สร้างสรรค์ วิธีบริหารคนให้มีพลังสร้างสรรค์ความสัมพันธ์
ระหว่างผู ้บ ังคับบัญชากับผู ้ใต้บังคับบัญชาสภาพการ
ทำงานสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ความปลอดภัยในการ
ทำงาน ความเหนื่อยล้าและประสิทธิภาพในการทำงาน 
และจิตวิทยาการจัดการตามแนวพุทธ 

ปรับรหัส
วิชาและ
ปรับหน่วย
กิต 

๔๐๓ ๔๓๕ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ ๒ (๒-๐-๔) 
       (Correspondenceand Routine Work 
Management) 
       ศ ึกษาลักษณะความหมาย และโครงสร้างของการ
จัดการงานสารบรรณและธุรการ หลักทฤษฎีเก่ียวกับงานสาร
บรรณ บทบาทและความสำคัญของงานสารบรรณ กลไกของ
ระบบการทำงาน การควบคุมดูแลงานในสำนักงาน ระบบ
ของการรายงาน การสรุปผลของงาน การเขียนโครงการ
เก่ียวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

๔๐๓ ๔๓๔ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ  
       ๓ (๓-๐-๖) 
       (Correspondenceand Routine Work 
Management) 
       ศึกษาลักษณะความหมาย และโครงสร้างของการจัดการ
งานสารบรรณและธุรการ หลักทฤษฎีเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
บทบาทและความสำคัญของงานสารบรรณ กลไกของระบบ
การทำงาน การควบคุมดูแลงานในสำนักงาน ระบบของการ
รายงาน การสรุปผลของงาน การเขียนโครงการเกี่ยวกับการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ 

ปรับรหัส
วิชาและ
ปรับหน่วย
กิต 

๔๐๓ ๔๓๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น 
      ๒ (๒-๐-๔) 
      (English for Communication and Information 
Retrieval) 

๔๐๓ ๔๓๕ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น 
      ๓ (๓-๐-๖) 
     (English for Communication and Information 
Retrieval) 

ปรับรหัส
วิชาและ
ปรับหน่วย
กิต 



๑๐๑ 
 

 
 

       ศึกษาและพัฒนาด้านการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตประจำวัน การสืบค้นและการใช้พจนานุกรม โดย
อาศัยการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบสารนิเทศรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตนเองจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ 

       ศึกษาและพัฒนาด้านการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การสืบค้นและการใช้พจนานุกรม 
โดยอาศัยการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบสารนิเทศ
รูปแบบต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับสาขาวิชาของตนเองจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

๔๐๓ ๔๓๗ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน     ๒ (๒-๐-๔) 
       (Current Affair Analysis) 
       ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดในโลกในปัจจุบัน ด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม 
การวิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาแนวโน้มของ
โลกปัจจุบันในด้านต่างๆ และการวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

๔๐๓ ๔๓๖ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ๓ (๓-๐-๖) 
       (Current Affair Analysis) 
       ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ที ่เกิดในโลกในปัจจุบัน 
ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ศาสนาและวัฒนา
ธรรม การวิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน ศ ึกษา
แนวโน้มของโลกปัจจุบันในด้านต่างๆ และการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

ปรับรหัส
วิชาและ
ปรับหน่วย
กิต 

๔๐๓ ๔๓๘ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์  ๒ (๒-๐-๔) 
      (Seminar on Sangha Management) 
      ศึกษาการจัดการกิจการคณะสงฆ์ พัฒนาการจัดการ
กิจการคณะสงฆ์ ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ศึกษากระบวนการและวิธีการ
แก ้ไขป ัญหา  ฝ ึกปฏ ิบ ัต ิในการแสดงความค ิดเห ็นและ
กระบวนการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของการจัดการกิจการ
คณะสงฆ์และแนวโน้มในการจัดการกิจการคณะสงฆ์ไทยใน
อนาคต 

๔๐๓ ๔๓๗ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ ์
       ๓ (๓-๐-๖) 
      (Seminar on Sangha Management) 
      ศึกษาการจัดการกิจการคณะสงฆ์ พัฒนาการจัดการ
กิจการคณะสงฆ์ ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ศึกษากระบวนการ 
และวิธีการแก้ไขปัญหา ฝึกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็น
และกระบวนการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของการจัดการ
กิจการคณะสงฆ์และแนวโน้มในการจัดการกิจการคณะ
สงฆ์ไทยในอนาคต 

ปรับรหัส
วิชาและ
ปรับหน่วย
กิต 

๔๐๓ ๔๓๙ การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ            ๒ (๒-๐-๔) 
      (Buddhist Public Relations) 
      ศ ึกษาความหมายปร ัชญาประเภทว ัตถ ุประสงค์  
องค์ประกอบ เครื่องมือและสื่อของยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์
และการสารสนเทศอื่นๆ ศึกษาการเผยแพร่พุทธธรรมที่ใช้
แนวทางของการประชาสัมพันธ์ บทบาทของพระพุทธเจ้าใน
การเผยแพร่และหลักการเผยแพร่ธรรมะร ่วมสมัยและ
กรณีศ ึกษาพระสงฆ์ที ่ประสบผลสำเร ็จในการเผยแพร่
พระพุทธศาสนา 

