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 คำนำ 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มคอ. ๒ ฉบับนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุงปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ได้มีการ
ปรับปรุงจากหลักสูตรปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ในการปรับปรุงครั ้งนี ้ได้พิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ และข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วย
การจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมทั้งให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในอันที่จะ
ผลิตบัณฑิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศในด้านสังคมศาสตร์  และสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ๙ ประการประกอบด้วย ๑. มีปฏิทาน่าเลื่อมใส ๒. รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ๓. 
มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา ๔. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา ๕. มีความใฝ่รู ้ใฝ่ คิด ๖. มีน้ำใจ
เสียสละเพื่อส่วนรวม ๗. มีโลกทัศน์กว้างไกล ๘. มีความเป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา ๙. มีความมุ่งมั่นพัฒนาตน
ให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม โดยหลักสูตรปรับปรุงนี้จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณลักษณะและศักยภาพที่เหมาะสมตรงกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตอาทิ  กลุ่ม
สถานประกอบการ ห้างร้าน หน่วยงานของรัฐอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมต่อไป 
  หลักส ูตรฉบับนี ้มีหมวดว ิชาที่จำเป ็นประกอบด้วย หมวดว ิชาศึกษาทั ่วไป หมวดว ิชากลุ่ม
พระพุทธศาสนา หมวดวิชาเฉพาะ ในวิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
และวิชาเลือกทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งนี้ทุกรายวิชาในหลักสูตรเปิดสอนให้นิสิตหลักสูตรอื่นเพื่อให้นิสิตเลือก
เรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้อีก ๖ หน่วยกิต ซึ่งการนําหลักสูตรนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนควรพิจารณาให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้สามารถใช้หลักสูตรนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาควิชา/คณะ    คณะสังคมศาสตร์  ภาควิชารัฐศาสตร์  
 

หมวดที่ ๑  
ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย:        หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ:     Bachelor of Public Administration Program 
 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย):     รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
ชื่อย่อ (ไทย):      รป.บ.   
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Public Administration  
ชื่อย่อ (อังกฤษ):   B.P.A.  
 

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
- 
 

๔. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จำนวน ๑๔๐ หน่วยกิต  
 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
 

๕.๑ รูปแบบ  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี 

   ๕.๒ ประเภทของหลักสูตร 
          หลักสูตรประเภททางวิชาการ 
   ๕.๓ ภาษาที่ใช้  

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย มีเอกสารตำราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบ 
๕.๔ การรับเข้าศึกษา  

รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
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 ๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 ๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว   

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๙ 
 เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  มติคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 
เมื่อ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

 คาดว่าหลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 ๑. เป็นข้าราชการในสังกัด ก.พ. และอ่ืนๆ 
  ๒. เป็นข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓. เป็นข้าราชการทหาร และตำรวจ  

  ๔. เป็นพนักงานในภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 
  ๕. เป็นนักวิชาการ อาจารย์ในสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
๙. ชื่อ เลขประจำตัวบัตรประชาชนตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ๙.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเปิดการจัดการเรียนการสอนโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย  
จำนวน ๒ หน่วยงาน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้  
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 (๑) คณะสังคมศาสตร์ 
  ๗๙ หมู่ ๑  ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐ 

 (๒) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวดัจันทบุรี 
 ๙๕ หมู่ ๘ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ตำแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 

๓-๖๔๐๒-
๐๐๒๐๗-๖๓-๕ 

รอง
ศาสตราจารย์ 
(ด้านรัฐ
ประศาสน
ศาสตร์) 

ดร.พิเชฐ  ทั่งโต 

Ph.D. Public Administration Dr.Babasaheb Ambedkar 
Marathwada University India 

๒๕๔๙ 

M.A. Public Administration Dr.Babasaheb Ambedkar 
Marathwada University India 

๒๕๓๙ 

พธ.บ. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ๒๕๓๕ 

๓-๔๐๑๑-
๐๐๑๒๙-๘๘-๑ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(ด้านรัฐ
ประศาสน
ศาสตร์) 

ดร.ธวชัชัย สมอเนือ้ 

พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ๒๕๖๐ 
รป.ม. นโยบายสาธารณะและ

การบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยศรีปทมุ ๒๕๔๖ 

พธ.บ. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ๒๕๓๔ 

๓-๔๗๑๒-
๐๐๘๔๓-๑๙-๔ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
(ด้านรัฐ
ประศาสน
ศาสตร์) 

ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว 

พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ๒๕๕๘ 
รป.ม. นโยบายสาธารณะและ

การบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยศรีปทมุ ๒๕๔๘ 

พธ.บ. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ๒๕๓๖ 

๓-๖๒๐๔-
๐๐๘๗๘-๐๔-๕ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
(ด้านรัฐ
ประศาสน
ศาสตร์) 

ดร.นพดล ดีไทยสงค ์

พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ๒๕๕๗ 
รป.ม. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๓ 
กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๐ 
พธ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ๒๕๔๖ 

๓-๖๐๐๔-
๐๐๖๖๒-๔๙-๒ 

อาจารย ์ ดร.เอนก ใยอินทร ์
พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ๒๕๖๐ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ๒๕๕๕ 
พธ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ๒๕๕๒ 

๕-๔๐๐๙-
๐๐๐๔๓-๘๓-๘ 

อาจารย ์ ดร.สมบัติ นามบุรี 

ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ๒๕๖๓ 

ศศ.ม. พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๒๕๔๘ 

พธ.บ. ภาษาอังกฤษ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ๒๕๔๖ 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ตำแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อสกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

๑-๔๐๑๒-
๐๐๐๔๔-๙๐-๒ 

อาจารย ์ ดร.ศุภกิจ ภักดีแสน 

พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ๒๕๕๘ 

พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ๒๕๕๔ 

พธ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ๒๕๕๓ 

น.บ. นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ๒๕๖๑ 

๕-๓๕๐๘-
๙๐๐๑๐-๗๙-๘ 

อาจารย ์
ดร.ศิรวัฒน์ ครอง
บุญ 

พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ๒๕๖๐ 
กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๔๗ 
พธ.บ. ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ๒๕๔๓ 

๓-๑๐๑๗-
๐๐๐๖๑-๔๕-๗ 

อาจารย ์
นางวารีญา ม่วง
เกลี้ยง 

รป.ม. การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๑ 
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัรำไพพรรณี ๒๕๔๘ 

อาจารย ์ ดร.อาษา ศรีประวัติ พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ๒๕๕๙ 



๗ 
 

  

 (๓)  โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 
 ๒๒๗ ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓-๑๖๐๓-
๐๐๙๗๕-๒๕-๖ 

ศศ.ม. ส ั งคมศาสตรเพ ื ่ อการ
พัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัรำไพพรรณี ๒๕๕๒ 

น.บ. นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ๒๕๔๕ 

๓-๒๖๐๑-
๐๐๔๙๖-๗๖-๑ 

อาจารย ์
ดร.ปชาบดี แย้ม
สุนทร 

พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ๒๕๕๗ 
ศน.ม. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
บธ.บ. การจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒๕๓๙ 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ตำแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อสกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

๓-๗๑๐๙-
๐๐๗๔๖-๗๙-๑ 

อาจารย ์ พระวิสุทธพิงษ์เมธี, 
ดร. 

พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั 

๒๕๕๙ 

M.A. Linguistics University of Delhi ๒๕๔๒ 

พธ.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั 

๒๕๓๙ 

    

๓-๗๑๐๙-
๐๐๕๑๘-๒๙-๒ 

อาจารย ์ พระมหาบุญรอด 
มหาวีโร, ดร. 

พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั 

๒๕๕๙ 

M.A. Linguistics University of Delhi ๒๕๔๖ 
พธ.บ. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั 
๒๕๔๑ 

๓-๗๑๐๑-
๐๑๐๔๒-๕๙-๙ 

อาจารย ์

พระครูกาญจนกจิ
โสภณ, ดร. 

พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั 

๒๕๕๘ 

พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั 

๒๕๕๕ 

พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั 

๒๕๕๒ 

๓-๖๓๐๖-
๐๐๓๔๓-๙๖-๐ 

 
อาจารย ์

พระมหาบุญเรือง สิ
ริปุญฺโญ 

พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั 

๒๕๕๙ 

  พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั 

๒๕๕๒ 

๓-๗๑๐๙-
๐๐๖๔๕-๒๒-๗ 

 
อาจารย ์

พระมหาแวนสัน 
พุทฺธสีโล 

พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั 

๒๕๕๘ 

  พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั 

๒๕๕๒ 



๘ 
 

  

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
สถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอน มีดังนี้ 

ที ่  สถานที่เปิดสอน ที่อยู่ 
๑ คณะสังคมศาสตร์     ๗๙ หมู่ ๑  ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๑๓๑๗๐ 
๒ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัด
จันทบุร ี

๙๕ หมู่ ๘ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ 

๓ โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัด
ไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุร ี

๒๒๗ ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ 

 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
   การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารประเทศที่รัฐเน้นการบริหาร
โดยการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีการพัฒนาและขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ความไม่เข้าใจในการจัดการทรัพยากร
ในท้องถิ่นของกลุ่มผู้มีอำนาจในท้องถิ่นทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดต้องถูกนำไปใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
รวมไปถึงรูปแบบการจัดการทรัพยากรยังก่อให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มประชาชนที่มีความต้องการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน  ผู้นำท้องถิ่นขาดทักษะในการจัดการกับปัญหาต่างๆ จึงทำให้ปัญหาด้านทรัพยากรเป็นปัญหาที่กระทบ
การทำมาหากินของประชาชนและนับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามลำดับ 

     ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

   การวางแผนหลักสูตรจะคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน เปิดเสรีทางการ
ค้าและการเคลื่อนย้ายการทำงาน ทำให้เกิดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ การผลิตบุคลากรที่รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่มุ่งไปสู่สังคมแห่งความรู้ ที่แข่งขันกันด้วยความรู้ความสามารถและมีความเป็นมือ
อาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้นำและขับเคลื่อนให้
การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

 

๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 

   ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในภาวะการณ์
ปัจจุบันและอนาคต  

   ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   ผลิตบัณฑิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศในด้านสังคมศาสตร์   และสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที ่พึงประสงค์ ๙ ประการประกอบด้วย ๑. มีปฏิทาน่าเลื ่อมใส ๒. รู ้เท่าทันความ



๙ 
 

  

เปลี่ยนแปลงทางสังคม ๓. มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา ๔. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา ๕. มีความ
ใฝ่รู ้ใฝ่คิด ๖. มีน้ำใจเสียสละเพื่อส่วนรวม ๗. มีโลกทัศน์กว้างไกล ๘. มีความเป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา  
๙. มีความมุ่งม่ันพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
 
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

   ๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
                    (๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวน ๓๐ หน่วยกิต  
                    (๒) หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จำนวน ๓๐ หน่วยกิต 

   ๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
    หมวดวิชาเฉพาะ ในวิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์ และ

วิชาเลือกทางรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๗๔ หน่วยกิต  
 ทั้งนี้ทุกรายวิชาในหลักสูตรเปิดสอนให้นิสิตหลักสูตรอื่นเพื่อให้นิสิตเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ อีก 

๖ หน่วยกิต 
   ๑๓.๓ การบริหารจัดการ   
  การบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีอำนาจหน้าที ่ในการบริหารและ

ดำเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑  ปรับปรุง ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดำเนินงานของหลักสูตร/สาขาวิชา 
การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร เพื ่อรักษามาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งมีการดำเนินงานการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ การบริหารหลักสูตร การ
ควบคุมมาตรฐานหลักสูตร พิจารณาและจัดแบ่งภาระงานสอนให้กับบุคลากรในหลักสูตร และพิจารณาและ
กลั่นกรองเกรดในรายวิชาที่หลักสูตรรับผิดชอบ โดยหลักสูตรจะมีการนัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรในทุก
สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน เพื่อหารือเกี่ยวกับการกำหนดตารางเรียน การพิจารณาประมวลรายวิชา ข้อสอบ และ
การพิจารณาอนุมัติผลการเรียน รวมทั้งวางแผน กำกับติดตามการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

  

หมวดที่ ๒ 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  ๑.๑ ปรัชญาและความจำเป็น 
  มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ควบคู่คุณธรรม ใช้หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาดำเนินชีว ิต มีภาวะผู ้นำ ตระหนักถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตยบนฐานหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา มีจิตอาสาและการเสียสละรับใช้ท้องถิ่น คณะสงฆ์ ชุมชน สังคม ประเทศ และประชาคม
อาเซียน  

  ๑.๒ วัตถุประสงค์ 
 ๑.๒.๑ เพื่อผลิตให้ประพฤติตนประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมมีความรับผิดขอบต่อตนเองและส่วน 
สามารถประยุกต์ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการแก้ปัญหาของตนเองและส่วนรวมได้ 
 ๑.๒.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์และบูรณา
การหลักพุทธธรรมกับองค์ความรู้หลักในการพัฒนาตนเองของคณะสงฆ์ องค์กร ชุมชนและสังคม  
  ๑.๒.๓ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์และ
สามารถพัฒนานวัตตกรรมทางการบริหารเพื่อแก้ปัญหาทางสังคม 
 ๑.๒.๔ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 
พร้อมทั้งสามารถสื่อสารกับใช้เทคที่ทันสมัย เพ่ือการสื่อสารกับผู้คนต่างวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

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

- ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ให้มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่า
ที่ สกอ. กำหนด และสอดคล้อง
ก ับกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิ
ป ร ิ ญ ญ า ต ร ี  ส า ข า ว ิ ช า 
รัฐประศาสนศาสตร์ (มคอ.๑ 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 

- พัฒนาหลักส ูตรโดยมีพ ื ้นฐานจาก
หลักสูตรที่ยอมรับกันระดับสากล 

- พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
ค ุณว ุฒ ิปร ิญญาตร ี  สาขาว ิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ (มคอ.๑ สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

- ต ิดตามประเม ิ นหล ั กส ู ตรอย ่ า ง
สม่ำเสมอ 

- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมิน
ความพ ึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของผู้บริหารองค์กร
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ด ้ า น ท ั ก ษ ะ  ค ว า ม รู้  
ความสามารถในการทำงาน
ในระดับด ี

- เอกสารและรายงานการ
ประช ุมในการปร ับปรุ ง
หลักสูตร 

- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 



๑๑ 
 

  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับความต้องการของสังคม  
- ต ิดตามความเปล ี ่ ยนแปลงความ

ต้องการของสังคม 
- รายงานผลการประเมิน

ความพ ึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของสถาบัน/สังคมที่
บัณฑิตปฏิบัติงาน  

- ความพ ึงพอใจในท ักษะ 
ความร ู ้  ความสามารถใน
การทำงานของบัณฑิต โดย
เฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ ให้
ม ีประสบการณ ์จากการนำ
ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์แนว
พุทธประยุกต์ใช้การปฎิบัติงาน
จริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้ทำงานบริการวิชาการแก่สังคม 

- อาจารย์สายวิชาการได้รับการยอมรับ
ทางผลงานทางวิชาการ 

- ปริมาณ งานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 

- ผลงานทางวิชาการที ่ออก
เผยแพร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

  

หมวดที่ ๓ 

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ 
 และโครงสร้างของหลกัสูตรระบบการจดัการศึกษา 

 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑ ระบบ  

 ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ทั้งนี้ข้อกำหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
       ไม่มี 

  ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
        ไม่มี  

๒. การดำเนินการหลักสูตร 
  ๒.๑ วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน  

ภาคต้น   เดือนพฤษภาคม – กันยายน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
ภาคปลาย  เดือนตุลาคม – มีนาคม  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

           ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ๒.๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นพระภิกษุ สามเณร 

  (๑) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
   (๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 ๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่า ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น หรือ 

 ๒) เป็นผู ้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ ่มเติม ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ 

 ๓) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่ มหาวิทยาลัย
รับรอง หรือ 

 ๔) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา หรือ 

 ๕) เป็นพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัต ิธรรมที ่ส ําเร็จการศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด หรือ 



๑๓ 
 

  

 ๖) เป็นพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก และสําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ 

 ๗) เป็นผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอก และสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน ปลายหรือ
เทียบเท่า และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้องศึกษาวิชาบาลี ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ยกเว้น ผู้สําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

 ๘) เป็นผู ้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือผู ้ที ่ได้รับ
ประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว ต้องศึกษาวิชาบาลีไม่น้อยกว่า ๒๔ 
หน่วยกิต ยกเว้นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

 ๙) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญา ตามเกณฑ์ที่
สภาวิชาการกําหนด 

 ๑๐)  ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ เพราะ ความผิดทางความ
ประพฤติ หรือวินัย 
  (๓) ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
    ๒.๒.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์ 
   (๑) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
   (๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 ๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม หรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และสําเร็จ การศึกษาไม่ต่ํากว่า
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ 

 ๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม หรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชา สามัญเพิ่มเติม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือ 

 ๓) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่ มหาวิทยาลัย
รับรอง หรือ 

 ๔) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระ ปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา หรือ 

 ๕) เป็นผู ้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือผู ้ ได้รับ
ประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้องศึกษาวิชาบาลีไม่น้อยกว่า ๑๒ 
หน่วยกิต ยกเว้นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

 ๖) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอรับ ปริญญาตามเกณฑ์ที่
สภาวิชาการกําหนด 

 ๗) ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะ ความผิดทาง
ความประพฤติ หรือวินัย 
  (๓) ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 

 



๑๔ 
 

  

๒.๓ นิสิตแรกเข้าและกลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 
ปัญหานิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการดำเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา 

ปัญหาการปรับตัว ๑. จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
๒. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง  
๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตใหม่ 
๔. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษา โดยเปิดโอกาสให้
นิสิตเข้าขอรับการปรึกษาผ่านช่องทางที่มีความหลายหลาย ได้แก่ 
ช ั ่วโมงนัดพบอาจารย์ที ่ปร ึกษา (Home room) ขอเข้าพบที่
ห้องพักอาจารย์ตามวัน-เวลาราชการ จดหมายอีเล็กทรอนิค 
หรอืโทรศัพท์ 

วิธีการเรียนรู้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
และการกำหนดเป้าหมายของนิสิต 

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้คำปรึกษา 
เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าขอรับการปรึกษาผ่านช่องทางที่มีความหลาย
หลาย ได้แก่ ชั่วโมงนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา (Home room) ขอ
เข้าพบที่ห้องพักอาจารย์ตามวัน-เวลาราชการ จดหมายอีเล็กทรอ
นิคหรือโทรศัพท์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ดูงานในสถาบันศึกษาอ่ืน 
รวมทั้งศึกษาดูงานในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน 

ทักษะภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาก่อนเปิดภาคการศึกษา
สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ 
สอดแทรกเนื้อหาการสอน เอกสารประกอบการสอน และใช้สื่อ
การสอนที่เป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาที่มีความเหมาะสม เพ่ือเพ่ิม
ท ักษะการฟัง การพูด การอ ่าน และการเข ียนให ้แก ่น ิสิต 
โดยเฉพาะทักษะการอ่าน และการสรุปความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

  

๒.๔ แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  
 (๑) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ที่อยู่ :  ๗๙ หมู่ ๑  ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐  

ชั้นปีที่ 
จำนวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 
๑ ๓๐ ๔๕ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 
๒ - ๓๐ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 
๓ - - ๓๐ ๔๕ ๔๕ 
๔ - - - ๓๐ ๔๕ 

รวม ๓๐ ๗๕ ๑๒๐ ๑๖๕ ๑๘๐ 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา    ๓๐ ๔๕ 

 (๒) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัด
จันทบุรี   
 ที่อยู่ : ๙๕  หมู่ที่ ๘ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐    