๔๐๓ ๔๓๘ การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ      ๓ (๓-๐-๖) 
      (Buddhist Public Relations) 
      ศ ึกษาความหมายปรัชญาประเภทวัตถุประสงค์  
องค ์ประกอบเคร ื ่ อ งม ื อและส ื ่ อของย ุทธว ิ ธ ี การ
ประชาสัมพันธ์และการสารสนเทศอื่นๆ ศึกษาการเผยแพร่
พุทธธรรมที่ใช้แนวทางของการประชาสัมพันธ์ บทบาท
ของพระพุทธเจ้าในการเผยแพร่และหลักการเผยแพร่
ธรรมะร่วมสมัยและกรณีศึกษาพระสงฆ์ที่ประสบผลสำเร็จ
ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

ปรับรหัส
วิชาและ
ปรับหน่วย
กิต 

๔๐๓ ๔๔๐ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
       ๒ (๒-๐-๔) 
       (Management on Buddhism in Asean 
Countries) 

๔๐๓ ๔๓๙ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
       ๓ (๓-๐-๖) 
       (Management on Buddhism in Asean 
Countries) 

ปรับรหัส
วิชาและ
ปรับหน่วย
กิต 



๑๐๒ 
 

 
 

       ศึกษาประวัติความเป็นมาพัฒนาการประชาคมอาเซียน 
วัตถุประสงค์ เสาหลักของประชาคมอาเซียนพระพุทธศาสนา
ในประชาคมอาเซียน พัฒนาการกิจการพระพุทธศาสนาใน
อาเซียนแนวโน้มการจัดการกิจการพระพุทธศาสนาใน
อาเซียน 

       ศ ึกษาประวัต ิความเป ็นมา พัฒนาการประชาคม
อาเซียน วัตถุประสงค์ เสาหลักของประชาคมอาเซ ียน 
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน พัฒนาการกิจการ
พระพุทธศาสนาในอาเซียน แนวโน้มการจัดการกิจการ
พระพุทธศาสนาในอาเซียน 

 ๔๐๓ ๔๔๐ ดิจิทัลเพ่ือการพัฒนากิจการคณะสงฆ์  
        ๓ (๓-๐-๖) 
       (Digital for Sangha Development) 
      เพ่ือศึกษารูปแบบของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานขององค์กร อันเป็นการยกระดับคุณภาพ
งานบริการและการบริหารจัดการที่ต้องการปรับเปลี่ยนเข้า
สู่ยุคดิจิทัล เป็นพลังแห่งการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของ
ประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

ปรับมา
จาก 
วิชาเฉพาะ
ด้าน
ทางการ
จัดการเชิง
พุทธ 

 ๔๐๓ ๔๔๑   อยุธยาศึกษาเมืองมรดกโลก          ๓ (๓-๐-๖) 
             (Ayutthaya of World Heritage) 
                       ศ ึกษาสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสต์ 
ศิลปะ วรรณกรรม เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพ
สังคมเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาในอนาคต 
รวมถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะเมือง 
มรดกโลก 

วิชาใหม่ 

 ๔๐๓ ๔๔๒    การบริหารชุมชนวัตวิถี    ๓ (๓-๐-๖)     
         (Narawathi Community Management) 
                 ศึกษาภูมิปัญญา วิถี วัฒนธรรม 
ลักษณะการบริหารชุมชนเชิงพุทธของผู้นำ ด้านการมี
ส่วนร่วมและการจัดการความขัดแย้ง ศึกษาอัตลักษณ์
โดยใช้การจัดการสมัยใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนว
แศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาคผนวก ค 
ข้อบังคับมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
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ภาคผนวก ง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ว่าด้วยการโอนและการเทยีบโอนผลการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

 
 

 
 

 
 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
----------------- 

 
  เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๘, ๑๘ และ ๖๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเห็นสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช             
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๓/                
๒๕๔๗  เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี ้
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ                            
โอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด คำสั่ง หรือ ประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
   “การโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหน่วยกิต ของรายวิชา       
ในระดับเดียวกันท่ีได้เคยศึกษามาแล้วในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
   “การเทียบโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหน่วยกิตของรายวิชา        
ในระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย 
   “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจำคณะ หรือวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา  มีดังนี้ 
  (๑)  นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า ที่เคยศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาค
การศึกษาปกติ หรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าสี่สิบหน่วยกิต ในมหาวิทยาลัย และมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ



๑๒๐ 
 

 
 

กว่า ๒.๐๐ หรือสำเร็จการศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัย ต้องยื่นคำร้องขออนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยท่ีรับโอน 
ภายในระยะเวลาสิบห้าวัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
  ในกรณีท่ีขอโอนเกินกว่าท่ีกำหนดไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
  (๒) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการโอนของนิสิตท่ียื่นคำร้องเฉพาะรายวิชา
ท่ีมีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่าระดับ  C หรือ S หรือ ค่าระดับ ๒.๐๐ หรือ
เทียบเท่า ให้คณะหรือวิทยาลัยที่ดำเนินการรับโอนเสร็จสิ้นแล้ว แจ้งผลการโอนให้กองทะเบียนและวัดผลทราบ
ก่อนวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้น ๆ  
  (๓) จำนวนรายวิชาและผลการศึกษาท่ีเทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิต ตามหลักสูตรท่ี
ศึกษาได้ และนำไปคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม ยกเว้นการโอนผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย 
  (๔) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยท่ีรับเทียบโอนไม่น้อยกว่าสามภาค
การศึกษาปกติ  
  นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา  มีดังนี้ 
  (๑) ผู้ท่ีเคยศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษามาแล้วจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง ต้องยื่นคำร้องขออนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยท่ีรับเทียบโอน ภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
  (๒)  รายวิชาท่ีนำมาขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
รายวิชาใหม่ท่ีขอเทียบโอน และจำนวนหน่วยกิตท่ีเทียบโอนได้ จะต้องไม่เกินสามในส่ีของจำนวนหน่วยกิตรวม 
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีรับเทียบโอน 
  (๓) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเทียบโอนของผู้ยื่นคำร้อง 
เฉพาะรายวิชาท่ีมีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่าระดับ C หรือ S หรือค่าระดับ 
๒.๐๐  หรือเทียบเท่า ให้คณะหรือวิทยาลัยท่ีดำเนินการรับเทียบโอนเสร็จส้ินแล้ว 
  (๔) จำนวนรายวิชาและผลการศึกษาท่ีเทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรท่ี
ศึกษาได้ และไม่สามารถนำไปคิดค่าระดับเฉล่ียสะสมได้ 
  (๕) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยท่ีรับเทียบโอนไม่น้อยกว่าสามภาค
การศึกษาปกติ และต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่าหกสิบหน่วยกิต 
  นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนคามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการเทียบและการเทียบโอนผลการศึกษา ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน 
(๒) คณบดีทุกคณะ เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้อำนวยการวิทยาลัย  จำนวนสองรูป ซึ่งอธกิารบดีแต่งต้ังโดยคำแนะนำของสภา

วิชาการ 



๑๒๑ 
 

 
 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินส่ีรูปหรือคน ซึ่งอธกิารบดีแต่งต้ังโดยคำแนะนำของสภา
วิชาการ 

(๕) ผู้อำนวยการกองวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) ผู้อำนวยการกองทะเบียนและวัดผล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  กรรมการตามข้อ (๓) และ (๔) ให้วาระการดำรงตำแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับการ
แต่งต้ังใหม่อีกได้ 
 ข้อ ๘ คณะกรรมการมาตรฐานการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา มีอำนาจและหน้าท่ี ดังนี้ 

(๑) กำหนดนโยบาย ระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโอนและการ
เทียบโอนผลการศึกษา 

(๒) ออกประกาศหรือคำส่ังเกี่ยวกับการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา 
(๓) รับพิจารณาคำร้องและวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาเกี่ยวกับการโอนและการเทียบโอนผล

การศึกษา 
(๔) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ 

อันอยู่ในอำนาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา 
(๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ข้อ ๙ ให้การดำเนินการเกี่ยวกับการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาท่ีดำเนินการไปก่อน
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้มีผลสมบูรณ์ตามระเบียบฉบับนี้ 
 ข้อ ๑๐  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้    
 
  ประกาศ  ณ วันท่ี      ๑๔      พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

        
          (พระสุเมธาธิบดี) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๒ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดบัปรญิญาตร ี(ฉบบัที่ ๒) 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๓ 
 

 
 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ ๒) 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

----------------- 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขบางส่วนของระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช             
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที ่ ๕/                
๒๕๕๑ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ                            
โอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๑” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให ้ยกเล ิกข ้อ ๔ แห ่งระเบ ียบมหาว ิทยาล ัยมหาจ ุฬาลงกรณราชว ิทยาล ัย  ว่า                         
ด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
   “การโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหน่วยกิต ของ

รายวิชาในระดับเดียวกันท่ีได้เคยศึกษามาแล้วในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา 

   “การเทียบโอน” หมายถึง การเทียบโอนผลการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือปริญญา
และหน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วใน สถาบันการศึกษาอื่นท่ี
มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

   “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัย ใน
มหาวิทยาลัย” 

 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการโอน
และการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา  มีดังนี้ 
  (๑) ผู้ที ่เคยศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรี  หรือ

เทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษามาแล้ว จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง ต้อง



๑๒๔ 
 

 
 

ยื่นคำร้องขออนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยท่ีรับโอน ภายในระยะเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาปกติแรกท่ีเข้าศึกษา 

  (๒) รายวิชาท่ีนำมาขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม
ในส่ีของรายวิชาใหม่ท่ีขอเทียบโอน และจำนวนหน่วยกิตท่ีเทียบโอนได้ จะต้องไม่ เกินสาม
ในส่ีของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีรับเทียบโอน 