ชั้นปีที่ 
จำนวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 
๑ ๓๐ ๔๕ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 
๒ - ๓๐ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 
๓ - - ๓๐ ๔๕ ๔๕ 
๔ - - - ๓๐ ๔๕ 

รวม ๓๐ ๗๕ ๑๒๐ ๑๖๕ ๑๘๐ 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา    ๓๐ ๔๕ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

  

 (๒) โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 
 ที่อยู่ :    ๒๒๗ ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ 
  

ชั้นปีที่ 
จำนวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 
๑ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
๒ - ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
๓ - - ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
๔ - - - ๒๐ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๘๐ 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา    ๒๐ ๒๐ 

 
๒.๕ งบประมาณตามแผน 
   ๒.๕.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
 (๑) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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 

  
 (๒) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัด
จันทบุรี   

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
เงินจากการจัดการศึกษา ๖๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๖๐,๐๐๐ 
เงินอุดหนุนจากส่วนกลาง ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ 
เงินบริจาค ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
เงินรับอื่น(หน่วยงานอื่น) ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

รวม ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๗๖๐,๐๐๐ ๓,๓๖๕,๐๐๐ ๓,๔๒๖,๐๐๐ 

 (๓) โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
เงินจากการจัดการศึกษา ๖๐๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ 



๑๗ 
 

  

เงินอุดหนุนจากส่วนกลาง ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ 
เงินบริจาค ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
เงินรับอื่น (หน่วยงานอื่น) ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

รวม ๑,๑๔๕,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๕๕,๐๐๐ ๑,๓๐๖,๐๐๐ 
 
๒.๕.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 
 (๑) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

ก. งบดำเนินการ 

๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๑,๘๙๙,๐๐๐ ๑,๘๙๙,๐๐๐ ๑,๘๙๙,๐๐๐ ๑,๘๙๙,๐๐๐ ๑,๘๙๙,๐๐๐ 
๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  ๑๕,๐๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ 
๓. ทุนการศึกษา - - - - - 
๔. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย 

- - - - - 

รวม (ก) ๑,๙๑๔,๐๐๐ ๑,๙๒๑,๕๐๐ ๑,๙๒๑,๕๐๐ ๑,๙๒๑,๕๐๐ ๑,๙๒๑,๕๐๐ 
ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ๓๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ 
รวม (ข) ๓๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ 
รวม (ก) + (ข) ๑,๙๔๔,๐๐๐ ๑,๙๖๖,๕๐๐ ๑,๙๖๖,๕๐๐ ๑,๙๖๖,๕๐๐ ๑,๙๖๖,๕๐๐ 
จำนวนนิสิต  ๓๐ ๔๕ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต ๖๔,๘๐๐ ๔๓,๗๐๐ ๔๓,๗๐๐ ๔๓,๗๐๐ ๔๓,๗๐๐ 

 

 (๒) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัด
จันทบุรี   

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ก.งบดำเนินการ 
๑) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

๑,๒๑๘,๐๐๐ ๑,๓๖๘,๐๐๐ ๑,๔๗๖,๐๐๐ ๑,๕๙๖,๐๐๐ 

๒) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๕๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ 
ข.งบลงทุน 
๑) ค่าครภุัณฑ ์

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐ 

ค.ค่าใช้จ่ายอุดหนุน
โครงการ 

๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

 รวม (จำนวนเงิน) ๑,๗๗๘,๐๐๐ ๒,๐๔๘,๐๐๐ ๒,๒๗๖,๐๐๐ ๒,๕๑๖,๐๐๐ 



๑๘ 
 

  

 (๒) โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ก.งบดำเนินการ 
๑) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

๘๕๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๒) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๕๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ 
ข.งบลงทุน 
๑) ค่าครภุัณฑ ์

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐ 

ค.ค่าใช้จ่ายอุดหนุน
โครงการ 

๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

 รวม (จำนวนเงิน) ๑,๔๑๐,๐๐๐ ๑,๕๘๐,๐๐๐ ๑,๑๒๐,๐๐๐ ๑,๙๒๐,๐๐๐ 
 
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตเฉลี่ย (บาท) ต่อหัว/คน/ปี 
 
๒.๖ ระบบการศึกษา  
         ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน  
 ๒.๗ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

  นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วย
กิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๗  

  ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื ่อง 
หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

  

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๑ หลักสูตร  

  ๓.๑.๑ จำนวนหน่วยกิต   
  รวมตลอดหลักสูตร  ๑๔๐ หน่วยกิต  

  ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร  
           โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที ่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑.๑  วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 

 ๑.๒ วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔ หน่วยกิต 
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต 
 ๒.๒ วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓๓ หน่วยกิต 
 ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓๒ หน่วยกิต 
 ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
รวมทั้งหมด ๑๔๐ หน่วยกิต 

 
๓.๑.๓ รายวิชา : อธิบายความหมายของรหัสวิชาและหน่วยกิตประจำวิชา 
 ๑) รหัสประจำวิชาในหลักสูตรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยเลข ๖ หลัก มีความหมายดังนี้ 
   (๑)  เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที่ ๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา 
   (๒)  เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที่ ๑ แสดงปีการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา 
 ๒) หน่วยกิตประจำวิชา หมายถึง ตัวเลขซึ่งแสดงจำนวนหน่วยกิตและปริมาณการเรียนการสอนของ
รายวิชานั้นๆ เช่น ๓ (๒-๒-๕) หมายถึง ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วย บรรยาย ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ การปฏิบัติ ๒ 
ชั่วโมง/สัปดาห์ และการศึกษาด้วยตนเอง ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑.๑ วิชาบังคับ  ๑๘ หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายทั่วไป   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๐๓   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๐๔   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 



๒๐ 
 

  

 ๐๐๐ ๒๐๕   ปรัชญาเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๐๖   คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการวิจัย  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๑.๒ วิชาเลือก  ๑๒ หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๐๗   การเมืองกับการปกครองของไทย  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๐๘   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๐๙   จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๑๐   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๑๑   ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๑๒   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๑๓   ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๑๔   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๑๕   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๑๖  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาจีนเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๑๙   ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๒๐   ภาษาฮินดีเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๒๑   ภาษาฮินดีชั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๒๒   วัฒนธรรมไทย  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๒๓  มนุษย์กับอารยธรรม  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๒๔   สันติศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๒๕   ภาวะผู้นำ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๒๖   หลักธรรมาภิบาล  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๒๗  การรู้เท่าทันสื่อ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๒๘   ความรับผิดชอบต่อสังคม  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๒๙   ศาสนาทั่วไป  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 

 



๒๑ 
 

  

๒. หมวดวิชาเฉพาะ   ๑๐๔ หน่วยกิต 

 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 

 ๒.๒ วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓๓ หน่วยกิต 

 ๔๐๒ ๒๐๑ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๑ ๒๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๓๐๓ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๓๐๔ องค์การและการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๓๐๕ นโยบายสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๐๖ เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๔๐๒ ๓๐๗ การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๓๐๘ การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๓๐๙ การบริหารการพัฒนาและการบริหารโครงการ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๓๑๐ พฤติกรรมองค์การ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๑๑ การบริหารเชิงกลยุทธ์  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓๒ หน่วยกิต 
 ๔๐๑ ๔๑๒ กฎหมายปกครอง    ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๑ ๔๑๓ กฎหมายอาญา ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๓๑๔ การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๓๑๕ นวัตกรรมการบริหารสมัยใหม่ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๓๑๖ พุทธจริยธรรมทางการบริหาร ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 



๒๒ 
 

  

 ๔๐๒ ๔๑๗ วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๑๘ ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๑๙ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓ (๐-๖-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๓๒๐ สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๓๒๑ รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๓๒๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
 ๔๐๑ ๔๒๓ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๑ ๔๒๔ กฎหมายลักษณะพยาน ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๑ ๔๒๕ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๒๖ ประชาคมอาเซียนศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๒๗ พุทธธรรมกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๒๘ การระดมมวลชนและเคลื่อนไหวทางสังคม ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๒๙ ดิจิตอลเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๓๐ นวัตกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๓๑ การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๓๒ กฎหมายแรงงาน ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๓๓ ภาวะผู้นำกับการบริหารสมัยใหม่ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๓๔ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๓๕ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๓๖ การจัดการความขัดแย้ง ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๓๗ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน อย่างยั่งยืน ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๓๘ ธุรกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๓๙ การบริหารงานยุติธรรม ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๔๐ สหกิจศึกษา ๓ (๐-๖-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๔๑ การบริหารธุรกิจและการเงิน ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๔๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๐-๖-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๔๓ รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๔๔ รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๔๕ ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๔๖ การจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๔๗ การวางรากฐานเพ่ือการบริหารองค์การ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 
 



๒๓ 
 

  

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 

 นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตต้องเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเป็นวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา      
         หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ได้กำหนดแผนการจัดการศึกษา ๔ ปี ตามรายละเอียดต่อไปนี้  
 

ชั้นปีที่  ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บงัคับ)     

๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม  ๓ ๓ ๐ ๖ 

๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายทั่วไป  ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)     
xxx xxx วิชาเลือก ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)     
๐๐๐ ๑๓๕  พระไตรปิฎกศึกษา ๓ ๓ ๐ ๖ 

๐๐๐ ๑๓๖  ภาษาบาลี  ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์     
๔๐๑ ๒๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๘    

          หมายเหตุ :  วิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไม่นับหน่วยกิต 
ชั้นปีที่  ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)     

๐๐๐ ๒๐๕   ปรัชญาเบื้องต้น ๓ ๓ ๐ ๖ 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)     

xxx xxx วิชาเลือก ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)     

๐๐๐ ๒๓๙   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๓ ๓ ๐ ๖ 

๐๐๐ ๒๓๗   ประวัติพระพุทธศาสนา  ๓ ๓ ๐ ๖ 

๐๐๐ ๑๔๐  กรรมฐาน ๑  ๓ ๒ ๒ ๕ 



๒๔ 
 

  

 หมวดวิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์     

๔๐๒ ๒๐๑  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ ๓ ๐ ๖ 
 รวม ๑๘   

 

          หมายเหตุ :  วิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไม่นับหน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่  ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)     

๐๐๐ ๑๐๓   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ๓ ๓ ๐ ๖ 
๐๐๐ ๒๐๔   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)     

xxx xxx วิชาเลือก ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)     

๐๐๐ ๒๓๘  เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๓ ๓ ๐ ๖ 
 หมวดวิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์     

๔๐๒ ๓๐๓ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๒ ๓๐๔ องค์การและการจัดการ ๓ ๓ ๐ ๖ 
 รวม ๑๘    

          หมายเหตุ :  วิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไม่นับหน่วยกิต 
ชั้นปีที่  ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)     

๐๐๐ ๒๐๖   คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการวิจัย ๓ ๓ ๐ ๖ 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)     

xxx xxx วิชาเลือก ๓ ๓ ๐ ๖ 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)     

๐๐๐ ๑๓๔   วรรณกรรมพระพุทธศาสนา  ๓ ๓ ๐ ๖ 
๐๐๐ ๒๔๑  กรรมฐาน ๒  ๓ ๒ ๒ ๕ 

 หมวดวิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์     

๔๐๒ ๓๐๗ การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๒ ๓๑๐ พฤติกรรมองค์การ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๘    



๒๕ 
 

  

หมายเหตุ :  วิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไม่นับหน่วยกิต 
ชั้นปีที่  ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย

ตนเอง 

 หมวดวิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์     

๔๐๒ ๓๐๕ นโยบายสาธารณะ  ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๒ ๔๐๖ เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทางรัฐประศาสน

ศาสตร์ 
๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์     

๔๐๒ ๓๑๔  การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น 
 

๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๒ ๓๑๕ นวัตกรรมการบริหารสมัยใหม่ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๒ ๓๒๑ รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๒ ๓๒๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม           ๑๘    
หมายเหตุ :  วิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไม่นับหน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่  ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย

ตนเอง 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)     

๐๐๐ ๓๔๒   กรรมฐาน ๓  ๓ ๒ ๒ ๕ 
 หมวดวิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์     

๔๐๒ ๓๐๘ การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๒ ๓๐๙ การบริหารการพัฒนาและการบริหารโครงการ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์     

๔๐๒ ๓๑๖ พุทธจริยธรรมทางการบริหาร ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๒ ๓๒๐ สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ ๒ ๒ ๐ ๔ 
๔๐๒ ๔๑๑ การบริหารเชิงกลยุทธ์ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๗    
หมายเหตุ :  วิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไม่นับหน่วยกิต 
 
 
 
 



๒๖ 
 

  

ชั้นปีที่  ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย

ตนเอง 

 หมวดวิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์     

๔๐๑ ๔๑๒ กฎหมายปกครอง ๓ ๓ ๐ ๖ 
 ๔๐๒ ๔๑๗ วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๒ ๔๑๘ ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร ์     

XXX XXX วิชาเลือก ๓ ๓ ๐ ๖ 
XXX XXX วิชาเลือก ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๕    
หมายเหตุ :  วิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไม่นับหน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่  ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)     

๐๐๐ ๔๔๓ กรรมฐาน ๔   ๓ ๒ ๒ ๕ 
 หมวดวิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์     

๔๐๑ ๔๑๓ กฎหมายอาญา ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๒ ๔๑๙ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓ ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์     

XXXXXX วิชาเลือก ๓ ๓ ๐ ๖ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี       

XXXXXX วิชาเลือก ๓ ๓ ๐ ๖ 

XXXXXX วิชาเลือก ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๘    

หมายเหตุ :  วิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไม่นับหน่วยกิต 
๓.๑.๕ คำอธิบายรายวิชา  
คำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ตามเอกสารในภาคผนวก ก) 
 ๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

   อาจารย์ประจำหลักสูตรใช้อาจารย์ชดุเดียวกันกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ดูจากหมวดที่ ๑ ข้อ 
๙.๑) 



๒๗ 
 

  

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 หลักสูตรกำหนดให้นิสิตเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ (๔๐๒ ๔๔๒) เป็น

วิชาที่นิสิตได้ใช้ความรู้สู่ประสบการณ์ท่ีมีการบูรณาการกับชุมชนโดยมีการแนะแนวของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

๕. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  
 หลักสูตรกำหนดให้นิสิตเรียนวิชาการศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ (๔๐๒ ๔๑๙) เป็นวิชาที่นิสิตได้

ศึกษาประเด็นปัญหาทางการเมือง และการบริหารที่สนใจ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การแนะนำของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 ๕.๑ คำอธิบายโดยย่อ  
 ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือเรื่องอ่ืนโดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของ

อาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถทำวิจัยเบื้องต้นเพื่อ ใช้ในการแก้ปัญหาทางการ

บริหารและนำไปสู่การแก้ปัญหาสังคมได้ และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อเป็นสารสนเทศในการสื่อสารได้ 
 ๕.๓ ช่วงเวลา  
 ภาคการศึกษาท่ี ๒ ของปีการศึกษาที่ ๔ 
 ๕.๔ จำนวนหน่วยกิต 
 ๓ หน่วยกิต 
 ๕.๕ การเตรียมการ  
 มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน

ทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
 ๕.๖ กระบวนการประเมินผล  
  ๕.๖.๑ ผู้สอนและผู้เรียนกำหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดยกำหนดเกณฑ์/

มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 
  ๕.๖.๒ ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนตามแบบฟอร์ม 
  ๕.๖.๓ ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม 
  ๕.๖.๔ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
   ๕.๖.๕ ผู้เรียนนำเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู้สอนประจำรายวิชาทุกคนซึ่งเข้าร่วมฟัง

การนำเสนอผลการศึกษา 
   ๕.๖.๖ ผู้สอนทุกคนเข้าฟังการนำเสนอผลการศึกษาของผู้เรียน 

   ๕.๖.๗ ผู้ประสานงานรายวิชานำคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจำวิชาทกุคน 
ผ่านคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 



๒๘ 
 

  

หมวดที่ ๔ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเรื่อง การสำรวมในสมณภาวะ การครองจีวร

หรือการแต่งกาย การเข้าสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา 
สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทำงานใน
บางรายวิชาที่เกี ่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่
นิสิตจะสำเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผู ้นำ และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- กำหนดให้มีรายวิชาซึ ่งนิสิตต้องทำงานเป็นกลุ่ม และมีการ
กำหนดหัวหน้ากลุ่มในการทำรายงานตลอดจน กำหนดให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการนำเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นิสิตได้
สร้างภาวะผู้นำและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าใน
การดำเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 

- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้า
เรียนอย่างสม่ำเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้า
ในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการให้ความร ู ้แก่น ิส ิตในการนำเอาความร ู ้ทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ไปใช้ในการทำงานที่จะทำให้นิสิตอยู่ร่วมกับ
คนอ่ืนและคนในสังคมได้ 

 
๔.๒ การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
 (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 (๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 (๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม ศรัทธา จิตสาธารณะและการเสียสละเพ่ือส่วนรวม ในการเรียนการสอน 
 (๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
 (๓) เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านศีลธรรม เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา 
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 (๔) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (๑) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 (๒) อภิปราย รายงาน การนำเสนอและการตอบคำถาม 
 (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
 (๔) นิสิตประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
๒) ด้านความรู้ 
 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
 (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
 (๓) สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (๑) สอนแบบบรรยายและใช้โจทย์ปัญหา 
 (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
 (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
 (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
 (๕) ศึกษาดูงาน 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (๑) ทดสอบย่อย 
 (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
 (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
 (๔) นำเสนอผลงาน 
๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
 (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
 (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 (๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ 
 (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
 (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
 (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
 (๕) ศึกษาดูงาน 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
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 (๑) ทดสอบย่อย 
 (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
 (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
 (๔) นำเสนอผลงาน 
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (๑) สามารถทำงานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม 
 (๒) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 (๓) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (๑) มอบหมายงานกลุ่ม 
 (๒) สอนจากสภาพจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม 
 (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
 (๔) ศึกษาดูงาน 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างการเรียนการสอนและการทำงานร่วมกับเพ่ือน 
 (๒) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
 (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
 (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
 (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑) สอนโดยการฝึกปฏิบัติ 
 (๒) มอบหมายงานค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
 (๓) นำเสนองานโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (๑) ทดสอบย่อย 
 (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
 (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
 (๔) นำเสนอผลงาน  
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๔.๓ แผนที ่แสดงการกระจายความร ับผ ิดชอบมาตรฐานผลการเร ียนร ู ้จากหลักส ูตรส ู ่รายว ิชา        
(Curriculum  Mapping) แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง 
 ๔.๓.๑ ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    ๑) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
       ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
        (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
       (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
        (๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  ๒) ด้านความรู้ 
 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
           (๑) มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎีและเนื้อหา 
       (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล 
       (๓) สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 
   ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
      ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
       (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  
       (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม    
  ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       (๑) สามารถทำงานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม   
       (๒) มีมนุษยสัมพันธ์  รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
       (๓) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
   ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ผลการเรียนรู ้ด ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื ่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
       (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
       (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด  อ่านและเขียน 
       (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานการเรยีนรู้จากหลักสตูรสูร่ายวิชา (Curriculum  Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 

 