  (๓) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเทียบโอนของ  ผู้
ยื่นคำร้อง เฉพาะรายวิชาท่ีมีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่าระดับ C หรือ S หรือค่าระดับ ๒.๐๐ หรือ  เทียบเท่า  ให้คณะ
หรือวิทยาลัยที่ดำเนินการรับเทียบโอนเสร็จสิ้นแล้วแจ้งผลการเทียบโอนให้กองทะเบียน
และวัดผลทราบ ภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติแรกที่เข้า
ศึกษา 

  (๔) จำนวนรายวิชาและผลการศึกษาท่ีเทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิต ตาม
หลักสูตรท่ีศึกษาได้ และไม่สามารถนำไปคิดค่าระดับเฉล่ียสะสมได้ 

  (๕) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยท่ีรับเทียบโอนไม่น้อยกว่า
สามภาคการศึกษาปกติ และต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่าหกสิบหน่วยกิต 

 
   นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด” 
  ประกาศ  ณ วันท่ี    ๒๑   สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

                                     
          (พระธรรมสุธี) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฉ  
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  

เรื่อง ปรญิญาในสาขาวิชาและอักษรยอ่สำหรับสาขาวชิา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

 
 

 
 



๑๒๗ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  

เรื่อง อนุมัติเปดิสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเชิงพทุธ 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  

และคำสั่งแต่งงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๒๘ 
 

 
 

 
 

 



๑๒๙ 
 

 
 

 
 



๑๓๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ซ  
ประวัตแิละผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
*********************************** 

พระครูวินัยธรเอก  ชินวํโส (เฉยประทุม), ดร. 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ช่ือ  พระครูวินัยธรเอก  ฉายา ชินวํโส  นามสกุล  เฉยประทุม   
รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ๕-๑๐๑๔-๐๐๐๓๙-๕๖-๘ 

ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์การทำงาน  จำนวน  ๕  ปี 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘ วิชาประวัติพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี ภาควิชา
รัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๒ วิชาการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์ ระดับปริญญาตรี  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖๓๑๑ วิชา การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ระดับ
ปริญญาตรี  ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๔๑๗ วิชา การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์ระดับปริญญา
ตรีภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๐๒วิชา การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาระดับ
ปริญญาตรีภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘ วิชาประวัติพระพุทธศาสนา  ระดับปริญญาตรีภาควิชา
รัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๒ วิชาการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์ ระดับปริญญาตรี
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙- บรรยาย๔๐๑๔๐๔ วิชาพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์ ระดับปริญญา
ตรี คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๔๐๖๓๑๑วิชา การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี  
ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  



๑๓๒ 
 

 
 

ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๔๑๗ วิชา การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์ระดับปริญญาตรี
ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๐๒วิชา การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาระดับปริญญา
ตรีภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘วิชาประวัติพระพุทธศาสนา  ระดับปริญญาตรีภาควิชา
รัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๒ วิชาการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์ ระดับปริญญาตรี
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๐- บรรยายวิชา ๔๐๖๓๑๑วิชา การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี  
ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๐- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๔๑๗ วิชา การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์ระดับปริญญาตรี
ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ - บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๐๒ วิชา การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาระดับ
ปริญญาตรีภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘ วิชาประวัติพระพุทธศาสนา  ระดับปริญญาตรีภาควิชา
รัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๒ วิชาการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์ ระดับปริญญาตรี
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑- บรรยายวิชา ๔๐๖๓๑๑วิชา การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี  
ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘ วิชากฏหมายท่ัวไป  ระดับปริญญาตรีภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๔๑๗ วิชา การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์ระดับปริญญาตรี
ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ - บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๐๒ วิชา การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาระดับ
ปริญญาตรีภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘ วิชาประวัติพระพุทธศาสนา  ระดับปริญญาตรีภาควิชา
รัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๒ วิชาการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์ ระดับปริญญาตรี
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘ วิชากฏหมายท่ัวไป  ระดับปริญญาตรีภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  



๑๓๓ 
 

 
 

ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒- บรรยายวิชา ๔๐๓ ๔๑๒ วิชา การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์ระดับปริญญาตรี
ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๖๒ - บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๐๒ วิชา การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาระดับ
ปริญญาตรีภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ส่วนที่ ๓ ผลงานทางวิชาการ ( ไม่เกิน ๕ ปี ) 
บทความทางวิชาการ 
พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส,ดร.(๒๕๖๑). “การพัฒนาผู้สูงอายุด้วยวิถีพุทธรองรับ Thailand ๔.๐”  การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress  ครั้งท่ี ๒ คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค Thailand 
๔.๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๓๐ เมษายน ๖๑ หน้า ๗๓๘-๗๕๖. 

พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส,ดร. (มกราคม ๒๕๖๑)“พัฒนาการระบบสาธารณูปการของวัดสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อ
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน” งานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ ครั้งท่ี 
๑๗ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ CSD สัมพันธ์ “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หน้า ๓๗๗-๓๘๙. 

พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส,ดร.(๒๕๖๒). “วิวัฒนาการของกฎหมายมรดกแทนที่”  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ MCU Congress  ครั้งท่ี ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หน้า ๗๕๙-
๗๗๗. 

พระครูว ิน ัยธรเอก ชินว ํโส ,ดร.(๒๕๖๒). “ข้อสัญญาที ่ไม ่เป ็นธรรมในการประกอบธุรก ิจให ้ เช่า
อสังหาริมทรัพย์ ศึกษากรณีสัญญาเช่าที่อยู่อาศัย”  การประชุมวิชาการระดับชาติ MCU 
Congress  ครั้งท่ี ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หน้า ๓๔๕-๗๗๗. 

 
บทความวิจัย 
พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส,ดร. (๒๕๖๐). “กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ 
มกราคม- มีนาคม ๒๕๖๐. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
*********************************** 

นายวินัย มีมาก 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ช่ือ  นายวินัย  นามสกุล   มีมาก   
รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๑๔๑๕-๐๐๐๗๗-๔๓-๑ 

 
ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์ทำงาน  จำนวน  ๕  ปี 
พ.ศ.๒๕๕๗  - ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๒๕๙ วิชา เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ระดับ
ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (บรรยายพิเศษ) 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘ วิชาประวัติพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี  
  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (บรรยายพิเศษ) 
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗- บรรยายวิชา  ๔๐๖ ๓๑๐ วิชา การจัดการสาธารณูปการ ระดับปริญญาตรีคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (บรรยายพิเศษ) 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘ วิชาประวัติพระพุทธศาสนา  ระดับปริญญาตรี  
  ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๒ วิชาการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์ ระดับปริญญาตรี   
  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๒๕๙ วิชา เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ระดับ 
 ปริญญาตรี  ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๐ วิชา การจัดการสาธารณูปการ ระดับปริญญาตรี  
  ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๔๐๕ วิชาหลักการฝึกอบรมและการประชุม ระดับปริญญาตรี 
  ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  



๑๓๕ 
 

 
 

ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๒๖ วิชา การจัดการงานสารบรรณและธุรการ ระดับปริญญาตรี  
  ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘ วิชาประวัติพระพุทธศาสนา  ระดับปริญญาตรี  
  ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๒ วิชาการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์ ระดับปริญญาตรี   
  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙- บรรยาย ๔๐๖ ๓๐๖ วิชาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการจัดการ ระดับปริญญาตรี  
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 

ส่วนที ่๓ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
บทความทางวิชาการ 
วินัย มีมาก. “การจัดการเชิงพุทธศาสตร์พัฒนาสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติแนวพุทธ”. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มจร ครั้งท่ี ๓ เรื่อง นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทย
แลนด์  ๔.๐. มหาว ิทยาล ัยมหาจ ุฬาลงกรณราชว ิทยาล ัย อำเภอว ังน ้อย จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ หน้า ๒๑๐-๒๒๑. 

 
บทความวิจัย 
วินัย มีมาก, (๒๕๖๒). “รูปแบบการบริหารจัดการวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู ้ของชุมชน จังหวัด  
   พระนครศรีอยุธยา” ตีพิมพ์ในวารสาร มจร นม.สังคมศาสตร์-ปริทรรศน์ ปีที ่ ๖ ฉบับที่ ๒ 
    (กรกฎาคม- ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๓๐-๔๒. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

 
 

 
ประวตัอิาจารยป์ระจำหลกัสตูรพทุธศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาการจดัการเชงิพทุธ (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๔)  
ภาควชิารฐัศาสตร ์ คณะสงัคมศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
*********************************** 

 
พระครธูรรมธรสฐาพร ปภสสฺโร (มานะสาบตุร) 

 
สว่นที ่๑ ประวตับิคุลากร 
ช่ือ  พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร รหัสบัตรประจำตัวประชาชน  ๓-๑๐๐๑-๐๑๐๗๕-๖๓-๘ 

สว่นที ่๒ ประสบการณท์ำงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐-ปัจจบุนั) 
พ.ศ.๒๕๖๐-ปัจจบุนั  เปน็อาจารยป์ระจำหลกัสตูรการจัดการเชงิพทุธ และรบัผดิชอบสอนในรายวชิา 
 บส.๐๐๒       กฎหมายคณะสงฆ์ไทย                                              

 ๔๐๑ ๒๒๔     รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ๔๐๒ ๓๒๒     รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ๔๐๖ ๓๒๒     การบริหารจัดการงบประมาณ 
 บส.๐๐๘        สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
 บส.๐๒๐        การศึกษาอิสระ 
 ๔๐๘ ๓๐๓     กฎหมายคณะสงฆ์ของไทย 
 ๔๐๓ ๓๐๓     กฎหมายสำหรับพระสงฆ์                 