รหัสวิชา รายวิชา 
๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ความรู ้ ๓. ทักษะทางปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกติ                
ก. วิชาบังคับ   ๑๘ หน่วยกิต                
๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม                 
๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายทัว่ไป                 
๐๐๐ ๑๐๓   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดจิิทัล                
๐๐๐ ๒๐๔   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                
๐๐๐ ๒๐๕   ปรัชญาเบื้องต้น                
๐๐๐ ๒๐๖   คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจยั                
ข. วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกติ                
๐๐๐ ๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง                 
๐๐๐ ๑๐๘ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                 
๐๐๐ ๑๐๙ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน                 
๐๐๐ ๑๑๐ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น                
๐๐๐ ๑๑๑ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้                 
๐๐๐ ๑๑๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่                
๐๐๐ ๑๑๓ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น                  
๐๐๐ ๑๑๔ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                
๐๐๐ ๑๑๕ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน                 
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น                 
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง                 
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รหัสวิชา รายวิชา 
๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ความรู ้ ๓. ทักษะทางปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาไทยเบื้องต้น                 
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาไทยชั้นสูง                
๐๐๐ ๒๒๐ ภาษาจีนเบื้องต้น                 
๐๐๐ ๒๒๑ ภาษาจีนชั้นสูง                 
๐๐๐ ๒๒๒ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น                 
๐๐๐ ๒๒๓ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง                 
๐๐๐ ๒๒๔ ภาษาฮินดีเบื้องต้น                 
๐๐๐ ๒๒๕ ภาษาฮินดีชั้นสูง                 
๐๐๐ ๒๒๖ วัฒนธรรมไทย                 
๐๐๐ ๒๒๗ มนุษย์กับอารยธรรม                 
๐๐๐ ๒๒๘ สันติศึกษา                 
๐๐๐ ๒๒๙ ภาวะผู้นำ                 
๐๐๐ ๒๓๐ หลักธรรมาภิบาล                
๐๐๐ ๒๓๑ การรู้เท่าทันสื่อ                 
๐๐๐ ๒๓๒ ความรับผิดชอบต่อสังคม                 
๐๐๐ ๒๓๓ ศาสนาทั่วไป                
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๔.๓.๒ ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
 ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 
 (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 (๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 (๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม ศรัทธา จิตสาธารณะและการเสียสละเพ่ือส่วนรวม ในการเรียน 
การสอน 
 (๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
 (๓) เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านศีลธรรม เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา 
 (๔) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (๑) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 (๒) อภิปราย รายงาน การนำเสนอและการตอบคำถาม 
 (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
 (๔) นิสิตประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
๒) ด้านความรู้ 
 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
 (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
 (๓) สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (๑) สอนแบบบรรยายและใช้โจทย์ปัญหา 
 (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
 (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
 (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
 (๕) ศึกษาดูงาน 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (๑) ทดสอบย่อย 
 (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
 (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
 (๔) นำเสนอผลงาน 
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๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
 (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
 (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 (๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ 
 (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
 (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
 (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
 (๕) ศึกษาดูงาน 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 (๑) ทดสอบย่อย 
 (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
 (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
 (๔) นำเสนอผลงาน 
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (๑) สามารถทำงานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม 
 (๒) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 (๓) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (๑) มอบหมายงานกลุ่ม 
 (๒) สอนจากสภาพจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม 
 (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
 (๔) ศึกษาดูงาน 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างการเรียนการสอนและการทำงานร่วมกับเพ่ือน 
 (๒) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
 (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
 ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
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 (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
 (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑) สอนโดยการฝึกปฏิบัติ 
 (๒) มอบหมายงานค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
 (๓) นำเสนองานโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑) ทดสอบย่อย 
 (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
 (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
 (๔) นำเสนอผลงาน 
๔. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง 
๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 
 (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 (๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
๒) ด้านความรู้ 
 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
 (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
 (๓) สามารถนาความรู้มาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
 (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
 (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (๑) สามารถทำงานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม 
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 (๒) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 (๓) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
 (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
 (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม



๕๑ 
 

  

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รหัสวิชา รายวิชา 

๑.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

๒. ความรู ้
 

๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๑. หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกติ                
๐๐๐ ๑๓๔   วรรณกรรมพระพุทธศาสนา                 
๐๐๐ ๑๓๕  พระไตรปิฎกศึกษา                
๐๐๐ ๑๓๖  ภาษาบาลี                 
๐๐๐ ๒๓๗   ประวัติพระพุทธศาสนา                 
๐๐๐ ๒๓๘  เทศกาลและพิธกีรรมพระพุทธศาสนา                
๐๐๐ ๒๓๙   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ                
๐๐๐ ๑๔๐  กรรมฐาน ๑                 
๐๐๐ ๒๔๑  กรรมฐาน ๒                 
๐๐๐ ๓๔๒   กรรมฐาน ๓                 
๐๐๐ ๔๔๓ กรรมฐาน ๔                  
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 ๔.๓.๓ ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะ  
   ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
 (๑) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและ
ส่วนรวม 
 (๒) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อื่น 
 ๒) ด้านความรู้  
 (๑) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 (๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับที่
เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 (๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที ่เกี ่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู ้ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
     ๓) ด้านทักษะทางปัญญา  
       (๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       (๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ แนวคิด และ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์  
   ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 (๑)  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
 (๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็น
ที่เก่ียวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์  
 (๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบท
ของกลุ่ม 
 ๕) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  (๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการนำเสนอ
ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ  
 (๒) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 (๓) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๕๓ 
 

  

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ( Curriculum  Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

   รหัสวิชา รายวิชา 

 ๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา  
๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 ๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑. วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร ์              

๔๐๒ ๒๐๑ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 

 (Introduction to Public Administration)              

๔๐๑ ๒๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 

 (Introduction to Political Science)              

๔๐๒ ๓๐๓ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 

 (Public Administration Theory)              

๔๐๒ ๓๐๔ องค์การและการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Organizational and Public Administration)  

             

๔๐๒ ๓๐๕ นโยบายสาธารณ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Public Policy)  

             

๔๐๒ ๔๐๖ เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ 
(๓-๐-๖) (Technicque and tools in Public 
Administration)  

             

๔๐๒ ๓๐๗ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๓ (๓-๐-๖) 

 (Human Resources Administration)               

๔๐๒ ๓๐๘ การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖) 

 (Public Budgeting and Fiscal Administration)               

๔๐๒ ๓๐๙ การบริหารการพัฒนาและการบรหิารโครงการ ๓ (๓-๐-๖)              



๕๔ 
 

  

   รหัสวิชา รายวิชา 

 ๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา  
๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 ๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (Development management and project 
management) 

๔๐๒ ๓๑๐ พฤติกรรมองค์การ ๓ (๓-๐-๖) 

 (Organizational Behaviors)              

๔๐๒ ๔๑๑ การบริหารเชิงกลยุทธ์ ๓ (๓-๐-๖) (Strategic 
Management)  

            
 
 

๒. วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร ์              

๔๐๑ ๔๑๒ กฎหมายปกครอง ๓ (๓-๐-๖) 

 (Administrative Law)               

๔๐๑ ๔๑๓ กฎหมายอาญา ๓ (๓-๐-๖) 

 (Criminal Law)               

๔๐๒ ๓๑๔ การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖) 

 (Local Fiscal Management)               

๔๐๒ ๓๑๕ นวัตกรรมการบริหารงานสมัยใหม่ ๓ (๓-๐-๖) 

(Innovation in modern management)              

๔๐๒ ๓๑๖ พุทธจริยธรรมทางการบริหาร ๓ (๓-๐-๖) 
 (Buddhist ethics in administration)               

๔๐๒ ๔๑๗ วิธีวิทยาการวจิัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Research Methodology for Public Administration)               

๔๐๒ ๔๑๘ ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
 (English in the Field of  Public  Administration)               

๔๐๒ ๔๑๙ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)               



๕๕ 
 

  

   รหัสวิชา รายวิชา 

 ๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา  
๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 ๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 (Independent Study on Public Administration)  
๔๐๒ ๓๒๐ สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ ๒ (๒-๐-๔) 

 (Seminar in Buddhist Public Administration)               

๔๐๒ ๓๒๑ รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Buddhist Public Administration)              

 
 

๔๐๒ ๓๒๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Information Technology for Government 
Management)     

             

๓. วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์              

๔๐๑ ๔๒๓ กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา ๓ (๓-๐-๖) 

 (Law of Criminal Procedure)               

๔๐๑ ๔๒๔ กฎหมายลักษณะพยาน ๓ (๓-๐-๖) 

 (Law of Witness)              

๔๐๑ ๔๒๕ ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
 (International Relation)               

๔๐๒ ๔๒๖ ประชาคมอาเซียนศึกษา  ๓ (๓-๐-๖)  

 (ASEAN Community Studies)                 

๔๐๒ ๔๒๗ พุทธธรรมกับการบริหารเชิงกลยุทธ ์๓ (๓-๐-๖)  
 (Buddha Dharma and Strategic Management)               

๔๐๒ ๔๒๘ การระดมมวลชนและเคลื่อนไหวทางสังคม ๓ (๓-๐-๖) 

 (Mobilization and mass social movements)              
 
 

๔๐๒ ๔๒๙ ดิจิตอลเพื่อการบริหารงานภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Digital for Public Administration) 

             



๕๖ 
 

  

   รหัสวิชา รายวิชา 

 ๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา  
๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 ๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๔๐๒ ๔๓๐ นวัตกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖) 
 (Innovation in Local Governmental Organization)               

๔๐๒ ๔๓๑ การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Anti Corruption in Public Sector)               

๔๐๒ ๔๓๒ กฎหมายแรงงาน ๓ (๓-๐-๖) 
 (Labour Law)              

๔๐๒ ๔๓๓ ภาวะผู้นำกบัการบริหารสมัยใหม ่๓ (๓-๐-๖) 
 (Leadership and modern management) 

             

๔๐๒ ๔๓๔  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Civil and commercial law) 

             

๔๐๒ ๔๓๕ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Constitutional law) 

             

๔๐๒ ๔๓๖ การจัดการความขัดแย้ง ๓ (๓-๐-๖) 
 (Conflict management) 

             

๔๐๒ ๔๓๗ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน อย่างยั่งยืน ๓ (๓-๐-๖) 
 (Sustainable of Economic  social and Community 
Development) 

             

๔๐๒ ๔๓๘ ธุรกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ (๓-๐-๖) 
 (Community business according to the sufficiency 
economy philosophy) 

             

๔๐๒ ๔๓๙ การบริหารงานยุติธรรม ๓ (๓-๐-๖) 
 (Good Governance for the Administration)  

             

๔๐๒ ๔๔๐ สหกิจศึกษา ๓ (๓-๐-๖)  
 (Cooperative Education) 

             



๕๗ 
 

  

   รหัสวิชา รายวิชา 

 ๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา  
๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 ๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๔๐๒ ๔๔๑  การบริหารธุรกิจและการเงิน ๓ (๓-๐-๖) 
 (Business and Financial Management) 

             

๔๐๒ ๔๔๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชพีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๐-
๖-๖) 

             

๔๐๒ ๔๔๓ รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖)  
 (Public Administration  Science in Buddhism)              

 
 

๔๐๒ ๔๔๔ รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๓ (๓-
๐-๖) 
 (Public Administration in Buddhist Literature)  

             

๔๐๒ ๔๔๕ ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 

 (Buddhist Good Governance)                 

๔๐๒ ๔๔๖ การจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Buddhist human capital management)               

๔๐๒ ๔๔๗ การวางรากฐานเพื่อการบริหารองค์การ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Platform  for Organization Management)              

 
 

 



๕๘ 
 

  

หมวดที่ ๕ 

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ 
     

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาคผนวก ง) 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
  ๒.๑ การทวนสอบตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.๑) 
   ๑) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่ 
   การทวนสอบในระดับรายวิชา ให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  
มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและการประเมินผลให้เป็นไปตามแผนการ
สอน   
   การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันเพื่อดำเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงานผล  
   ๒) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนิสิตสำเร็จการศึกษา   
   การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต หลังสำเร็จการศึกษา เน้นการทำ
วิจัยเชิงสัมฤทธิ์การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทำอย่างต่อเนื่อง และนำผลการวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน   
   หลักส ูตรกำหนดแนวทางการทวนสอบด้วยว ิธ ีการส ัง เกต การตรวจสอบ การประเมิน  
การสัมภาษณ์ เพ่ือพิสูจน์ว่าการจัดการศึกษา บรรลุวัตถุประสงค์ สำหรับกลยุทธ์การทวนสอบที่ใช้ ได้แก่ การ
ตรวจสอบการให้คะแนนจาก กระดาษคำตอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยคณาจารย์ 
นิสิต ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประเมินภายนอก การรายงานเกี่ยวกับทักษะของผู้ใช้บัณฑิต  

  ๒.๒ การทวนโดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์แบบขั้นบันได 
ดังต่อไปนี้ 
   ๑) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ ให้นิสิตสืบค้นข้อมูลเพ่ือ
เขียนบทความสรุปความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ ในประเด็นที่ตนสนใจ 

   ๒) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ ให้นิสิตจัดทำแผ่นภาพ
ความรู้ (Info graphic) เพ่ือแบ่งปันเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสังคมศาสตร์เผยแพร่แก่สาธารณชนในสื่อออนไลน์  
   ๓) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ ให้นิสิตสอบประมวลความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหารองค์กรภาครัฐ หรือองค์กรทางสังคม 

   ๔) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ให้นิสิตส่งรายงานเชิงวิพากษ์
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 



๕๙ 
 

  

   ๕) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ ให้นิสิตส่งรายงานการ
วิเคราะห์ตนเองเก่ียวกับสมรรถนะที่จำเป็น และสมรรถนะที่มีอยู่ในการเป็นนักรัฐประศาสนศาสตร์ 
   ๖) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ให้นิสิตส่งโครงร่างสารนิพนธ์ 
ระดับปริญญาตรี 
   ๗) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั ้นปีที ่ ๔ ภาคการศึกษาที ่ ๑ ให้นิสิตใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการนำเสนอรายงานสารนิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
   ๘) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ให้นิสิตจัดทำโครงการทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการประเมินผลลัพธ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

 
๓. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
  การสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑   

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

  

หมวดที่ ๖ 

การพัฒนาคณาจารย์ 
 

๑. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
  ๑.๑ มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะสังคมศาสตร์ ตลอดจนในภาควิชาของหลักสูตรที่สอน 
  ๑.๒ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยสายตรงในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ ์

 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

  ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  (๑) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยสายตรงในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ ์

  (๒) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
  ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  (๑) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้และ

คุณธรรม 
  (๒) มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 (๓) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ส่งผลให้

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

 
 
 



๖๑ 
 

  

หมวดที่ ๗ 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
๑. การกำกับมาตรฐานหลักสูตร 
  การบริหารหลักสูตรดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมอบหมายให้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารหลักสูตรในภาพรวมผ่านทางคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ซึ่งมีการจัดประชุมเป็นประจำ ทุกสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน 

 
๒. บัณฑิต 
  หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานทำ นอกจากนั้นยังติดตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 
  คณะสังคมศาสตร์ สำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจำทุกปี และ
แจ้งผลการสำรวจให้กับคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทราบเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกำหนดว่า ผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 
๓.๕ (จากระดับ ๕)     
 
๓. นิสิต 
  หลักสูตรให้ความจำเป็นกับการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานิสิต และผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนกับนิสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๓.๑ หลักสูตรกำหนดคุณสมบัติของนิสิตที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
จะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

 ทั้งนี้ จะมีการสอบคัดเลือกด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐานและสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความพร้อม
ทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
  ๓.๒ หลักสูตรส่งเสริมการพัฒนานิสิต  
   ๑) กำหนดให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพที่จำเป็นให้กับนิสิต โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 
   ๒) มีระบบสนับสนุนและการให้คำแนะนำนิสิต โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต
ทุกรูป/คน อาจารย์จะแจ้งวัน เวลา ที่นิสิตจะขอรับคำปรึกษาไว้หรือผ่านช่องทางอ่ืนๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้นิสิตที่
มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอ่ืนๆ สามารถขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ 
   ๓) มีระบบการอุทธรณ์ของนิสิต นิสิตที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่องทั่วไปหรือผล
การประเมิน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ทำหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆได้ 



๖๒ 
 

  

  ๓.๓ หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิตได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนิสิต 
อัตราการสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
 
๔. อาจารย ์

 หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือก
อาจารย์  โดยให้ความจำเป็นกับคุณสมบัติความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และความมุ่งมั่น
ในการผลิตผลงานทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ทั้งนี้การรับอาจารย์ใหม่จะต้องนำไปสู่การมีอัตรากำลังที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับเข้ามาศึกษาในหลักสูตร  
  ๔.๒ การบริหารอาจารย์ 
  หลักสูตรมีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน โดยมอบหมายภาระงานตามความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ 
ส่งเสริมจูงใจสนับสนุนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีระบบยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทำ
ให้อัตราการคงอยู่ของอาจารย์อยู่ในระดับสูง และมีคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์มากกว่า ๓.๕ (จากระดับ 
๕)  ทั้งนี้โดยบทบาทหน้าที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  ๔.๓. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
  หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ทุกรูป/คน ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ส่งเสริมให้
อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์ทุกท่านจะต้องผลิตผลงานทาง
วิชาการให้ได้ ดังนี้ 
 ๑) ผลงานวิจัย จำนวน ๑ เรื่อง ในรอบ ๒ ปี 
 ๒) บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI จำนวน ๑ เรื่องต่อปี 
 ๓) เอกสารประกอบการสอน / หนังสือ /ตำรา /งานแปล ประเภทใดประเภทหนึ่ง จำนวน ๑ เรื่อง
ต่อปี 

 ทั้งนี้คณะสังคมศาสตร์จะต้องพัฒนาระบบและกลไกภายในที่เอ้ือต่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ดังกล่าวข้างต้น ในขณะเดียวกันในด้านประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์จะต้องได้รับผลการประเมินความพึง
พอใจจากนิสิตมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕) 
 



๖๓ 
 

  

๕. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การออกแบบ

หลักสูตร มีการควบคุมกำกับการจัดทำรายวิชา การวางระบบผู้สอบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
แต่ละรายวิชา มีการประเมินผู้เรียน การกำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 หลักสูตรจัดการเรียนการสอนให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดใน

รายวิชาและหลักสูตร  โดยใช้กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นเครื่องในการกำกับให้เป็นไป
ตามท่ีกำหนดไว้ใน มคอ.๒ 

 ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรจัดผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ตามความรู้ความสามารถและความชำนาญใน

เนื้อหา ทั้งนี้คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน และผลงานทางวิชาการของผู้สอน  โดยมีการกำกับให้
อาจารย์ทุกท่านจะต้องมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.๓)ทุกรายวิชา และมีการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน (มคอ.๕) ทุกรายวิชา รวมทั้งมีการประเมินหลักสูตร (มคอ.๗) อย่างครบถ้วน 

 ส่งเสริมให้อาจารย์จัดกิจกรรมที่เป็นกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับพันธกิจ
ด้านการวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างครบถ้วน  

 ๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง โดยมีเครื่องมือการ

ประเมินที่หลากหลาย ทั้งข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า  การสังเกต
พฤติกรรม การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น  
 
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  หลักสูตรโดยการสนับสนุนของคณะสังคมศาสตร์ จัดเตรียมความพร้อมทางกายภาพทั้ง ห้องเรี ยน 
ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการศึกษา 
ประกอบด้วย ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์  ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้นให้
เพียงพอและทันสมัย มีการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพียงพอและทั่วถึงตามความต้องการของนิสิต โดย
มีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยตลอดเวลาโดยอาศัยผลการประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มากกว่า ๓.๕ คะแนน (จากระดับ ๕) 
 
๗. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
  ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ ๑–๕ และ
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 



๖๔ 
 

  

เกณฑ์การประเมนิ 

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

 (๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดำเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

 (๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ 

X X X X X 

 (๓ )  ม ี การจ ั ดทำรายละ เอ ี ยดของรายว ิ ช า และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(๔) มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการดำเน ินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ. ๖ ภายใน 
๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

(๕) มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

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

X X X X X 

 (๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

 
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 



๖๕ 
 

  

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

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

X X X X X 

 (๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที ่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี ่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 

   X X 

 (๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    X 

รวมตัวบ่งช้ีที่ต้องดำเนินการข้อ ๑-๕ ในแต่ละปี ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละป ี ๙ ๑๐ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

 



๖๖ 
 

  