           ๔๐๓ ๓๑๙     กฎหมายเพื่อการจัดการ 
 
ส่วนที่ ๓ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๖๐-ปัจจุบัน)บทความวิชาการ 
พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร.  (๒๕๖๑). “การพัฒนามนุษย์ตามหลักพุทธธรรมสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 
   ๒๑”. การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๙ และระดับชาติ ครั้งที่ ๑. ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ. วันที่ ๒-๓ 
 เมษายน ๒๕๖๑.  หน้า ๖๔๒-๖๕๒.  
พระคร ูธรรมธรสฐาพร ปภส ฺสโร. (๒๕๖๑). “การพ ัฒนาผ ู ้ ส ู งอาย ุ ด ้ วยว ิถ ีพ ุ ทธรองร ับ Thailand ๔.๐”.     
  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ (MCU Congress II). วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑  ณ มหาวิทยาลัยมหา 
  จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา. หน้า ๕๔๖-๕๕๔ 
พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร. (๒๕๖๒). “การจัดการศาสนสมบัติของวัดในสมัยปัจจุบันและสมัยพุทธกาล”. การประชุม 
  วิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๓ (MCU Congress III). วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 
  กรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา. หน้า ๓๔๓-๓๕๔. 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiA5unY2PTOAhXJLo8KHcjYCR8QjRwIBw&url=http://www.li2.mcu.ac.th/&psig=AFQjCNGaFB3LMwUZRksnXC9Suq1ts91FmA&ust=1473043460706168&cad=rjt


๑๓๗ 
 

 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
*********************************** 

 

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา 
   

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ช่ือ ผศ.ดร.ประสิทธิ์   นามสกุล พุทธศาสน์ศรัทธา    
รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ๓ ๒๕๑๐ ๐๐๒๒๙ ๑๖๘ 
ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์สอน ๓ ปี ย้อนหลัง 

 
๒๕๕๗   บรรยายรายวิชานิสิตปริญญาตรี 
 ๑. พุทธวิธีการบริหาร     ๒. การบริหารการพัฒนา   ๓. ดิจิทัลเพื่อการบริหารภาครัฐ            
๒๕๕๘    บรรยายรายวิชานิสิตปริญญาตรี 
 ๑. พุทธวิธีการบริหาร     ๒. การบริหารการพัฒนา   ๓. ดิจิทัลเพื่อการบริหารภาครัฐ            
๒๕๕๙    บรรยายรายวิชานิสิตปริญญาตรี 
 ๑. พุทธวิธีการบริหาร     ๒. การบริหารการพัฒนา   ๓. ดิจิทัลเพื่อการบริหารภาครัฐ            
          บรรยายรายวิชานิสิตปริญญาโท 
 ๑. การจัดการในพระไตรปิฎก    ๒. นวัตกรรมเพื่อการจัดการ  
           
ส่วนที่ ๓ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 

บทความวิชาการ 
ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา. “พุทธิปัญญา : พัฒนาการมนุษย์ที ่สมบูรณ์”. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์

ปริทรรศน์. ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒  (กรกฎาคม-ธันวาคม  ๒๕๖๐) หน้า ๑๑๑-๑๑๙. 
รัฐพล เย็นใจมา, สุรพล สุยะพรหม, ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา. ความขัดแย้งในสังคม : ทฤษฎีและแนว

ทางแก้ไข. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒  (เมษายน-มิถุนายน  ๒๕๖๑) หน้า 



๑๓๘ 
 

 
 

๒๒๔-๒๓๘.  
Phongphat Chittanura, Prasit Phutthasatsattha, Pramahapresert Thavaro, PerawatChaisuk,“The  
 Practical Policy for Conserving an Environment ”, in Proceedings of The ๘ th 
           International Conference on arts and cultures in world Heritage : Intangible Culture to 
          Creative Economy, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Thailand, 
          ๒๐๑๘, pp.๒๘๔-๒๘๘. 
 
บทความวิจัย 
ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา. รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒  
เมษายน-มิถุนายน  ๒๕๖๒, หน้า ๒๔๐-๒๕๓. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 

 
 

  
 

 
ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

ดร. สุภัทรชัย สีสะใบ  
   

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ช่ือ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ นามสกุล สีสะใบ  
รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ๓๖๙๙ ๐๐๐๘๒ ๑๔ ๗ 

 
ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์ทำงาน (พ.ศ.๒๕๕๗ - ปัจจุบัน) 
๒๕๕๗  อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ๐๐๐ ๒๓๘  สถิติเบ้ืองต้นและการวิจัย   
           ๒. ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ๔๐๓ ๒๑๔ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 
 ๓. ช้ันปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร             
           ๔. ช้ันปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ๔๐๓ ๔๒๓ การบริหารชุมชนและการจัดการแหล่งเรียนรู้          
๒๕๕๘  อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ๐๐๐ ๒๓๘  สถิติเบ้ืองต้นและการวิจัย   
           ๒. ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ๔๐๓ ๒๑๔ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 
 ๓. ช้ันปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร             
           ๔. ช้ันปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ๔๐๓ ๔๒๓ การบริหารชุมชนและการจัดการแหล่งเรียนรู้           
๒๕๕๙  อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ๐๐๐ ๒๓๘  สถิติเบ้ืองต้นและการวิจัย   
           ๒. ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ๔๐๓ ๒๑๔ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 
 ๓. ช้ันปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร             
           ๔. ช้ันปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ๔๐๓ ๔๒๓ การบริหารชุมชนและการจัดการแหล่งเรียนรู้  



๑๔๐ 
 

 
 

๒๕๖๐   อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ๐๐๐ ๒๓๘  สถิติเบ้ืองต้นและการวิจัย   
           ๒. ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ๔๐๓ ๒๑๔ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 
 ๓. ช้ันปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร             
           ๔. ช้ันปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ๔๐๓ ๔๒๓ การบริหารชุมชนและการจัดการแหล่งเรียนรู้           
๒๕๖๑  อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ๐๐๐ ๒๓๘  สถิติเบ้ืองต้นและการวิจัย   
           ๒. ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ๔๐๓ ๒๑๔ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 
 ๓. ช้ันปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร             
           ๔. ช้ันปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ๔๐๓ ๔๒๓ การบริหารชุมชนและการจัดการแหล่งเรียนรู้              
๒๕๖๒  อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ๐๐๐ ๒๓๘  สถิติเบ้ืองต้นและการวิจัย   
           ๒. ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ๔๐๓ ๒๑๔ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 
 ๓. ช้ันปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร             
           ๔. ช้ันปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ๔๐๓ ๔๒๓ การบริหารชุมชนและการจัดการแหล่งเรียนรู้                            

 
ส่วนที่ ๓ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๙-ปัจจุบัน) 
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สม ุ ทรสงคร าม  Lesson Learned from Area: Elderly Care According to Buddhist Way in 
Samutsongkhram Province. การประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังที่ ๑. “พระพุทธศาสนากับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”. วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารเรียนรวม วิทยาลัย
สงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

สุภัทรชัย สีสะใบ. (๒๕๖๑). “พุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร”. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คร้ังที่ ๑ “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”. ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2561.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-31-7-6-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-31-7-6-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-31-7-6-1.pdf
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บทความวิจัย 
สุภ ัทรชัย สีสะใบ.(๒๕๖๐). “กลไกการพัฒนาส่งเสร ิมสุขภาวะโดยการยกระด ับจิตการพึ ่งตนเอง  
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https://www.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/14686
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

*********************************** 
พระครูสมุห์ชินวรวัตร ถิรภทฺโท,ดร. 

 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ช่ือ  พระครูสมุห์ชินวรวัตร   ฉายา   ถิรภทฺโท,ดร.  นามสกุล   จุลเจือ   
รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๒๑๐๓-๐๑๐๑๑-๐๔-๗  
ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์ทำงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐-ปัจจุบัน) 

 
พ.ศ. ๒๕๖๓ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

 ๑. ธรรมนิเทศ ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/๒๕๖๑ 
 ๒. การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑ 
 ๓. การจัดการแหล่งเรียนรู้ต้นแบบวิถีพุทธ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑ 
 ๔. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑ 
 ๕. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ 
 ๖. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ 
 ๗. กฎหมายสำหรับพระสงฆ์ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ 
 ๘. พระสุตันตปิฎก ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ 
 ๙. การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ 
 ๑๐. ภาษากับการส่ือสาร ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ 

 
ส่วนที่ ๓ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๖๐-ปัจจุบัน) 
 บทความวจิยัและบทความทางวชิาการ 
พระคร ูสม ุห ์ ช ิน วรว ัตร ถ ิ รภท ฺ โท .“การพ ัฒนาท ุนมน ุษย ์ ตามแนวพ ุทธ : ย ุคไทยแลนด ์  ๔ .๐”.  
  วารสารศร ีปท ุมปร ิทรรศน ์  ฉบ ับมน ุษยศาสตร ์และส ัมคมศาสตร์ .  ป ีท ี ่  ๑๙ ฉบ ับท ี ่  ๑  
  (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๑๔๘-๑๕๙. 
พระครูสมุห์ชินวรวัตร ถิรภทฺโท, ดร.(๒๕๖๑). “จริยธรรมเสื่อมหรือสังคมส่งเสริม: ทางออก แนวทางแก้ไข”  
  วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น. ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม  ๒๕๖๑) : ๑๗-๒๙. 



๑๔๔ 
 

 
 

 

 
ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

*********************************** 

พระครูมุนีวรานุวัตร 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ช่ือ  พระครูมุนีวรานุวัตร   ฉายา   ญาณวโร   นามสกุล   รัตนสุวรรณ์   
รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๒๒๐๓-๐๐๖๒๐-๒๒-๘  

ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์ทำงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

 ๑. ธรรมะภาคปฏิบัติ  ๑ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๑ 
 ๒. ธรรมะภาคปฏิบัติ  ๖ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๑ 
 ๓. การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๑ 
 ๔. แต่งแปลบาลี  ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑ 
 ๕. พระวินัยปิฎก ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑ 
 ๖. พระอภิธรรมปิฎก ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ 
 ๗. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ 
 ๘. ธรรมะภาคปฏิบัติ  ๗ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ 
 ๙. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ ภาคการศึกษา ฤดูร้อน /๒๕๖๒ 

 
 

ส่วนที่ ๓ ผลงานทางวิชาการ 
บทความทางวิชาการ 
พระครูมุนีวรานุวัตร  ญาณวโร. (๒๕๖๓). “ผู้นำกับการจัดองค์กร”. วารสาร บัณฑิตศึกษาทรรศน์ วิทยาลัย

สงฆ์นครสวรรค.์ ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๓) หน้า ๓๙๓-๔๐๘. 
พระครูมุนีวรานุวัตร  ญาณวโร. (๒๕๖๑). “จริยธรรมเส่ือมหรือสังคมส่งเสริม : ทางออก แนวทางแก้ไข”. 

วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น. ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม  ๒๕๖๑) : 
๑๗-๒๙. 

 

 
 



๑๔๕ 
 

 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

*********************************** 

พระปลัดเวชยันต์  ฐิตสทฺโท 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ช่ือ พระปลัดเวชยันต์   ฉายา ฐิตสทฺโธ   นามสกุล แววเพ็ชร์      
รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๗๐๙๙-๐๐๓๒๕-๖๘-๙ 

 
ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์ทำงาน  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๑ 
 ๒. ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑ 
 ๓. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑ 
 ๔. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการจัดการ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ 
 ๕. ดิจิทัลเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑ 
 ๖. ภาวะผู้นำทางการจัดการตามแนว

พระพุทธศาสนา 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๒  

 
ส่วนที่ ๓ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน) 
 บทความทางวิชาการ  
พระปลัดเวชยันต์ ฐิตสทฺโธ (๒๕๖๓). “ผู้นำกับการจัดการองค์กร”. วารสาร บัณฑิตศึกษาทรรศน์ วิทยาลัย

สงฆ์นครสวรรค.์ ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๓) : ๓๙๓-๔๐๘. 
Phapalud Vejayun Titasatto. (๒๐๑๙). “The Development of Pattern of Learning Network 

Making and Well-being Based on Buddhism in Chanthaburi Province”. Journal of 
International Buddhist Studies. Vol. ๑๐   No.๑ (June ๒๐๑๙) ๑๗-๓๐.  
 



๑๔๖ 
 

 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

*********************************** 

นายถาวร   โคตรชัย 
   

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ช่ือ   นายถาวร   นามสกุล   โคตรชัย     
รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๔๑๐๕-๐๐๑๑๗-๓๗-๔ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งต้ัง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ำ) 
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)           สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) (การพัฒนาชุมชน) สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
*ได้รับคำส่ังท่ี ๑๔๔๒/๒๕๖๓ เรื่อง อนุมัติให้จ้างลูกจ้าง ตามคำส่ังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ต้ังแต่ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงาน (พ.ศ. ๒๕๖๑-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๑  
 ๒. รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๑  
 ๓. รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑  
 ๔. ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๖๑ 
 ๕. พระสุตตันตปิฎก ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑ 

  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ๖. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ 
 ๗. พระไตรปิฎกศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ 
 ๘. การปกครองคณะสงฆ์ไทย ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ 
 ๙. ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ 



๑๔๗ 
 

 
 

 ๑๐. การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑๑. การเมืองกับการปกครองของไทย ภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๖๒ 

 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๖๑-ปัจจุบัน) 
 บทความทางวิชาการ 
ถาวร โคตรชัย.“หลักพุทธธรรมเพื่อการให้บริการประชาชน”. วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์. ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓ 

(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๖๑๙-๖๓๐.  
Taworn Kotchai. “The Development of Pattern of Learning Network Making and Well-being 

Based on Buddhism in Chanthaburi Province”. Journal of International Buddhist 
Studies. Vol. ๑๐   No.๑ (June ๒๐๑๙) : ๑๗-๓๐.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๘ 
 

 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

*********************************** 

นางสาวสุพิชญาณ์   แก้วโพนทอง 
   

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ช่ือ   นางสาวสุพิชญาณ์   นามสกุล   แก้วโพนทอง   
รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๔๖๐๑-๐๐๙๖๗-๒๙-๐ 

 
ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์สอน  (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. การบริหารจัดการชุมชนและแหล่งเรียนรู้ชุมชน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๒ 
 ๒. ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ 
 ๔. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ 
 ๕. ความรู้เบ้ืองต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ 
 ๖. การจัดการวิถีชุมชน ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ 
 ๗. ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ 
 ๘. ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ 
 ๙. การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๐. ทฤษฎีทางการเมือง ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑ 
 ๑๑. การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑ 
 ๑๒. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๑ 
 ๑๓. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๔.การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นไทย ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๐ 
 ๑๕.การมีส่วนร่วมและการระดมมวลชน ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๐ 
 ๑๖. มนุษย์กับสังคม ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๐ 
 ๑๗. ปรัชญาการเมืองเบ้ืองต้น ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๐ 



๑๔๙ 
 

 
 

 ๑๙. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๐ 
 ๒๐. ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๑. เทคนิคระดับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ 
 ๒๒. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๓ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
 บทความวิชาการ 
สุพิชญาณ์  แก้วโพนทอง. (๒๕๖๑) “การบริหารจัดการชุมชนเพื่อความยั่งยืน”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์.  

ปีท่ี ๑๘ ฉบับท่ี  (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๑) : ๒๖๓-๒๗๓. 
สุพิชญาณ์  แก้วโพนทอง . “รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ ่นที ่ย ั ่งยืน”. Journal of Modern 

Learning Developmen. ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) : ๒๖๒-๒๗๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