หมวดที่ ๘ 

การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 ๑.๑. การประเมินกลยุทธ์การสอน : ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีม
ผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วง
หลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนิสิตและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิตด้าน
กระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทำโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และ
กำหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

 ๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน : การประเมินทักษะดังกล่าว
สามารถทำโดยการประเมินโดยนิสิตในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลักสูตร/ประธานหลักสูตร (ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคำสั่งมหาวิทยาลัย) และ/หรือ
ทีมผู้สอน  และภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับ
สถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน 

 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

 กระบวนการและวิธีการประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ๑) จัดประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรและแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

  ๒) วางแผนการประเมินหลักสูตร ออกแบบและเตรียมการในส่วนของเครื่องมือที่จะใช้เก็บข้อมูล 
กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะสำรวจโดยการแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มประกอบด้วย 
   (๑) กลุ่มบัณฑิต 
   (๒) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 
   (๓) กลุ่มคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
   (๔) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ๓) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
  ๔) ประมวลข้อมูลดำเนินการวิเคราะห์ 
  ๕) นำผลที่ได้และข้อเสนอแนะมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
  ๖) จัดทำหลักสูตรปรับปรุงโดยการนำข้อมูลแนวทางการปรับปรุงมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในเล่ม
หลักสูตรที่กำลังดำเนินการปรับปรุง 
  ๗) นำหลักสูตรปรับปรุงส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะ 



๖๗ 
 

  

  ๘) จัดทำเล่มหลักสูตรฉบับสมบูรณ์เสนอคณะกรรมการประจำคณะ สภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัยรับรอง 
  ๙) จัดส่ง สกอ.เพ่ือรับรองมาตรฐาน 
  ๑๐) นำหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการจัดการศึกษาและบริหารหลักสูตร 
  ๑๑) เมื่อครบ ๑ ปี หลังจากนำหลักสูตรไปใช้ เปิดโอกาสให้มีเวทีสำหรับการให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมจากผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงย่อยในหลักสูตร 
 
๓. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
  ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

 จากการรวบรวมข้อมูลในข้อที่ ๒ ทั้งโดยภาพรวมและรายวิชาและการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูล
ข้างต้นโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะทำให้ทราบปัญหาการบริหารหลักสูตร กรณีที่พบปัญหาสามารถ
ดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีในลักษณะของการปรับปรุงย่อย สำหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะ
ปรับปรุงทุก ๕ ปีเพือ่ให้หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

  

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

  

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

 ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม กระบวนการ
ทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสังคมแบบสันติวิธี ความเป็นพลเมือง และการสื่อสารทางสังคมยุค 
New Normal 

 

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

ของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย 
กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล ครอบครัว มรดก พินัยกรรม สัญญาประเภทต่างๆ ที่
จำเป็น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ความรับผิดในทางอาญา เหตุ
ยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษ เหตุลดโทษ ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องในการ
กระทำความผิด กระบวนการยุติธรรมของไทย 

 

๐๐๐ ๑๐๓   ค อมพ ิ ว เ ต อ ร ์ แ ล ะ เ ทค โ น โ ลย ี ด ิ จ ิ ท ั ล  (Computer and Digital 
Technology)  

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ 
แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ความปลอดภัย กฎหมาย จริยธรรมในสังคมดิจิทัล 
และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต ฝึกทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต 
สื ่อ การสื ่อสารยุคดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการจัดทาเอกสาร ตาราง
คำนวณ และการนาเสนอ 
ข้อมูลได ้

 

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

เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตัว การแสดงออก
ทางความรู้สึกและความคิดเห็นการแสดงบทบาทสมมติ ศึกษาโครงสร้างและ
การใช้ไวยากรณ์ เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๐๐๐ ๒๐๕   ปรัชญาเบื้องต้น (Introduction to Philosophy) ๓ (๓-๐-๖) 
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 ศึกษาความหมาย ขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา สาขา
ปรัชญา สาระจำเป็นของปรัชญาสาขาต่าง ๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออก
และปรัชญาตะวันตก หลักการและวิธีให้เหตุผลทางปรัชญา 

 

๐๐๐ ๒๐๖   คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ เชต การให้เหตุผล ระบบ

และคุณสมบัติของจำนวนจริง สมการและอสมการ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น เมท
ริกซ์ หลักพ้ืนฐานทางสถิติ การรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ และการหา
ค่าแนวโน้มเข้าสู ่ส่วนกลาง สถิติแบบบรรยาย สถิติทดสอบ การทดสอบ
สมมติฐาน รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย ขั ้นตอนการวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การเขียนโครงร่างการวิจัยและการ
เขียนรายงานผลการวิจัย 

 

 
๑.๒  วิชาเลือก  จำนวน  ๑๒  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  

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

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการ
ปกครอง สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมืองและการปกครอง การ
จัดระเบียบการปกครอง ปัญหาและอุปสรรคทางการเมือง และแนวคิด
พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง 

 

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

การกำหนดราคาดุลยภาพ พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบ
เศรษฐกิจ รายได ้ประชาชาติ การเง ิน ว ัฏจ ักรเศรษฐกิจด ุลการค้าและ
ดุลการชำระเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน
สังคมปัจจุบัน และเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจบทบาทของ
ภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

 

๐๐๐ ๑๐๙  จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน (Psychology for Self-Development) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศ ึกษาและประย ุกต ์ ใช ้องค ์ความร ู ้ ทางจ ิตว ิทยาและหล ักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาที่เกี ่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจตนเองและผู้อื ่น สามารถวิเคราะห์
ตนเองและผู้อ่ืน มีทักษะในการสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพและทางานเป็นทีม 

 

๐๐๐ ๑๑๐ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Linguistics)  
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 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย ความจำเป็น แนวคิดและทฤษฎีทางวิชา
ภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของภาษา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และวิเคราะห์
ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ 

๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๑๑๑ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ (Language Skills for Learning) ๓ (๓-๐-๖) 
 ความรู้เกี่ยวกับภาษาและทักษะภาษาที่จาเป็นต่อการสื่อสาร หลักการใช้ภาษา

เพื่อการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล การสืบค้นข้อมูลท้องถิ่น และข้อมูลสารสนเทศ
จากสื่อทุกประเภท การใช้ห้องสมุด วิธีการแสวงหาความรู้การสร้างนวัตกรรม
การเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการทักษะสัมพันธ์ทาง
ภาษาในการสรุปความ ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์และสังเคราะห์ นำเสนอเป็น
ลายลักษณ์อักษร วาจา และสื่อประสม 

 

๐๐๐ ๑๑๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  
(Modern Science and Technology) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ใน
ยุคต่าง ๆ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ว ิทยาศาสตร์กับชีว ิตประจ ำวัน 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์หลักพื ้นฐานทาง
เทคโนโลยี กระบวนการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เทคโนโลยีการเกษตร 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พระพุทธศาสนากับเทคโนโลยี 

 

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

ในแบบต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้
เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและวิธีการให้
เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอื่น ๆ  
บทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของ
นาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตก 
กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 

 

๐๐๐ ๑๑๔ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (Man and Environment) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี ่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม 
หลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาทของพระสงฆ์
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

 

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

การเมือง ความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับ
เหตุการณ์จำเป็นของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลกบทบาทของ
พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 

 

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

เปลี่ยนแปลงอักษรและเสียงการเขียน การอ่านคำศัพท์ ส่วนประกอบของนาม
ศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนามนิยมสรรพนาม 
ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต 
การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่ง
ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

 

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

ศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ 
กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจกณิชันตกรรมวาจก การ
สลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ 
แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

 

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

ระบบไวยากรณ์ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย ฟังคำสั่ง คำบรรยาย จดบันทึกเรื่องท่ีฟังพูด ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ 
ขออนุญาต แนะนำตัวเอง แนะนำผู้อื่น บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
สนทนาได้ทั้งคำที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม 

 

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

หน่วยคำ ระบบไวยากรณ์ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟังข่าวจากวิทยุ 
โทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การอ่านหนังสือพิมพ์และตำราวิชาการ การเขียน
บทความ และฝึกแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ในภาษาไทย 

 

๐๐๐ ๒๒๐ ภาษาจีนเบื้องต้น (Basic Chinese) ๓ (๓-๐-๖) 
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 ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบคำ และระบบประโยค 
ฝึกการอ่าน การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๒๒๑ ภาษาจีนชั้นสูง (Advanced Chinese) ๓ (๓-๐-๖) 
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล

จากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

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

ฝึกการอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 

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

ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

๐๐๐ ๒๒๔ ภาษาฮินดีเบื้องต้น (Basic Hindi) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบคำ และระบบประโยค 

ฝึกการฟัง อ่านเขียนสนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ์พ้ืนฐานที่นิยมใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 

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

ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

๐๐๐ ๒๒๖ วัฒนธรรมไทย (Thai Culture) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความหมายและเนื ้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย 

ประเภทของวัฒนธรรมพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่
และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของ
วัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 

 

๐๐๐ ๒๒๗ มนุษย์กับอารยธรรม (Man and Civilization) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึง

สมัยปัจจุบันความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของอารยธรรม
ตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
และความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรม
ตะวันออกกับตะวันตก 
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และอิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

๐๐๐ ๒๒๘ สันติศึกษา (Peace Education) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและ

ปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนว
ปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรู้
และความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้ งและความ
รุนแรง อีกทั้งพัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้
เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและอยู่ร่วมกับศาสนา
และชาติพันธุ์ต่างๆอย่างสันติสุข 

 

๐๐๐ ๒๒๙ ภาวะผู้นำ (Leadership) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำที่นาการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรคง์าน

ในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้นำกับการใช้การ
สื่อสารที่เอื้ออาทร ผู้นำกับความเห็นที่ถูกต้องดีงามและความเปลี่ยนแปลงที่
สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำ วิสัยทัศน์ผู ้นำ ผู้นำกับการสร้าง
ความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้นำตามทฤษฎีตะวันตกและ
ภาวะผู้นำในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะผู้นำของบุคคลจำเป็นที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่สามารถนำองค์กร
ไปสู่ความสำเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและระดับโลก 

 

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

คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 

 

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

ตรวจสอบข่าว เทคนิคการรู ้เท่าทันข่าวปลอม การรู้เท่าทันสื่อชวนเชื่อต่าง
ศาสนา อันได้แก่สื่อชวนเชื่อที่บิดเบือนหลักพุทธธรรม สื่อชวนเชื่อที่ใส่ร้ายบุคคล
หรือองค์กร โดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือจนสร้างความขัดแย้งในสังคม 

 

๐๐๐ ๒๓๒ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาเกี ่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและ
รับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต และ STRONG : จิตพอเพียง
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ต่อต้านการทุจริต โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่หลากหลาย มุ่งเน้นให้
นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต 

๐๐๐ ๒๓๓  ศาสนาทั่วไป (General Religions) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความจำเป็น คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลัก

ในการศึกษาศาสนา หลักคำสอน พิธ ีกรรมและจุดมุ ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ 
วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบันอิทธิพลของ
ศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของ
ศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 

 

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

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที ่ศึกษาอยู ่ในประเทศไทย โดยวิเคราะห์
วรรณกรรมที่น่าสนใจ เช่น วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรคมหาวงศ์ ทีปวงศ์ ศาสนวงศ์ 
เตภูมิกถา มังคลัตถทีปนี กาพย์มหาชาติ สังคีติยวงศ์ มงคลวิเสสกถา แก่นพุทธ 
ศาสน์ กรรมทีปนี พุทธธรรม พุทธวิทยา และพระไตรปิฎกฉบับสากล: วิถีธรรม
จากพุทธปัญญา 

 

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

โยชนา โครงสร้างและเนื้อหาจำเป็นของพระไตรปิฎก เช่น มหาวิภังค์ ภิกขุณี
วิภังค์ และมหาวัคค์ในพระวินัยปิฎก พระสูตรจำเป็น เช่น พรหมชาลสูตร มหา
ปรินิพพานสูตร มหาสติปัฏฐานสูตร จูฬกัมมวิภังคสูตรในพระสุตตันตปิฎก 
ศึกษาสาระเบื ้องต้นของปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป นิพพานในพระ
อภิธรรมปิฎก การสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร ความเป็นมาของ
พระไตรปิฎกในประเทศไทย พระไตรปิฎกบาลีอักษรต่างๆ และประโยชน์ที่ได้
จากการศึกษาพระไตรปิฎก 

 

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

บาลีเบื้องต้น 
 

๐๐๐ ๒๓๗ ประวัติพระพุทธศาสนา (History of Buddhism) ๓ (๓-๐-๖) 
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 ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาในอินเดีย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากประเทศ
อินเดียไปในประเทศต่างๆ ความจำเป็น ลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา ฐานะ
และบทบาทของพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ พระพุทธศาสนากับสังคม
วัฒนธรรมในนานาประเทศ ขบวนการและองค์กรทางพระพุทธศาสนาใน
ปัจจุบ ันและทิศทางในอนาคต และบทบาทของคณะสงฆ์ไทยกับการ สืบ
พระพุทธศาสนาตามพุทธปณิธานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา (Buddhist Festival and 
Traditions) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่จำเป็นทางพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลและ
สมัยหลังพุทธกาลความจำเป็น คุณค่าทางจริยธรรมของเทศกาลและพิธีกรรม 
เทศกาลและพิธีกรรมจำเป็นทางพระพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติในประเทศไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมนั้นๆ ที่มีต่อสังคมไทย 

 

๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา (Buddhist Festival and 
Traditions) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่จำเป็นทางพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลและ
สมัยหลังพุทธกาลความจำเป็น คุณค่าทางจริยธรรมของเทศกาลและพิธีกรรม 
เทศกาลและพิธีกรรมจำเป็นทางพระพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติในประเทศไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมนั้นๆ ที่มีต่อสังคมไทย 

 

๐๐๐ ๒๓๙ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ (Dhamma in English) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ 

และหนังส ือที่จำเป ็นทางพระพุทธศาสนา ที ่น ักปราชญ์ได ้รจนาไว ้เป็น
ภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนธรรมภาคภาษาอังกฤษ 

 

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

อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐ วิปัสสนาภูมิ ๖ สติปัฏฐาน ๔ หลักธรรมที่ควรรู้ 
ได้แก่ ภาวนา ๓ นิมิต ๓ สมาธิ ๓ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ วสี ๕ นิวรณ์ ๕ 
อุปกิเลส ๑๖ และฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรมนั่งกำหนด ส่ง
และสอบอารมณ ์

 

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

ปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะหลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ 
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สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการ
เดินจงกรม นั่งกำหนด ส่งและสอบอารมณ ์

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

ปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ 
วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการ
เดินจงกรม นั่งกำหนด ส่งและสอบอารมณ์ 

 

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

ปัฏฐานและธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวน การเกิด
ของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู ้ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ 
วิปัสสนาญาณ ๑๖ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม นั่งกำหนด 
ส่งและสอบอารมณ์ 

 

 
๒.๒ วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

๔๐๒ ๒๐๑  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์  
 (Introduction to Public Administration)   

๓ (๓-๐-๖) 

           ศ ึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบข่ายการศ ึกษารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ปทัสถานและวิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์  การ
บริหารการพัฒนา ปัจจัยแวดล้อมทางรัฐประศาสนศาสตร์  นโยบายและการ
วางแผนของรัฐ องค์การและการจัดการภาครัฐแนวใหม่  แนวโน้มรัฐ
ประศาสนศาสตร์ของไทย 

 

๔๐๑ ๒๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  (Introduction to Political Science)          ๓ (๓-๐-๖) 
           ศึกษาธรรมชาติและวิธีการทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง

รัฐศาสตร์กับศาสตร์ทางสังคมอื่นๆ ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และหลักเกี่ยวกับ
อำนาจ การใช้อำนาจ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล อำนาจกับกฎหมาย 
สถาบันทางการเมืองการปกครอง พลังและกระบวนการทางการเมืองและ
ประชาคมนานาชาติ 

 

๔๐๒ ๓๐๓   ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration Theory) 
          ศึกษาทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ โดยเริ่มจากแนวความคิดและ
ทฤษฎีเก ี ่ยวกับองค์การสมัยด ั ้งเดิมถ ึงสมัยปัจจ ุบ ัน ความหมายและ
องค์ประกอบขององค์การ ตัวแปรในองค์การ วิธีการศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับ

๓ (๓-๐-๖) 
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องค์การ ปัจจัยพื้นฐานที่กำหนดพฤติกรรมการทำงานของมนุษย์ พฤติกรรม
ในการบริหาร อิทธิพลของโครงสร้างและกระบวนการในองค์การที ่มีต่อ
พฤติกรรมการทำงานของมนุษย์ 

๔๐๒  ๓๐๔ องค์การและการจัดการ 
 (Organizational and Public Administration) 

๓ (๓-๐-๖) 

           ศึกษาเกี ่ยวกับความหมายและความจำเป็นขององค์การและการ
บริหาร สิ่งแวดล้อมการบริหาร กลไกในการบริหารงานสาธารณะ พัฒนาการ
ของทฤษฎีองค์การและการบริหาร โครงสร้างและการออกแบบองค์การ
ภาครัฐ กระบวนการบริหารองค์การภาครัฐ 

 

๔๐๒ ๓๐๕ นโยบายสาธารณะ (Public Policy) ๓ (๓-๐-๖) 
           ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน 

ประเภทและวิธ ีการกำหนดนโยบายของรัฐ อิทธิพลของสิ ่งแวดล้อมต่อ
นโยบาย การนำนโยบายไปกำหนดเป็นแผนงานและโครงการ เทคนิคและ
หลักการของการวางแผน และให้มีการศึกษาเฉพาะกรณี โดยเน้นการกำหนด
นโยบายสาธารณะและการวางแผนของประเทศไทย 

 

๔๐๒ ๔๐๖ เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 (Technicque and tools in Public Administration) 

๓ (๓-๐-๖) 

           ศึกษาผลการวิจัยและแนวคิดใหม่ๆ ในการบริหาร การใช้เครื่องมือ
สมัยใหม่ในการบริหารงานและการวิจัย วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่นำมาใช้ใน
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การวิเคราะห์เก่ียวกับความรู้เบื้องต้นในการใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือบริหาร และพุทธวิธีเพ่ือการบริหารงานสมัยใหม่ 

 

๔๐๒ ๓๐๗ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Administration ) ๓ (๓-๐-๖) 
           ศ ึกษาหล ักจำเป ็นการบร ิหารทร ัพยากรมน ุษย ์  เพ ื ่อรองรับ

ความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจของประเทศและของโลก การรับ
บุคลากรภาครัฐ การฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน คุณธรรม
จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน การประเมินผลการทำงาน สิทธิประโยชน์ของ
ทรัพยากรมนุษย์ ขวัญกำลังใจในการทำงานและแนวโน้ม 

 

๔๐๒ ๓๐๘   การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ 
 (Public Budgeting and Fiscal Administration) 

๓ (๓-๐-๖) 

           ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณ
และการคลังสาธารณะ บทบาทและอิทธิพลของการเมืองที่มีต่องบประมาณและ
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การคลังของประเทศ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์
งบประมาณ การสรุปการใช้จ ่ายงบประมาณ โดยเน้นศึกษาการบร ิหาร
งบประมาณและการคลังสาธารณะของประเทศไทย 

๔๐๒ ๓๐๙ การบริหารการพัฒนาและการบริหารโครงการ   
 (Development management and project management) 

๓ (๓-๐-๖) 

           ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ และองค์ประกอบของการบริหาร
การพัฒนา ปัจจัยแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ส่งผลต่อ
การบริหารการพัฒนา องค์การที่มีบทบาทจำเป็นในการบริหารงานพัฒนาของ
ประเทศ ปัญหาพื้นฐานในการบริหารโครงการพัฒนา โดยเน้นการบริหารการ
พัฒนาในประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลัง
พัฒนาและศึกษาแนวความคิดและวิธ ีการวิเคราะห์โครงการ การจัดทำ
โครงการ การบริหารทรัพยากรของโครงการ การแก้ปัญหาและการปรับปรุง
โครงการ การประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหาร
โครงการภายใต้การมีส่วนร่วมจากผู้ที ่เกี ่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน การ
กำหนดเป้าหมายและวิธีการในการประเมินผลของโครงการ และให้มีการศึกษา
กรณีเฉพาะเรื่อง เน้นการบริหารโครงการพัฒนาของประเทศไทย โดยฝึกให้มี
การเขียนโครงการเพ่ือนำไปสู่การบริหารโครงการได้อย่างแท้จริง 

 

๔๐๒ ๓๑๐ พฤติกรรมองค์การ  (Organizational Behaviors) ๓ (๓-๐-๖) 
           ศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การและการบริหารงาน  พฤติกรรม

องค์การกับสภาพแวดล้อม  เศรษฐกิจ  การใช้พลังงานของกลุ ่มให้เป็น
ประโยชน์ต่อองค์การ  พื้นฐานพฤติกรรมบุคคลเกี่ยวกับการรับรู้  ค่านิยม 
ทัศนคติ การจูงใจ การสร้างขวัญ กำลังใจและความพึงพอใจในงาน พื้นฐาน
พฤติกรรมกลุ่ม  การสื่อสารและการตัดสินใจของกลุ่ม  ภาวะผู้นำ อำนาจและ
การเมือง  ความขัดแย้งและพฤติกรรมระหว่างกลุ่ม 

 

๔๐๒ ๔๑๑ การบริหารเชิงกลยุทธ์  (Strategic Management) ๓ (๓-๐-๖)   
           ศึกษากระบวนการบริหาร นักบริหารกับการสื่อสาร การตัดสินใจ 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิควิธีการเพื่อความสำเร็จของ
องค์กร การบริหารเชิงปฏิบัติการและการควบคุมคุณภาพ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กฎหมายกับกิจ
กรรมการบริหาร การเสริมสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อม การพัฒนา
ระบบคุณธรรมของนักบริหาร กระบวนการสานสัมพันธ์ กิจกรรมการดูงาน
และอ่ืนๆ 
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๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
๔๐๑ ๔๑๒ กฎหมายปกครอง  (Administrative Law) ๓ (๓-๐-๖) 

           ศึกษาประวัติ แนวคิดและสาระจำเป็นของกฎหมายปกครอง การ
บริการสาธารณะ การจัดระเบียบราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ ่น ระบบข้าราชการ ความเกี ่ยวพันระหว่างข้าราชการกับรัฐตาม
กฎหมาย ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร บำเหน็จบำนาญข้าราชการ และการ
จัดตั้งศาลปกครองของไทย 

 

๔๐๑ ๔๑๓ กฎหมายอาญา  (Criminal Law) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาลักษณะกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดชอบ ขอบเขตบังคับ

กฎหมายอาญา การพยายามกระทำความผิด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำ
ความผิดเหตุยกเว้นความผิด ยกเว้นโทษ ลดโทษ การกระทำความผิดหลายบท
หรือหลายกระทง การกระทำความผิดอีก อายุความอาญา โทษในทางอาญาและ
วิธีการเพ่ือความปลอดภัย รวมทั้งศึกษาทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาอีก
ด้วย 

 

๔๐๒ ๓๑๔ การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น (Local Fiscal Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระบบการเงินการคลังท้องถิ่น การบริหารรายได้และ

รายจ่ายของหน่วยปกครองระดับท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคลัง
ท้องถิ่นกับรัฐบาลแห่งชาติ กระบวนการบริหารงบประมาณที่เน้นผลงานบริการ
สาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนาระบบการ
คลังของท้องถิ่น 

 

๔๐๒ ๓๑๕ นวัตกรรมการบริหารสมัยใหม่ (Innovation in modern management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวความคิดการจัดการแนวความคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางศตวรรษที่ 

๒๑ โดยศึกษาถึงความจำเป็นของผู้นำกับการจัดการแบบใหม่ ประกอบด้วย 
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจ การจัดองค์กรสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับ
กระบวนการการจัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และเทคนิคการจัดการ
สมัยใหม่  

 

๔๐๒ ๓๑๖ พุทธจริยธรรมทางการบริหาร  (Buddhist ethics in administration) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาจริยธรรมทางการบริหารที่มีมาตรฐานทางการสร้างระบบ กำกับ และ

ตรวจสอบ ซึ ่งคำนึงถึงประโยชน์ที ่จะเกิดขึ ้นแก่องค์การ โดยนำพุทธธรรม
ประกอบด้วย หลักอิทธิบาท ๔ หลักพละ ๕ หลักสาราณียธรรม หลักพรหม
วิหารธรรม และหลักธรรมอ่ืนๆ มาใช้ในการพัฒนาจริยธรรมทางการบริหาร 

 

๔๐๒ ๔๑๗ วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
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 (Research Methodology for Public Administration) 
 ศึกษาวิธีวิทยาการวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ

และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยครอบคลุมถึงการสร้างแนวความคิด ประเด็น
ปัญหา วัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน การสร้างขอบข่าย การประมวลผล การ
วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการรายงานการวิจัย ทั ้งนี ้ให้มีการฝึกหัดจัดทำ
โครงการวิจัยเสนอเป็นภาคปฏิบัติด้วย 

 

๔๐๒ ๔๑๘ ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
 (English in the Field of  Public  Administration) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาโครงสร้าง ศัพท์และสำนวนที่ใช้กันมากในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
และฝึกการใช้ศัพท์และสำนวนเหล่านั้นในการเขียนและการพูด ตลอดทั้งฝึกการ
อ่าน วิเคราะห์และตีความงานเขียนรัฐประศาสนศาสตร์ การเขียนย่อความ 
เรียงความ และอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษในเรื่องที่เก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 

 

๔๐๒ ๔๑๙ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 (Independent Study on Public Administration) 

๓ (๐-๖-๖) 

 ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือเรื ่องอื ่นโดยความ
เห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

๔๐๒ ๓๒๐ สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ  
 (Seminar in Buddhist Public Administration) 

๒ (๒-๐-๔) 

 สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ด ้านต่างๆ โดยจะเน้นปัญหารัฐ
ประศาสนศาสตร์ของประเทศที่กำลังพัฒนาและการบูรณาการบริบททางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง การบริหารงานภาครัฐและเอกชนกับการบูรณาการหลัก
ทางพระพุทธศาสนา เช ่น การบร ิหารบุคคล การจ ัดองค์การ การคลัง 
การงบประมาณ ในการศึกษาอาจมีการค้นคว้ารายงาน การศึกษาเฉพาะกรณี
เกีย่วกับปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ของไทยและเปรียบเทียบกับของต่างประเทศ  

 

๔๐๒ ๓๒๑ รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ 
 (Public Administration in Buddhist Approach) 

 (๒) (๒-๐-๔) 

 ศึกษาแนวคิดทางการบริหาร การปกครองภาครัฐ การบริหารภาคเอกชนใน
บริบทของการบริหารองค์กร การบริหารคนและเทคนิคทางการบริหารในบริบท
ของการบูรณาการระหว่างแนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์กับหลักทาง
พระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก ตำราทางพระพุทธศาสนาและจากผลงานของ
นักวิชาการสมัยใหม่ 

 

๔๐๒ ๓๒๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) 
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 (Information Technology for Government Management)    
 ศึกษาแนวคิด หลักการและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ภาครัฐ องค์ประกอบของข้อมูล การประมวลข้อมูลและการบริหารศูนย์ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจในการบริหารภาครัฐ 
แนวโน้มของการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในการบริหารภาครัฐ 

 

 

๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
๔๐๑ ๔๒๓ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (Law of Criminal Procedure) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาเกี ่ยวกับกฎหมายวิธ ีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา ตั้งแต่อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญา 
มาตรการบังคับทางอาญาเกี่ยวกับ หมายเรียก หมายอาญา การจับ การค้น 
ควบคุม ขัง จำคุก ปล่อยชั่วคราว หลักการสอบสวน เทคนิคการสืบสวนและ
สอบสวน การสั ่งคดีอาญาของพนักงานอัยการ การชันสูตรพลิกศพ การฟ้อง
คดีอาญา การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาพิพากษา การอุทธรณ์ การฎีกา การ
บังคับคดี การอภัยโทษ การเปลี ่ยนโทษ การลดโทษ นิติวิทยาศาสตร์ และ
พยานหลักฐานในคดีอาญา 

 

๔๐๑ ๔๒๔ กฎหมายลักษณะพยาน  (Law of Witness) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยาน หลักท่ัวไปเกี่ยวกับการรับฟัง

พยานหลักฐาน การนำสืบ ข้อเท็จจริงที ่ไม่ต้องนำสืบด้วยพยานหลักฐาน 
พยานหลักฐานที่ห้ามมิให้รับฟัง พยานหลักฐานที่ต้องห้ามโดยกฎหมายปิดปาก 
การนำสืบพยานบุคคลแทนเอกสาร พยานต่างๆ เช่น พยานบอกเล่า พยาน
บุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานที่เป็นความเห็น วิธีนำสืบพยานโดย
หลักฐานทั่วไป มาตรฐานการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน และการคุ้มครองพยาน
ตามกฎหมาย 

 

๔๐๑ ๔๒๕ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 (International Relation) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความรู้พื้นฐานของการเมืองระหว่างประเทศธรรมชาติและโครงสร้างของ
ระบบการเมืองระหว่างประเทศปัจจัยทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคม และ
การทหาร วัฒนธรรม อุดมการณ์ที่มีผลต่อแนวพฤติกรรมของรัฐ เครื่องมือที่ใช้
ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ พัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในร ูปแบบต่างๆเช ่นระเบ ียบปฏิบ ัต ิกฎหมายสถาบ ันระหว ่างประเทศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามแนวพระพุทธศาสนา 

 

๔๐๒ ๔๒๖ ประชาคมอาเซียนศึกษา  ( ASEAN Community Studies ) ๓ (๓-๐-๖) 
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 ศึกษากำเนิด พัฒนาการ และบทบาทของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (อาเซียน) แนวคิดเกี่ยวกับภูมิภาคนิยม การบูรณาการภูมิภาค และ
ประชาคมด้านความม่ันคงกับพลวัตความร่วมมือของอาเซียน อาทิ ความสัมพันธ์
ระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค   ความสำเร็จและข้อจำกัดของ
อาเซียน   ความผูกพันธ์ต่อการเป็นหุ ้นส่วนในการพัฒนา สถานภาพทาง
การเมืองภายในประเทศภูมิภาคสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรม สันติภาพและ
เสถียรภาพ เศรษฐกิจ การเมือง หลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรมระหว่าง
ประเทศในภูมิภาค และบทบาทของไทยในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
อาเซียน 

 

๔๐๒ ๔๒๗ พุทธธรรมกับการบริหารเชิงกลยุทธ์    
 (Buddha Dharma and Strategic Management)  

 (๒) (๒-๐-๔) 

 ศึกษาความหมายและขอบข่ายของการบริหาร บทบาทด้านการบริหารของ
พระพุทธเจ้า วิเคราะห์พุทธธรรมเกี่ยวกับหลักการและวิธีการบริหาร คุณธรรม
และจริยธรรมของนักบริหาร การประยุกต์พุทธวิธีบริหารเพื่อใช้ในการบริหาร 

 

๔๐๒ ๔๒๘ การระดมมวลชนและเคลื่อนไหวทางสังคม 
 (Mobilization and Mass Social Movements) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาแนวคิดและหลักการในการในการระดมมวลชนและเคลื่อนไหวทางสังคม
โดยเริ ่มจากบริบทของสภาพปัญหาทางสังคมที ่นำไปสู ่การระดมมวลชน 
กระบวนการแก้ปัญหา การตั้งกฎ กติกา สำหรับการแข่งขันต่อสู้ระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ การประนีประนอม และสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ การ
แสดงผลของการประนีประนอมในรูปของนโยบายสาธารณะ การบังคับใช้
ข้อตกลงหรือนโยบายสาธารณะดังกล่าวอันเป็นผลมาจากการระดมมวลชนและ
การเคลื่อนไหวทางสังคม 

 

๔๐๒ ๔๒๙ ดิจิตอลเพื่อการบริหารงานภาครัฐ  (Digital for Public Administration) ๓ (๓-๐-๖) 
 เพื ่อศึกษารูปแบบของการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ อันเป็นการยกระดับคุณภาพงานบริการและการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ต้องการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุค Digital Government เป็นพลังแห่งการ
ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของประเทศเข้าสู่ยุคดิจิตอลเพื่อให้มีการนำเทคโนโลยมีา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

๔๐๒ ๔๓๐ นวัตกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (Innovation in Local Governmental Organization) 

๓ (๓-๐-๖) 
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 ศึกษาแนวคิดและหลักการในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบการ
บริหาร รูปแบบและโครงสร้างขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น การจัดองค์กรและ
การบริหารงานองค์กรส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร 
การบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นของไทย บทบาทของการบริหารองค์กรส่ วน
ท้องถิ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหาและอุปสรรคใน
การบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นของไทย แนวทางในการแก้ไขปัญหาและแนวโน้ม
การบริหารส่วนท้องถิ่นของไทย 

 

๔๐๒ ๔๓๑ การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ  (Anti-Corruption) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตที่เป็นการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหรือ

การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที ่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ เพื ่อให้ได้มาซึ่ง
ประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง ผู้ที ่เกี่ยวข้อง หรือการช่วยเหลือ  
สนับสนุน  เพื่อประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับหลักจริยธรรม ยกเว้นแต่
เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้ ทั้งนี้ด้วยตระหนักดีถึงภัยร้ายแรงของ
การทุจริตที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ 

 

๔๐๒ ๔๓๒ กฎหมายแรงงาน  (Labour Law)  ๓ (๓-๐-๖)   
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้างองค์การ

ของนายจ้าง และองค์กรของลูกจ้าง รวมทั้งมาตรการที่กำหนด ให้นายจ้าง 
ลูกจ้าง และ องค์กรดังกล่าวต้องปฏิบัติต่อกันและรัฐ ทั้งนี้เพื่อให้การจ้างงาน 
และการใช้งาน การประกอบกิจการ และ ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้างเป็นไปโดยเหมาะสม ต่างได้รับประโยชน์ที่พอเพียง 

 

๔๐๒ ๔๓๓ ภ า ว ะผ ู ้ น ำ ก ั บ ก า ร บ ร ิ ห า ร สม ั ย ใ ห ม่  ( Leadership and modern 
management) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้นำ รูปแบบภาวะผู้นำ บทบาทของผู้นำในการเป็น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์การ รวมถึงแนวคิดพฤติกรรมมนุษย์และหลักปฎิบัติ
ที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคคลในองค์การ วิธีการจัดการใน
ระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร แนวความคิดและทฤษฎีการจูง
ใจ อำนาจและอิทธิพล พฤติกรรมกลุ่ม การตัดสินใจ การจัดการความขัดแย้ง
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และการประสานความร่วมมือ การออกแบบโครงสร้างองค์กร  วัฒนธรรมของ
องค์กร หัวข้อปัจจุบันในงานวิจัยภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ   

๔๐๑ ๔๓๔ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (Civil and Commercial Code) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  โดยได้จำแนก

ออกเป็น ๖ บรรพ คือว่าด้วยของหลักทั ่วไทย,หนี้,เอกเทศสัญญา,ทรัพย์สิน
,ครอบครัว และมรดก ตามลำดับ โดยเหตุผลที่ทางประเทศไทยได้ทำการจัดทำ
ประมวลฏหมายขึ้นมาโดยนำเอากฎหมายแพงและกฎหมายพาณิชย์รวมกันเป็น
ฉบ ับเด ียวน ั ้นเน ื ่องจากการค ้าพาณิชย ์ในด ้านการร ่างกฏหมายย ังไม่
เจริญก้าวหน้าที ่อีกทั ้งยังหลักทั ่วไทยในกฏหมายแพ่งสามารถที่จะนำมาใช้
ร่วมกับกฏหมายพาณิชย์ได้ 

 

๔๐๑ ๔๓๕ กฎหมายรัฐธรรมนูญ   (Constitutional law) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาเกี ่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ประเภทรัฐธรรมนูญ  

ลักษณะของกฎหมายรัฐธรรมนูญ  พัฒนาการของรัฐธรรมนูญนิยม  ความ
เป็นมาของรัฐธรรมนูญไทยในอดีต รัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบันกับความ
พยายามในการปฏิรูปการเมือง ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  
อำนาจก่อตั้งระบอบและองค์กรทางการเมือง – รัฐธรรมนูญในฐานะที่มาสูงสุด
ของความชอบด้วยกฎหมาย  การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ  ศาล
รัฐธรรมนูญ : องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่และวิธีพิจารณา  กระบวนการควบคุม
กฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ  กระบวนการวินิจฉัยชี ้ขาดคดีรัฐธรรมนูญใน
ประเทศไทย ศาลรัฐธรรมนูญกับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ  ผลของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 

 

๔๐๒ ๔๓๖ การจัดการความขัดแย้ง  (Conflict management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับความขัดแย้ง ทฤษฎี

ความขัดแย้ง การวิเคราะห์ความขัดแย้ง ปฏิกิริยา การตอบสนอง และผลพวง
ของความขัดแย้ง มิติทางสังคม ความสัมพันธ์ทางอำนาจ และความเป็นมนุษย์
ในความขัดแย้ง บทบาทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขัดแย้ง การสร้างกรอบเจรจา
ไกล่เกลี่ย เทคนิคและทักษะการจัดการความขัดแย้ง ปัญหาความขัดแย้งและ
ความรุนแรงในระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ  การจัดการ
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี และบทเรียนจากความขัดแย้ง 

 

๔๐๒ ๔๓๗ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน อย่างยั่งยืน  
 (Sustainable of Economic  social and Community Development) 

๓ (๓-๐-๖) 
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 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาที่อย่างยั่งยืน ศึกษาประวัติความเป็นมา 
ปรัชญา หลักการดำเนินงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการน้อมนำศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาประเทศที่ยั ่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และการปฏิรูปประเทศ เพ่ือ
นำความรู้ วิธีการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีความสอดคล้องกับการทำงาน 
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

๔๐๒ ๔๓๘ ธุรกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 (Community business according to the sufficiency economy 
philosophy) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวแบบการขยายผลในกระบวนการทำงาน 
ศึกษาชุมชนต้นแบบตามศักยภาพด้านจิตใจและสังคมของชุมชน ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจของชุมชน ศักยภาพด้านการเร ียนรู ้ของชุมชน ศักยภาพด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ศึกษาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบตามตัวชี้วัด “พออยู่ พอกิน” “อยู่ดี กินดี” และ มั่งมี ศรีสุข” 

 

๔๐๒ ๔๓๙ การบริหารงานยุติธรรม  (Good Governance for the Administration)  ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความหมายของการบริหารงานยุติธรรม การบริหารจัดการงาน ที่เกี่ยวข้อง

กับระบบงานยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมายอาญา การแก้ปัญหาการกระทำ
ความผิดในสังคม ตลอดทั้งการบริหารเพื่อความปลอดภัยภายในองค์กรภาครัฐ 
และเอกชน 

 

๔๐๒ ๔๔๐ สหกิจศึกษา  (Cooperative Education)  ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาเกี ่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และสังเคราะห์องค์ความรู ้ในสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ นำองค์ความรู้ลงสู่ภาคปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
สถานประกอบการ หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ โดยความร่วมมือจากภาคี เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ทำงานให้นิสิต เพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ ตลอดจมีทักษะในการวิเคราะห์และประเมิน โดยมีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
หน่วยงานมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน 

 

๔๐๒ ๔๔๑ การบริหารธุรกิจและการเงิน  (Business and Financial Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาเกี ่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางธุรกิจ ระบบธุรกิจ สิ่งแวดล้อมของธุรกิจ 

รูปแบบการประกอบธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ หน้าที่ธุรกิจด้านการตลาด 
การผลิต การบัญชี การเงิน และทรัพยากรบุคคล การจัดการองค์กร ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ จริยธรรมธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม  แนวคิดและวิธ ีการในการสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่ 
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เทคนิคการพยากรณ์ด้านการตลาดและการเงิน การวิจัยตลาด การค้นหาโอกาส
ทางธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่ การ
วิเคราะห์ความไว ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่   

๔๐๒ ๔๔๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์   ๓ (๐-๖-๖) 
 ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของ

สถานที่ปฏิบัติงาน ในตำแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของนิสิตเพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคล
ของสถานที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  นิสิตต้องรับผิดชอบงาน
ที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ  มีอาจารย์
นิเทศและผู้นิเทศงานทำหน้าที่ให้คำปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน มีการติดตามและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน  เพ่ือ
เป็นการเตรียมนิสิตสู่งานที่นิสิตสนใจและพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับการทำงาน 

 

๔๐๒ ๔๔๓ รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 
 (Public Administration Science in Buddhism) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาแนวคิดทางการเมือง การบริหาร และการปกครองของพระพุทธศาสนา
จากพระไตรปิฎก ตำราทางพระพุทธศาสนาและจากผลงานของนักวิชาการ
สมัยใหม่ 

  

๔๐๒ ๔๔๔ รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 (Public Administration in Buddhist Literature) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ที ่ปรากฏในวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาสมัยใหม่ เช่น ไตรภูมิพระร่วง โลกนีติ ราชนีติ ธรรมนีติ จัก
กวาฬทีปนี ภูมิวิลาสินี มงคลทีปนี โลกทีปกสาร โลกบัญญัติ วิเคราะห์หลักการ
บริหารในวรรณกรรมเหล่านี้และวรรณกรรมอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 

  

๔๐๒ ๔๔๕ ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา 
 (Buddhist Good Governance) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการและองค์ประกอบของธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิ
บาลในพระไตรปิฎก เปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลกับธรรมาภิบาลเชิงพุทธ การ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธสำหรับการบริหารจัดการภาครัฐภาคธุรกิจ 
ภาคเอกชนและประชาชน 

  

๔๐๒ ๔๔๖ การจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธ    
 (Buddhist human capital management)  

๓ (๓-๐-๖) 
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 ศึกษาหลักการและแนวคิดทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม และทุนทางอารมณ์ 
กระบวนการจัดการทุนมนุษย์ ด้านการได้มา การพัฒนา และการรักษาทุน
มนุษย์ การจัดการทุนมนุษย์ในเชิงกลยุทธ์ ด้วยการบูรณาการระหว่างทฤษฎี
ตะวันตกและหลักทางพระพุทธศาสนา เครื่องมือการจัดการทุนมนุษย์สมัยใหม่ 
สร้างความตระหนักต่อความรับผิดชอบทางสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งทิศทางและ
แนวโน้มการจัดการทุนมนุษย์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

 

๔๐๒ ๔๔๗ การวางรากฐานเพื่อการบริหารองค์การ    
 (Platform  for Organization Management) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาเกี่ยวกับการวางรากฐานขององค์การสู่อนาคต และเป็นกลไกขับเคลื่อน
ประเทศสู ่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยต้องตอบโจทย์ภารกิจของภาครัฐใน ๔ 
แพลตฟอร์ม (Platform) ประกอบด้วย ๑) การสร้างและพัฒนาคน ให้เป็น 
Smart Citizen ๒) การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้น
คุณค่า (Value Based Economy) ๓) การสร้างและพัฒนานวัตกรรม ไปสู่
ประเทศฐานนวัตกรรม (Innovation Nation) และ ๔) การยกเครื่ององค์การ 
(Reinvent) องค์การจะต้องเป็นหลักในการกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ที่เป็น
รูปธรรมของประเทศ (Future Setting) 
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ภาคผนวก ข.  

ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรเดิม พ.ศ.๒๕๕๙ และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ หมายเหตุ 

๑. ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย:  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public 
Administration Program 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย):     รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
ชื่อย่อ (ไทย):      รป.บ.   
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Public 
Administration  
ชื่อย่อ (อังกฤษ):   B.P.A.  

๑. ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย:  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public 
Administration Program 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย):     รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
ชื่อย่อ (ไทย):      รป.บ.   
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Public 
Administration  
ชื่อย่อ (อังกฤษ):   B.P.A.  

คงเดิม 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔) 
(Man and Society) 
ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับ
ส ั ง คมต ามหล ั กก า รทา งมน ุ ษ ยศาสตร ์ และ
สังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม 
ประชาสังคม กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม 
การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน 

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
 (Man and Society) 
  ศึกษาความหมายและความเป็นมา
เกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทางสังคมศาสตร์
และพุทธศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชา
สังคม หลักธรรมาภิบาลและสันติภาพ กระบวนการทาง
สังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยใน
ปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธี 

-เพิ่มเติมหน่วยกิต 
- ปรับแก้ไข 
คำอธิบายรายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
(General Law) 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มา
ของระบบกฎหมาย ลักษณะทั่วไปและประเภทของ
กฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่
เกี่ยวกับพระสงฆ์กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการ
เฉพาะ และกฎหมายศาสนาอ่ืน 

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) 
(General Law) 
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและ
ลักษณะของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ประเภท
ของกฎหมาย การใช้กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย 
กฎหมายเก่ียวกับบุคคล ครอบครัว มรดก พินัยกรรม 
สัญญาประเภทต่างๆ ที ่จำเป ็น ความรู ้พ ื ้นฐาน
เกี่ยวกับกฎหมายอาญา ความรับผิดในทางอาญา 
เหตุยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษ เหตุลดโทษ 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการกระทำความผิด กระบวนการ
ยุติธรรมของไทย 

-เพิ่มเติมหน่วยกิต 
- ปรับแก้ไข 
คำอธิบายรายวิชา 
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๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (๒)
(๒-๐-๔) (Technique of Higher Learning) 
ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 

๐๐๐ ๑๑๑ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้  ๓ 
(๓-๐-๖) (Language Skills for Learning) 
ความรู้เกี ่ยวกับภาษาและทักษะภาษาที่จาเป็นต่อ
การสื ่อสาร หลักการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้และ
สืบค้นข้อมูล การสืบค้นข้อมูลท้องถิ่น และข้อมูล
สารสนเทศจากสื ่อทุกประเภท การใช ้ห้องสมุด 
วิธีการแสวงหาความรู้ การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ 
และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการ
ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาในการสรุปความ ตีความ
วิเคราะห์ วิจารณ์และสังเคราะห์ นาเสนอเป็นลาย
ลักษณ์อักษร วาจา และสื่อประสม 

-รวมรายวิชาเทคนิค 
การศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 
และ ภาษากับการ 
สื่อสาร 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 
-ย้ายเป็นวิชาเลือก ๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔) 

(Language and Communication) 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร 
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านทักษะการเรียนรู้
ภาษา ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ 

 ๐๐๐ ๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๓ (๓-๐-
๖) (English for Communications) 
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟังและการ
พูด การอ่านและการเข ียนเพ ื ่อการส ื ่อสารใน
ชีว ิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตัว การ
แสดงออกทางความรู้สึกและความคิดเห็นการแสดง
บทบาทสมมติ ศึกษาโครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ 
เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 

-รวมรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
เบ้ืองต้น และ 
ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
(Introduction to Philosophy) 
ศ ึกษาความหมายและขอบเขตของปร ั ชญา 
ความส ัมพ ันธ ์ ระหว ่ า งปร ั ชญา  ศาสนาและ
วิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระจำเป็นของ
ปรัชญาสาขาต่างๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออก
และปรัชญาตะวันตก 

๐๐๐ ๒๐๕ ปรัชญาเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
(Introduction to Philosophy) 
ศึกษาความหมาย ขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์
ระหว่างปรัชญา สาขาปรัชญา สาระจำเป็นของ
ปร ัชญาสาขาต ่าง ๆ พ ัฒนาการของปร ัชญา
ตะวันออกและปรัชญาตะวันตก หลักการและวิธีให้
เหตุผลทางปรัชญา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-แก้ไขคำอธิบาย 
รายวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
(Introduction to Logic) 
ศึกษานิมิต คำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยาม
ความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบ ต่าง ๆ การแบ่ง
ญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้
เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ 
ศึกษาหลักการและวิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนา

๐๐๐ ๑๑๓ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
(Introduction to Logic) 
ศึกษานิมิต คำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยาม
ความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบ ต่าง ๆ การแบ่ง
ญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้
เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ 
ศึกษาหลักการและวิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนา

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 
-ย้ายเป็นวิชาเลือก 
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ของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอ่ืน 
ๆ บทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกาย
สรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบ
ความเหมือนและความต่างระหว่างตรรกศาสตร์
ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะ
หลักการเชิงตรรกในคัมภีร ์

ของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอ่ืน 
ๆบทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกาย
สรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบ
ความเหมือนและความต่างระหว่างตรรกศาสตร์
ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะ
หลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 

๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒(๒-๐-๔) 
(General Religions) 
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความจำเป็น คุณค่าของ
ศาสนา ประวัติ พัฒนาการหลักในการศึกษาศาสนา 
หลักคาสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนา 
ต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและ
ต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อ
สังคมโลกวิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่าง
ศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศ 
ไทย 

๐๐๐ ๒๓๓ ศาสนาทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) 
(General Religions) 
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความจำเป็น คุณค่าของ
ศาสนา ประวัติ พัฒนาการหลักในการศึกษาศาสนา 
หลักคำสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนา
ต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและ
ต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อ
สังคมโลกวิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหวา่ง
ศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 
-ย้ายเป็นวิชาเลือก 

๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
(Introduction to Linguistics) 
ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขา
ของวิชาภาษาศาสตร์ ล ักษณะทั ่วไปของภาษา 
ความรู ้ทั ่วไปเกี ่ยวกับสัทศาสตร์ (Phonetics) สร
ศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย 
และหลักวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 

๐๐๐ ๑๑๐ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
(Introduction to Linguistics) 
ศึกษาความเป็นมา ความหมาย ความจำเป็น แนวคิด
และทฤษฎีทางวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของ
ภาษา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ศึกษาและวิเคราะห์
ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-แก้ไขคำอธิบาย 
รายวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 
-ย้ายเป็นวิชาเลือก 

๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
(Basic Mathematics) 
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ข้อความ ประโยค
เปิด ประพจน์ ตัวบ่งชี้ปริมาณ ค่าความจริง ตัวเชื่อม
ข้อความ และนิเสธ การหาค่าความจริง การสมมูล
กันการให้เหตุผล เซต ความหมายเซต ประเภทเซต 
เซตย่อย การเท่ากันของเซต การดำเนินการของเซต 
พีชคณิตของเซต และการประยุกต์เซต จำนวนจริง 
ระบบจำนวนจริงคุณสมบัติของจำนวนจริง สมการ 
อสมการ ค่าสัมบูรณ์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น ฟังชั่น 

๐๐๐ ๒๐๖ คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย ๓ 
( ๓ -๐ -๖ )  (Mathematics and Statistics for 
Research) 
ศึกษาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 
เชต การให้เหตุผล ระบบและคุณสมบัติของจำนวน
จริง สมการและอสมการ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น เมท
ริกซ์ หลักพื้นฐานทางสถิติ การรวบรวมข้อมูล การ
แจกแจงความถี ่  และการหาค่าแนวโน ้มเข ้าสู่
ส ่วนกลางสถิต ิแบบบรรยาย สถิต ิทดสอบ การ
ทดสอบสมมติฐาน รูปแบบการวิจัย การออกแบบ

-รวมรายวิชา 
คณิตศาสตร์ 
เบื ้องต้น และ สถิติ
เบ้ืองต้นและการวิจัย 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 
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เชิงซ้อน แมตริกซ์ การดำเนินการแมตริกซ์ การ
เท่ากัน การบวก การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์อินเวอร์ส แม
ตริกซ ์

การวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูป การเขียนโครงร่างการวิจัยและ
การเขียนรายงานผลการวิจัย 

๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒(๒-๐-๔) 
(Basic Statistics and Research) 
ศึกษาหลักพื้นฐานทางสถิติ การจัดเก็บข้อมูล การ
รวบรวมข้อม ูล การแจกแจงความถี ่  การหาค่า
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายปกติ และความ
เบ้ ส่วนเบี่ยงเบนความแปรปรวน ความน่าจะเป็น 
ค่าสถิติ Z T และ F ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
การทดสอบสมมุติฐาน การวิจัยลักษณะและประเภท
การวิจัย ขั้นตอนการวิจัย รูปแบบการวิจัย การเขียน
โครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย 

วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒(๒-
๐-๔) (Thai Politics and Government) 
ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการเมืองและการปกครอง 
พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย สถาบัน
ทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการ
ทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครอง
ของไทย และพระพุทธศาสนากับการเมืองการ 

๐๐๐ ๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครอง ๓ (๓-๐-๖) (Introduction to Politics 
and Government) 
ศึกษาความร ู ้ท ั ่วไปเก ี ่ยวก ับการเม ืองและการ
ปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครอง สถาบัน
ทางการเมือง กระบวนการทางการเมืองและการ
ปกครอง การจัดระเบียบการปกครอง ปัญหาและ
อุปสรรคทางการเมือง และแนวคิดพระพุทธศาสนา
กับการเมืองการปกครอง 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- เพิ่มเติมหน่วยกิต 
- ปรับแก้ไข 
คำอธิบายรายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ๒(๒-
๐-๔) (Economics in Daily Life) 
ศ ึ กษาหล ั กการ เบ ื ้ อ งต ้ นทาง เศรษฐศาสตร์  
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน 
ชีวิต ประจำวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ 
การทางานของกลไกราคาในตลาดบทบาทของ
ภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินตรา
และสถาบันการเงิน เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์
ป ัจจ ุบ ันในเร ื ่องที ่ เกี ่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบ
การศึกษาและศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

๐๐๐ ๑๐๘ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
(Introduction to Economics) 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ระบบ
เศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทานการกำหนดราคาดุลยภาพ 
พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบ
เศรษฐกิจรายได ้ประชาชาต ิ การเง ิน ว ัฏจ ักร
เศรษฐกิจ ดุลการค้าและดุลการชาระเงิน การพัฒนา 
เศรษฐกิจ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน
สังคมปัจจุบัน และเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ของ
ระบบเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชน
ในระบบเศรษฐกิจ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับเปลี่ยนชื่อ 
รายวิชา 
- เพิ่มเติมหน่วยกิต 
- ปรับแก้ไข 
คำอธิบายรายวิชา 
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โครงสร้างเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยและแนวทางแก้ไข และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตาม
แนวพุทธ 

๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒(๒-๐-๔) 
(Man and Environment) 
ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี ่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมให้
เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม 
หล ักคำสอนทางพระพ ุทธศาสนาท ี ่ เก ี ่ ยวกับ
สิ่งแวดล้อม และบทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

๐๐๐ ๑๑๔ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖) 
(Man and Environment) 
ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมให้
เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม 
หล ักคาสอนทางพระพ ุทธศาสนาท ี ่ เก ี ่ ยวกับ
สิ่งแวดล้อม และบทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ๒(๒-๐-๔) 
(Current World Affairs) 
ศึกษาเหตุการณ์จำเป็นที่เกิดขึ้นในโลกทั้งมิติทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองความร่วมมือและความ
ขัดแย ้งท ี ่ เก ิดข ึ ้นในส ังคมโลก ประเทศไทยกับ
เหตุการณ์จำเป็นของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธ
ในเวทีโลก บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 

๐๐๐ ๑๑๕ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ๓ (๓-๐-๖) 
(Current World Affairs) 
ศึกษาเหตุการณ์จำเป็นที ่ เก ิดขึ ้นในโลก ทั ้งมิติ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความร่วมมือ
และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทย
กับเหตุการณ์จำเป็นของโลก ความร่วมมือของชาว
พุทธในเวทีโลก บทบาทของพระพุทธศาสนากับการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบ ันศึกษา
เหตุการณ์จำเป็นที ่เกิดขึ ้นในโลก ทั ้งมิติทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความร่วมมือและ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับ
เหตุการณ์จำเป็นของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธ
ในเวทีโลก บทบาทของพระพุทธศาสนากับการ 
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
(Basic English) 
ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการ
ใช้คำนำหน้านาม (Article) การใช้กาล (Tense) การ
ส ร ้ า ง ป ร ะ โ ย ค  ( Sentence) ก า ร ใ ช ้ บ ุ ร พบท 
(Preposition) ส ันธาน (Conjunction) ฝ ึกท ักษะ
เบื้องต้นในการฟัง พูด อ่านและเขียนในลักษณะที่
ส ัมพ ันธ ์ก ัน เน ้นด ้านการอ่านและความเข ้าใจ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและคาศัพท์ต่าง ๆ 

 -รวมเป็นรายวิชา 
ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร 
-ย้ายเป็นวิชาบังคับ 

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒(๒-๐-๔)  -รวมเป็นรายวิชา 
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(Advanced English) 
ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึก
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการอ่าน การ
เขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคา
ศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้
ศึกษา 

ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร 
-ย้ายเป็นวิชาบังคับ 

๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
(Basic Sanskrit ) 
ศ ึกษา โครงสร ้ า งของภาษาส ันสกฤต อ ั กษร 
เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและ
เสียง การเขียน การอ่านคำศัพท์ ส่วนประกอบของ
นามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ 
บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม 
สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของ
กริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุ
วาจกจากธาต ุ การแจกร ูปกร ิยา แปลและแต่ง
ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา 

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
(Basic Sanskrit ) 
ศ ึกษาโครงสร ้ า งของภาษาส ันสกฤต อ ักษร 
เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและ
เสียง การเขียน การอ่านคำศัพท์ ส่วนประกอบของ
นามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ 
บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม 
สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของ
กริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุ
วาจกจากธาตุ การแจกร ูปกริยา แปลและแต่ง
ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
(Advanced Sanskrit) 
ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะ
การันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยา
ศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจาก
ธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรร
ตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยนประโยค
กรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคคาถาม ประโยค
ปฏิเสธ แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกบั
ไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา 

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) 
(Advanced Sanskrit) 
ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะ
การันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ 
กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจก
จากธาตุ กริยา อาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชัน
ตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยน
ประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคคาถาม 
ประโยคปฏิเสธ แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่
เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
(Basic Thai) 
ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วย
เสียงวรรณยุกต์ หน่วยคำระบบไวยากรณ์ ความหมาย
ในภาษาไทย ฝ ึกท ักษะการฟัง พ ูด อ ่าน เข ียน
ภาษาไทยฟังคำสั่ง คำบรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ฟัง 
พูด ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ขออนุญาต 

๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาไทยเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
(Basic Thai) 
ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วย
เส ี ย งวรรณย ุกต ์  หน ่ วยค ำระบบไวยากรณ์  
ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาไทยฟังคำสั่ง คำบรรยาย จดบันทึกเร่ืองที่
ฟัง พูด ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ขออนุญาต 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 
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แนะนำตัวเอง แนะนำผู้อื ่น บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน สนทนาได้ทั้งคาที่แสดง 
ความหมายรูปธรรมและนามธรรม 

แนะนำตัวเอง แนะนำผู้อื ่น บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน สนทนาได้ทั้งคำที่แสดง 
ความหมายรูปธรรมและนามธรรม 

๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
(Advanced Thai) 
ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ 
หน่วยเสียงวรรณยุกต์หน่วยคำ ระบบไวยากรณ์ 
ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟังข่าวจาก
วิทยุโทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การอ่านหนังสือพิมพ์
และตาราวิชาการ การเขียนบทความและฝึกแต่ง
กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ในภาษาไทย 

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาไทยชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) 
(Advanced Thai) 
ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ 
หน่วยเสียงวรรณยุกต์หน่วยคำ ระบบไวยากรณ์ 
ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟังข่าวจาก
วิทยุโทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การอ่านหนังสือพิมพ์
และตาราวิชาการ การเขียนบทความและฝึกแต่ง
กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ในภาษาไทย 
  

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
(Basic Chinese) 
ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื ่องระบบเสียง 
ระบบคำ และระบบประโยค ฝึกการอ่านการเขียน
ภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

๐๐๐ ๒๒๐ ภาษาจีนเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
(Basic Chinese) 
ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื ่องระบบเสียง 
ระบบคำ และระบบประโยค ฝึกการอ่านการเขียน
ภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
- เพิ่มเติมหน่วยกิต 

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

๐๐๐ ๒๒๑ ภาษาจีนชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) 
(Advanced Chinese) 
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้น
การสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
(Basic Japanese) 
ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง 
ระบบคำ และระบบประโยคฝึกการอ่าน เข ียน
ภาษาญี่ปุ ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

๐๐๐ ๒๒๒ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
(Basic Japanese) 
ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง 
ระบบคำ และระบบประโยคฝึกการอ่าน เขียน
ภาษาญี่ปุ ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- เพิ่มเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
(Advanced Japanese) 
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น 
เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน 

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

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
(Basic Hindi) 

๐๐๐ ๒๒๔ ภาษาฮินดีเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
(Basic Hindi) 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 
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ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง 
ระบบคำ และระบบประโยคฝึกการฟัง-อ่าน-เขียน-
สนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ์พื้นฐานที่
นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน 

ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง 
ระบบคำ และระบบประโยคฝึกการฟัง-อ่าน-เขียน-
สนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ์พื ้นฐานที่
นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน 

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

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

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒(๒-๐-๔) 
(Thai Culture) 
ศ ึกษาความหมายและเน ื ้ อหาของว ัฒนธรรม 
พัฒนาการของวัฒนธรรมไทยประเภทของวัฒนธรรม 
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การ
เผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติ 
ต่อวัฒนธรรมไทย 

๐๐๐ ๒๒๖ วัฒนธรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
(Thai Culture) 
ศ ึกษาความหมายและเน ื ้อหาของว ัฒนธรรม 
พัฒนาการของวัฒนธรรมไทยประเภทของวัฒนธรรม 
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การ
เผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติ
ต่อวัฒนธรรมไทย 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม ๒(๒-๐-๔) 
(Man and Civilization) 
ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่
สม ัยก ่อนประว ัต ิศาสตร ์จนถ ึ งสม ัยป ัจจ ุบั น 
ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการ
ของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่
ก ่อให้เก ิดผลกระทบและความคิดสร้างสรรค์ใน
รูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่าง อารยธรรม
ตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารยธรรม
ทั้งสองที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีต
จนถงึปัจจุบัน 

๐๐๐ ๒๒๗ มนุษย์กับอารยธรรม ๓ (๓-๐-๖) 
(Man and Civilization) 
ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่
สม ัยก ่อนประว ัต ิศาสตร ์จนถ ึ งสม ัยป ัจจ ุบัน 
ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการ
ของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่
ก ่อให้เกิดผลกระทบและความคิดสร้างสรรค์ใน
รูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่าง อารยธรรม
ตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารยธรรม
ทั้งสองที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๐๑ ชีวิตกับจิตวิทยา ๒(๒-๐-๔) 
(Life and Psychology) 
ศ ึกษาพ ัฒนาการและองค ์ประกอบของช ี วิ ต 
ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการดำรงชีวิต วิเคราะห์
คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ ผลของสุขภาพจิต

๐๐๐ ๑๐๙ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน ๓ (๓-๐-
๖) (Psychology for Self-Development) 
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางจิตวิทยาและหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่เกี ่ยวข้องเพื่อให้ผู ้เรียนเกิด
ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน สามารถวิเคราะห์ตนเอง

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับเปลี่ยนชื่อ 
รายวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 
-ปรับแก้ไข 
คำอธิบายรายวิชา 
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ที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์และการดารงอยู่ร่วมกัน
ในสังคมและสิ่งแวดล้อม 

และผู้อื่น มีทักษะในการสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพ
และทางานเป็นทีม 

๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกต
ว ิ ท ย า  ๒ ( ๒ -๐ -๔ )  (Physical Science and 
Technology) 
ศึกษาหลักพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและ
ผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆ ความคิด
เกี่ยวกับเอกภพ ระบบสุริยะ เทคโนโลยี เทคโนโลยี
ทางการเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การลดต้นทุน
การผลิต การเพิ ่มผลผลิต การขนส่ง การสื ่อสาร
เทคโนโลย ีภ ูม ิป ัญญาไทย ภ ูม ิป ัญญาท ้องถิ่น 
วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวันพระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร์ 

๐๐๐ ๑๑๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
๓  ( ๓ - ๐ - ๖ )  (Modern Science and 
Technology) 
ศึกษาหลักพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและ
ผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุคต่าง ๆ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน 
ว ิทยาศาสตร ์ประย ุกต ์  พระพ ุทธศาสนากับ
ว ิทยาศาสตร ์  หล ั กพ ื ้ น ฐานทาง เทคโน โลยี  
กระบวนการใช ้ เทคโนโลย ีอย ่ า งสร ้ างสรรค์  
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอ ุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีภูมิป ัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พระพุทธศาสนากับเทคโนโลยี 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับเปลี่ยนชื่อ 
รายวิชา 
- เพิ่มเติมหน่วยกิต 
- ปรับแก้ไข 
คำอธิบายรายวิชา 

๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ  ๒  ( ๒ - ๐ - ๔ )  (Introduction to 
Computer and Information Technology) 
ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื ่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื ่อสาร
องค ์ประกอบของคอมพ ิว เตอร ์  ระบบด ิจ ิทัล 
ภาษาคอมพ ิวเตอร ์  ซอฟต ์แวร ์ประเภทต ่างๆ 
แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ระบบการประมวลผล การ
วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและการ
บริหารข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ต
และเวิลด์ไวด์เว็บ ภัยคุกคามและความมั่นคงของ
ระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ 

๐๐๐ ๑๐๓ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ๓ 
( ๓ - ๐ - ๖ )  (Computer and Digital 
Technology) 
มีความร ู ้และเข ้าใจเก ี ่ยวก ับคอมพิวเตอร ์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ 
แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัย กฎหมาย 
และจริยธรรมในสังคมดิจิทัล มีทักษะในการใช้
อินเทอร์เน็ต สื่อ และการสื่อสารยุคดิจิทัล และใช้
เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลเพื ่อการจัดทาเอกสาร ตาราง
คำนวณ การนำเสนอข้อม ูลได ้ และร ู ้ เก ี ่ยวกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับเปลี่ยนชื่อ 
รายวิชา 
- เพิ่มเติมหน่วยกิต 
- ปรับแก้ไข 
คำอธิบายรายวิชา 
-ย้ายเป็นวิชาบังคับ 

๐๐๐ ๒๖๔ สันติศึกษา ๒(๒-๐-๔) 
(Peace Education) 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความ
รุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติ
ของนักสันติวิธีทั ้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนา
ต่างๆ เพื ่อให้เกิดความรู ้และความเข้าใจในการ
ป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความ
รุนแรง อีกทั้งพัฒนาทักษะใน 

๐๐๐ ๒๒๘ สันติศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
(Peace Education) 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความ
รุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติ
ของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนา
ต่างๆ เพื ่อให้เกิดความรู ้และความเข้าใจในการ
ป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความ
รุนแรง อีกทั ้งพ ัฒนาทักษะในกระบวนการการ

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 



๙๙ 
 

  

กระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น
ในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและ
อยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆอย่างสันติสุข 

เสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ ้นในสังคมพหุ
วัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและอยู่ร่วมกับ
ศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆอย่างสันติสุข 

๐๐๐ ๒๖๕ หลักธรรมาภิบาล ๒(๒-๐-๔) 
(Good Governance) 
ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความจำเป็นของ
หลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือหลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 

๐๐๐ ๒๓๐ หลักธรรมาภิบาล ๓ (๓-๐-๖) 
(Good Governance) 
ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความจำเป็นของ
หลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๖๖ ภาวะผู้นำ ๒(๒-๐-๔) 
(Leadership) 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี ่ยวกับภาวะผู ้นำที ่นาการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานในศตวรรษที่ ๒๑ 
รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้นำกับ
การใช้การสื่อสารที่เอื ้ออาทร ผู้นำกับความเห็นที่
ถูกต้องดีงามและความเปลี ่ยนแปลงที ่สร้างสรรค์
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำ วิสัยทัศน์ผู้นำ ผู้นำ
กับการสร้างความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์
ความรู้ภาวะผู้นำตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้นำ
ในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะผู้นำของ
บุคคลจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งใน
ประเทศและระดับโลกที่สามารถนาองค์กรไปสู่ความ
สาเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั ้งใน
ประเทศและระดับโลก 

๐๐๐ ๒๒๙ ภาวะผู้นำ ๓ (๓-๐-๖) 
(Leadership) 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี ่ยวกับภาวะผู ้นำที ่นาการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานในศตวรรษที่ ๒๑ 
รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้นำกับ
การใช้การสื่อสารที่เอื ้ออาทร ผู้นำกับความเห็นที่
ถูกต้องดีงามและความเปลี ่ยนแปลงที ่สร้างสรรค์
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำ วิสัยทัศน์ผู้นำ ผู้นำ
กับการสร้างความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์
ความรู้ภาวะผู้นำตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้นำ
ในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะผู้นำของ
บุคคลจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งใน
ประเทศและระดับโลกที่สามารถนาองค์กรไปสู่ความ
สาเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั ้งใน
ประเทศและระดับโลก 

-เปลีย่นรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๓๑ การรู้เท่าทันสื่อ ๓ (๓-๐-๖) 
(Media Literacy) 
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสื่อและสื่อปลอม อิทธิพลของ
สื่อปลอมที่มีต่อสังคม การตรวจสอบข่าว เทคนิคการ
รู ้เท่าทันข่าวปลอม การรู ้เท่าทันสื ่อชวนเชื ่อต่าง
ศาสนา อันได้แก่สื ่อชวนเชื ่อที่บิดเบือนหลักพุทธ
ธรรม สื่อชวนเชื่อ ที่ใส่ร้ายบุคคลหรือองค์กร โดยใช้
ศาสนาเป็นเครื่องมือจนสร้างความขัดแย้งในสังคม 

เพิ่มเติมรายวิชา 

 ๐๐๐ ๒๓๒ ความรับผิดชอบต่อสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
(Social Responsibility) 

เพิ่มเติมรายวิชา 
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ศึกษาเก่ียวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมความละอายและความ 
ไม ่ทนต่อการท ุจร ิต ร ู ้หน ้าท ี ่ของพลเม ืองและ
รับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต และ 
STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต โดยใช้การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ท ี ่หลากหลาย มุ ่งเน้นให้
นักศึกษาเกิดความรู้ความ เข้าใจ ทักษะ เจตคติ ด้าน
การป้องกันการทุจริต 

กลุ่มวขิาพระพุทธศาสนา  
ฉบับป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  

๑. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา ๑๔ หน่วยกิต 
๒. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต 
๓. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จำนวน ๓๐ หน่วยกิต 
 

ปรับโครงสร้างเป็น 
ไม่มีกลุ่มย่อย 

๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี ๒ (๒-๐-๔) 
(Pali Literature) 
ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒนาการ
ของคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 
โยชนาและปกรณ์ว ิ เสส วรรณกรรมบาล ีใน
ประเทศไทยและคุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อ
สังคมไทย 

๐๐๐ ๑๓๔ วรรณกรรมพระพุทธศาสนา ๓ (๓-
๐-๖) (Buddhist Literature) 
ศึกษาประวัติและพัฒนาการของวรรณกรรมบาลี
ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย โดย
วิเคราะห์วรรณกรรมที่น่าสนใจ เช่น วิมุตติมรรค 
วิสุทธิมรรค มหาวงศ์ ทีปวงศ์ศาสนวงศ์ เตภูมิกถา 
มังคลัตถทีปนี กาพย์มหาชาติ สังคีติยวงศ์ มงคลวิ
เสสกถาแก่นพุทธศาสน์ กรรมทีปนี พุทธธรรม 
พุทธวิทยา และพระไตรปิฎกฉบับสากล:วิถีธรรม
จากพุทธปัญญา 

 

- รวมรายวิชา 
วรรณคดีบาลี/ 
งานวิจยัและ 
วรรณกรรมทาง 
พระพุทธศาสนา 
 

๐๐๐ ๒๖๓ งานว ิจ ัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
(Research and Literary Works on 
Buddhism) 
ศ ึกษางานว ิ จ ั ยทางพระพ ุทธศาสนา และ
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของ 
พญาลิไท มังคลัตถทีปนีของพระสิริมังคลาจารย์ 
กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์
ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน พระ
มงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม
พระยาวชิรญาณวโรรส 
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แก่นพุทธศาสน์ของพุทธทาส กรรมทีปนีของพระ
พรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของ
อาจารย ์พร ร ัตนส ุวรรณ และงานว ิจ ัยและ
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
(Tipitaka Studies) 
ศึกษากำเนิด ความเป็นมาและพัฒนาการของ
คัมภีร์พระไตรปิฎก การจำแนกโครงสร้างและ
เนื้อหาสาระพระไตรปิฎก คำอธิบายโดยย่อของ
พระอรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุข
ปาฐะและลายลักษณ์อักษร ลาดับคัมภีร ์ทาง
พระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎกใน
ประเทศไทย และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
พระไตรปิฎก 

๐๐๐ ๑๓๕ พระไตรปิฎกศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
(Tipitaka Studies) 
ศ ึ กษาประว ั ต ิ และพ ัฒนาการของค ัมภ ี ร์
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกาอนุฎีกา โยชนา 
โครงสร้างและเนื ้อหาสำคัญของพระไตรปิฎก 
เช่น มหาวิภังค์ภิกขุณีวิภังค์ และมหาวัคค์ในพระ
วินัยปิฎก พระสูตรสำคัญ เช่น พรหมชาลสูตร
มหาปรินิพพานสูตร มหาสติปัฏฐานสูตร จูฬกัมม
วิภังคสูตรในพระสุตตันตปิฎกศึกษาสาระเบื้องต้น
ของปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป นิพพานใน 
พระอภิธรรมปิฎก การสืบทอดโดยมุขปาฐะและ
ลายลักษณ์อักษร ความเป็นมาของพระไตรปิฎก
ในประเทศไทย พระไตรปิฎกบาลีอักษรต่างๆ 
และประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาพระไตรปิฎก 

- รวมรายวิชา 
พระไตรปิฎกศกึษา/ 
พระวนิัยปิฎก/ 
พระสุตตนัตปิฎก/ 
พระอภธิรรมปิฎก 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก ๒ (๒-๐-๔) 
(Vinaya Pitaka) 
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้าง
ของพระวินัยปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์เนื ้อหา
สาระที่สำคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ 
มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถ
กถาและฎีกาประกอบ และประโยชน์ที่ได้รับจาก 
การศึกษาพระวินัยปิฎก 

๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก ๒ (๒-๐-๔) 
(Suttanta Pitaka ) 
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้าง
ของพระสุตตันตปิฎกเลือกศึกษาวิเคราะห์พระ
สูตรที่สำคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพาน
สูตรอัคคัญญสูตร รวมทั้งประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ 
จากนิกายทั้ง ๕ นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย 
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สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย 
โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ 

๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปิฎก ๒ (๒-๐-๔) 
(Abhidhamma Pitaka) 
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้าง
ของพระอภิธรรมปิฎกเนื ้อหาสาระ ประเด็นที่
น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง ๗ คัมภีร์ โดย
เน้นให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป 
และน ิพพาน โดยอาศ ัยอรรถกถาและฏ ีกา
ประกอบ 

๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์ ๒ (๒-๐-๔) 
(Pali Grammar) 
ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี ฐานกรณ์ การ
ออกเสียงพยัญชนะสังโยค การเชื่อมอักษรด้วย
สนธิกิร ิโยปกรณ์ ประเภทและวิธ ีแจกคำนาม 
สังขยาอัพยยศัพท์ กิริยาอาขยาต นามกิตก์ กิริยา
กิตก์ สมาสและตัทธิต 

๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาลี (Pali) ๓ (๓-๐-๖) 
ศึกษาบาลีไวยากรณ์ ประกอบด้วย อักขรวิธี วจี
วิภาค และหลักการแต่ง-แปลบาลีเบื้องต้น 

-รวมรายวิชา 
บาลีไวยากรณ์/ 
แต่งแปลบาล ี
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนชื่อวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี ๒ (๒-๐-๔) 
(Pali Composition and Translation) 
ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและ
โดยพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา การแต่ง
และการแปลประโยคพิเศษและสานวนที ่ควร
ทราบ การแปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลี
จากหนังสือที่กำหนด 

๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
(History of Buddhism) 
ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั ้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ความสำคัญและลักษณะเด่นของ
พระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา 
การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานา
ประเทศ และอิทธิพลของ 

๐๐๐ ๑๓๗ ประวัติพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
(History of Buddhism) 
ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาในอินเดีย การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียไปในประเทศ
ต่างๆ ความสำคัญ ลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา 
ฐานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในนานา
ประเทศพระพุทธศาสนากับสังคมวัฒนธรรมใน

ปรับรายวชิาประวตั ิ
พระพุทธศาสนา/ 
การปกครองคณะ
สงฆ ์
ไทย 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนชื่อวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 
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พระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั ้นๆ 
รวมทั ้งศึกษาขบวนการและองค์การใหม่ๆ ใน
วงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต 

นานาประเทศ ขบวนการและองค ์กรทาง
พระพุทธศาสนาในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต 
และบทบาทของคณะสงฆ ์ ไทยก ับการสื บ
พระพุทธศาสนาตามพุทธปณิธานตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย ๒ (๒-๐-
๔)(Thai Sangha Administration) 
ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์
ไทย ตั ้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน ศึกษาและ
วิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ
ต่างๆ กฎระเบียบ คำสั่งและประกาศที่สำคัญของ
คณะสงฆ์ การประยุกต์ การปกครองและการ
บริหารในปัจจุบันสาหรับคณะสงฆ์ไทย 

๐ ๐ ๐  ๒ ๕ ๙  เ ท ศ ก า ล แ ล ะ พ ิ ธ ี ก ร ร ม
พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
(Buddhist Festival and Traditions) 
ศ ึ กษา เทศกาลและพ ิ ธ ี กรรมที่ ส ำค ัญทาง
พระพุทธศาสนา ความหมายคุณค่าของเทศกาล
และพิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 

๐ ๐ ๐  ๒ ๓ ๘  เ ท ศ ก า ล แ ล ะ พ ิ ธ ี ก ร ร ม
พระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
(Buddhist Festival and Traditions) 
ศ ึกษาเทศกาลและพ ิ ธ ี กรรมที่ ส ำค ัญทาง
พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลและสมัยหลัง
พุทธกาล ความสำคัญ คุณค่าทางจริยธรรมของ
เทศกาลและพิธ ีกรรม เทศกาลและพิธ ีกรรม
สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติในประเทศ 
ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อิทธิพลของเทศกาล
และพิธีกรรมนั้นๆ ที่มีต่อสังคมไทย 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเตมิหน่วยกิต 
-แก้ไขคำอธิบาย 
รายวิชา 

๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-
๔) (Dhamma in English) 
ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้
ก ันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่
สำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนา
ไว้ในภาษาอังกฤษ 

๐๐๐ ๒๓๙ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-
๖) (Dhamma in English) 
ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้
ก ันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่
สำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนา
ไว้เป็นภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด 
อ่าน และเขียนธรรมภาคภาษาอังกฤษ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเตมิหน่วยกิต 
-แก้ไขคาอธิบาย
รายวชิา 

๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒ (๒-๐-๔) 
(Dhamma Communications) 
ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ศิลปะการเขียนบทความการพูดในที่ชุมชน การ

 ตัดออก 
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พัฒนาบุคลิกภาพเก่ียวกับการพูด การเทศนา การ
แสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อ
ประกอบการบรรยาย 

๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒) (๑-๒-๔) 
(Buddhist Meditation I) 
ศึกษาความเป็นมา ความหมาย หลักการ วิธีการ 
และประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์
ของสมถกรรมฐาน ๔๐ วิปัสสนาภูมิ ๖ สติปัฏฐาน 
๔ หลักธรรมที่ควรรู ้ ได้แก่ ภาวนา ๓ นิมิต ๓ 
สมาธิ ๓ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ วสี ๕ นิวรณ์ ๕ 
อุปกิเลส ๑๖ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
และนาไปใช้ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการ
เดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งกำหนด ๑ ระยะ หรือ 
๒ ระยะ 

๐๐๐ ๑๔๐ กรรมฐาน ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
(Buddhist Meditation I) 
ศ ึกษาความเป ็นมา ความหมาย หล ักการ 
ประโยชน์และวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์
ของสมถกรรมฐาน ๔๐ วิปัสสนาภูมิ ๖ สติปัฏ
ฐาน ๔ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓ นิมิต 
๓ สมาธิ ๓ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ วสี ๕ นิวรณ์ 
๕ อุปกิเลส ๑๖ และฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โดยการเด ินจงกรม นั ่งกำหนด ส ่งและสอบ
อารมณ ์

-ปรับปรุงรายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนชื่อวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑ (๑-๒-๔) 
(Buddhist Meditation II) 
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนา
สติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปาน
สติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบ
สมถยานิกะและวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควร
รู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ 
๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม 
๒ ระยะ นั่งกำหนด ๒ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

๐๐๐ ๒๔๑ กรรมฐาน ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
(Buddhist Meditation II) 
ศึกษาหล ักการและว ิธ ีการปฏ ิบ ัต ิว ิป ัสสนา
กรรมฐาน ตามแนวกายานุปัสสนาสติปัฏฐานใน
มหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร วิธีการ 
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั ้งแบบสมถยานิกะ 
และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู ้ ได้แก่ 
สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึก
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม นั่ง
กำหนด ส่งและสอบอารมณ์ 

-ปรับปรุงรายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนชื่อวิชา 

-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒) (๑-๒-๔) 
(Buddhist Meditation III ) 
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติ
ปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ 
๕ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ 
วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม ๓ ระยะ นั่งกำหนด ๓ ระยะ 
ส่งและสอบอารมณ ์

๐๐๐ ๓๔๒ กรรมฐาน ๓ ๓(๒-๒-๕) 
(Buddhist Meditation III) 
ศึกษาหล ักการและว ิธ ีการปฏ ิบ ัต ิว ิป ัสสนา
กรรมฐาน ตามแนวเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานใน
มหาสติป ัฏฐานสูตร ว ิธ ีการปร ับอินทร ีย ์ ๕ 
หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖  
วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา 

-ปรับปรุงรายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนชื่อวิชา 
-เพิ่มเตมิหน่วยกิต 
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กรรมฐานโดยการเดินจงกรม นั่งกำหนด ส่งและ
สอบอารมณ ์

๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑ (๑-๒-๔) 
(Buddhist Meditation IV) 
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏ
ฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวนการเกิดของ
ไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๔ ระยะ 
นั่งกำหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

๐๐๐ ๔๔๓ กรรมฐาน ๔ ๓(๒-๒-๕) 
(Buddhist Meditation IV) 
ศึกษาหล ักการและว ิธ ีการปฏ ิบ ัต ิว ิป ัสสนา
กรรมฐาน ตามแนวจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
และธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐาน
สูตรกระบวน การเกิดของไตรสิกขาและไตร
ลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส 
๑๐ ว ิป ัสสนาญาณ ๑๖ ฝ ึกปฏิบ ัต ิว ิป ัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม นั่งกำหนด ส่งและ
สอบอารมณ ์

-รวมรายวิชา 
ธรรมะภาคปฏิบัติ 
๕/ธรรมะภาคปฏิบัติ 
๖ 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนชื่อวิชา 

-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒) (๑-๒-๔) 
(Buddhist Meditation V) 
ศึกษาหล ักการและว ิธ ีการปฏ ิบ ัต ิว ิป ัสสนา
กรรมฐาน ตามแนวธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานใน
มหาสติปัฏฐานสูตร กระบวนการเกิดดับของรูป
นามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ 
ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งกำหนด 
๕ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑ (๑-๒-๔) 
(Buddhist Meditation VI) 
ศึกษาหล ักการและว ิธ ีการปฏ ิบ ัต ิว ิป ัสสนา
กรรมฐานในพระสูตรที ่เชื ่อมโยงกับมหาสติปัฏ
ฐานสูตร เช่น อปัณณกสูตร สติสูตร อาการบรรลุ
มรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝึก
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๖
ระยะ นั่งกำหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

 -ตัดออก 

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ (๑-๒-๔) 
(Buddhist Meditation VII) 
ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับ
ในขณะ ปฏิบัติฯ วิธ ีแก้สภาวธรรมของสานัก
ปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหา

 -ตัดออก 



๑๐๖ 
 

  

สติปัฏฐานสูตรฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดย
การเด ินจงกรม และนั ่งกำหนด ส ่งและสอบ
อารมณ ์

  
วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓๓ หน่วยกิต 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
๔๐๒ ๒๐๑  ความร ู ้ เ บ ื ้ อ งต ้นทางรั ฐ
ประศาสนศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 
 (Introduction to Public Administration)  
 ศ ึกษาความหมาย แนวค ิด ทฤษฎ ีและ
ขอบข ่ายการศ ึกษาร ัฐประศาสนศาสตร์  
ปทัสถานและวิวัฒนาการของรัฐประศาสน
ศาสตร์  การบริหารการพัฒนา ปัจจัยแวดล้อม
ทางรัฐประศาสนศาสตร์  นโยบายและการ
วางแผนของร ัฐ องค์การและการจ ัดการ
ภาครัฐแนวใหม่  แนวโน้มรัฐประศาสนศาสตร์
ของไทย 

๔๐๒ ๒๐๑  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสน
ศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 
 (Introduction to Public Administration)  
 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบข่าย
การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ปทัสถานและ
วิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์  การบริหาร
การพัฒนา ปัจจัยแวดล้อมทางรัฐประศาสน
ศาสตร ์   นโยบายและการวางแผนของรัฐ 
องค ์การและการจ ัดการภาคร ั ฐแนวใหม่   
แนวโน้มรัฐประศาสนศาสตร์ของไทย 

คงเดิม 

๔๐๑ ๒๐๗ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ๓ 
( ๓ - ๐ - ๖ )  ( Introduction to Political 
Science) 
 ศึกษาธรรมชาติและวิธ ีการทางรัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทาง
ส ังคมอื ่นๆทฤษฎีทางร ัฐศาสตร ์และหลัก
เกี ่ยวกับอำนาจการใช้อำนาจความสัมพันธ์
ระหว ่างร ัฐก ับบ ุคคลอำนาจก ับกฎหมาย
สถาบันทางการเมืองการปกครองพลังและ
กระบวนการทางการเม ืองและประชาคม
นานาชาติ 

๔๐๑ ๒๐๒  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ๓ 
(๓-๐-๖) (Introduction to Political Science)  
 ศึกษาธรรมชาต ิและว ิธ ีการทางร ัฐศาสตร์  
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทาง
สังคมอ่ืนๆ ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และหลักเกี่ยวกับ
อำนาจ การใช้อำนาจ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
ก ับบ ุคคล อำนาจกับกฎหมาย สถาบ ันทาง
การเมืองการปกครอง พลังและกระบวนการ
ทางการเมืองและประชาคมนานาชาติ 

ปรับรหัสรายวิชา 

๔๐๒ ๓๐๒ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
๓ (๓-๐-๖) 
           (Public Administration Theory) 

๔๐๒ ๓๐๓ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ 
(๓-๐-๖) 
           (Public Administration Theory) 

ปรับรหัสรายวิชา 



๑๐๗ 
 

  

วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓๓ หน่วยกิต 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

ศึกษาทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ โดยเริ่ม
จากแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ
สมัยดั้งเดิมถึงสมัยปัจจุบัน ความหมายและ
องค์ประกอบขององค์การ ตัวแปรในองค์การ 
ว ิ ธ ี ก า ร ศ ึ กษ า ว ิ จ ั ย เ ก ี ่ ย ว ก ั บ อ งค ์ ก า ร 
ปัจจัยพื้นฐานที่กำหนดพฤติกรรมการทำงาน
ของมนุษย์ พฤติกรรมในการบริหาร อิทธิพล
ของโครงสร้างและกระบวนการในองค์การที่มี
ต่อพฤติกรรมการทำงานของมนุษย์ 

ศึกษาทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ โดยเริ่มจาก
แนวความคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับองค์การสมัย
ด ั ้ ง เด ิมถ ึ งสม ัยป ั จจ ุบ ัน  ความหมายและ
องค์ประกอบขององค์การ ตัวแปรในองค์การ 
วิธีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์การ ปัจจัยพื้นฐาน
ที ่กำหนดพฤติกรรมการทำงานของมน ุษย์  
พฤติกรรมในการบริหาร อิทธิพลของโครงสร้าง
และกระบวนการในองค์การที่มีต่อพฤติกรรมการ
ทำงานของมนุษย์ 
 

๔๐๒  ๓๐๓  องค์การและการจัดการใน
ภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) (Organizational and 
Public Administration)  
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความจำเป็น
ขององค์การและการบริหาร สิ่งแวดล้อมการ
บริหาร กลไกในการบริหารงานสาธารณะ 
พัฒนาการของทฤษฎีองค์การและการบริหาร 
โครงสร้างและการออกแบบองค์การภาครัฐ 
กระบวนการบริหารองค์การภาครัฐ 

๔๐๒  ๓๐๔  องค์การและการจัดการ     
๓  (๓ -๐ - ๖ )  ( Organizational and Public 
Administration)  
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความจำเป็นของ
องค์การและการบริหาร สิ่งแวดล้อมการบริหาร 
กลไกในการบริหารงานสาธารณะ พัฒนาการของ
ทฤษฎีองค์การและการบริหาร โครงสร้างและ
การออกแบบองค ์การกระบวนการบร ิหาร
องค์การ  

ปรับชื่อรายวิชา 
คำอธิบายรายวิชา
และปรับรหัส
รายวิชา 

๔๐๒ ๓๐๔  นโยบายสาธารณะและการ
วางแผน      ๓ (๓-๐-๖)  
            (Public Policy and Planning)  
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับนโยบาย
สาธารณะและการวางแผน ประเภทและ
วิธีการกำหนดนโยบายของรัฐ อิทธิพลของ
สิ ่งแวดล้อมต่อนโยบาย การนำนโยบายไป
กำหนดเป็นแผนงานและโครงการ เทคนิคและ
หลักการของการวางแผน และให้มีการศึกษา
เฉพาะกรณี โดยเน ้นการกำหนดนโยบาย
สาธารณะและการวางแผนของประเทศไทย 

๔๐๒ ๓๐๕  นโยบายสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖)  
            (Public Policy)  
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก ี ่ยวกับนโยบาย
สาธารณะและการวางแผน ประเภทและวิธีการ
กำหนดนโยบายของรัฐ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
ต ่อนโยบาย การนำนโยบายไปกำหนดเป็น
แผนงานและโครงการ เทคนิคและหลักการของ
การวางแผน และให้มีการศึกษาเฉพาะกรณี โดย
เน ้นการกำหนดนโยบายสาธารณะและการ
วางแผนของประเทศไทย 

ปรับชื่อรายวิชา
จาก นโยบาย
สาธารณะและ
การวางแผน เป็น 
นโยบาย
สาธารณะ และ 
ปรับรหัสรายวิชา 



๑๐๘ 
 

  

วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓๓ หน่วยกิต 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

 ๔๐๒ ๔๐๖ เทคนิคและเครื ่องมือการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
 ( Technicque and tools in Public 
Administration) 
ศึกษาผลการว ิจ ัยและแนวคิดใหม่ๆ ในการ
บร ิหาร การใช ้ เคร ื ่ องม ือสม ัยใหม ่ ในการ
บริหารงานและการวิจัย วิธีการทางคณิตศาสตร์
ที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การ
วิเคราะห์เกี ่ยวกับความรู ้ เบ ื ้องต้นในการใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือบริหาร และพุทธวิธี
เพ่ือการบริหารงานสมัยใหม ่
 
 

เพ่ิมรายวิชาใหม่  

๔๐๒ ๓๐๕ การบริหารทรัพยากรมนุษย์    
๓ (๓-๐-๖)  (Human Resources 
Administration)  
 ศึกษาหลักจำเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เพื่อรองรับความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจของ
ประเทศและของโลก การรับบุคลากรภาครัฐ 
การฝึกอบรม การเพิ ่มประสิทธิภาพในการ
ทำงาน คุณธรรมจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน 
การประเมินผลการทำงาน สิทธิประโยชน์ของ
ทรัพยากรมนุษย์ ขวัญกำลังใจในการทำงาน
และแนวโน้ม 

๔๐๒ ๓๐๗ การบริหารทรัพยากรมนุษย์    
๓ (๓-๐-๖)  (Human Resources 
Administration)  
 ศึกษาหลักจำเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เพื ่อรองรับความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื ่อให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจของ
ประเทศและของโลก การรับบุคลากรภาครัฐ 
การฝึกอบรม การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 
ค ุณธรรมจร ิยธรรมของผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิ งาน การ
ประเม ินผลการทำงาน ส ิทธ ิประโยชน ์ของ
ทรัพยากรมนุษย์ ขวัญกำลังใจในการทำงานและ
แนวโน้ม 

ปรับรหัสรายวิชา 

๔๐๒ ๓๐๖ การบริหารงบประมาณและการ
คลังสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖)  
 (Public Budgeting and Fiscal 
Administration)  

๔๐๒ ๓๐๘ การบริหารงบประมาณและการ
คลังสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖)  
 (Public Budgeting and Fiscal 
Administration)  

ปรับรหัสรายวิชา 
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 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบาย
เกี ่ยวกับงบประมาณและการคลังสาธารณะ 
บทบาทและอ ิทธ ิพลของการเม ืองท ี ่ ม ีต่อ
งบประมาณและการคล ั งของประ เทศ 
กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและวิธีการ
วิเคราะห์งบประมาณ การสรุปการใช้จ ่าย
งบประมาณ โดยเน ้นศ ึกษาการบร ิหาร
งบประมาณและการคลังสาธารณะของประเทศ
ไทย 

 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบาย
เก ี ่ยวก ับงบประมาณและการคล ังสาธารณะ 
บทบาทและอ ิทธ ิพลของการเม ื องท ี ่ ม ี ต่ อ
งบประมาณและการคลังของประเทศ กระบวนการ
งบประมาณ เทคน ิคและว ิธ ี การว ิ เคราะห์
งบประมาณ การสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ โดย
เน้นศึกษาการบริหารงบประมาณและการคลัง
สาธารณะของประเทศไทย 

๔๐๒ ๓๐๗  การบริหารการพัฒนา  ๓ (๓-
๐-๖)    (Development Administration)  
 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ และ
องค์ประกอบของการบริหารการพัฒนา ปัจจัย
แวดล ้อมทางด ้านเศรษฐก ิจ ส ังคม และ
การเมืองที ่ส ่งผลต่อการบริหารการพัฒนา 
องค์การที่มีบทบาทจำเป็นในการบริหารงาน
พัฒนาของประเทศ ปัญหาพื ้นฐานในการ
บริหารโครงการพัฒนา โดยเน้นการบริหาร
การพัฒนาในประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา 

๔๐๒ ๓๐๙  การบริหารการพัฒนาและการ
บริหารโครงการ   ๓ (๓-๐-๖)     
 (Development management and project 
management) 
ศ ึกษาความหมาย ทฤษฎ ี  หล ักการ  และ
องค์ประกอบของการบริหารการพัฒนา ปัจจัย
แวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ที ่ส่งผลต่อการบริหารการพัฒนา องค์การที ่มี
บทบาทจำเป็นในการบริหารงานพัฒนาของ
ประเทศ ปัญหาพื้นฐานในการบริหารโครงการ
พัฒนา โดยเน้นการบริหารการพัฒนาในประเทศ
ไทยเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วและ
ประเทศกำลังพัฒนาและศึกษาแนวความคิดและ
วิธีการวิเคราะห์โครงการ การจัดทำโครงการ 
การบริหารทรัพยากรของโครงการ การแก้ปัญหา
และการปรับปรุงโครงการ การประสานงานกับ
องค์กรและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง การบริหาร
โครงการภายใต้การมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน การกำหนดเป้าหมายและ
วิธีการในการประเมินผลของโครงการ และให้มี
การศ ึกษากรณีเฉพาะเร ื ่อง เน ้นการบร ิหาร

ยุบรวมสอง
รายวิชา คือ การ
บริหารพัฒนา 

และ การบริหาร
โครงการเข้า

ด้วยกัน และปรับ
รหัสรายวิชาใหม่ 

๔๐๒ ๓๐๘ การบริหารโครงการ  ๓ (๓-๐-
๖) (Project Management)  
 ศึกษาแนวความคิดและวิธีการ
วิเคราะห์โครงการ การจัดทำโครงการ การ
บริหารทรัพยากรของโครงการ การแก้ปัญหา
และการปรับปรุงโครงการ การประสานงาน
กับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
บริหารโครงการภายใต้การมีส่วนร่วมจากผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน การกำหนด
เป้าหมายและวิธีการในการประเมินผลของ
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โครงการ และให้มีการศึกษากรณีเฉพาะเรื่อง 
เน้นการบริหารโครงการพัฒนาของประเทศไทย 
โดยฝึกให้มีการเขียนโครงการเพ่ือนำไปสู่การ
บริหารโครงการได้อย่างแท้จริง 

โครงการพัฒนาของประเทศไทย โดยฝึกให้มีการ
เขียนโครงการเพื่อนำไปสู่การบริหารโครงการได้
อย่างแท้จริง 

๔๐๒ ๔๐๙ พฤติกรรมองค์การ    ๓ (๓-๐-
๖)  (Organizational Behaviors)  

ศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
และการบริหารงาน  พฤติกรรมองค์การกับ
สภาพแวดล้อม  เศรษฐกิจ  การใช้พลังงาน
ของกลุ่มให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ  พื้นฐาน
พฤติกรรมบุคคลเกี่ยวกับการรับรู้  ค่านิยม 
ทัศนคติ การจูงใจ การสร้างขวัญ กำลังใจและ
ความพึงพอใจในงาน พ้ืนฐานพฤติกรรมกลุ่ม  
การสื่อสารและการตัดสินใจของกลุ่ม  ภาวะ
ผู้นำ อำนาจและการเมือง  ความขัดแย้งและ
พฤติกรรมระหว่างกลุ่ม  

๔๐๒ ๓๑๐ พฤติกรรมองค์การ    ๓ (๓-๐-๖) 
 (Organizational Behaviors)  

ศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
และการบริหารงาน  พฤติกรรมองค์การกับ
สภาพแวดล้อม  เศรษฐกิจ  การใช้พลังงานของ
กลุ ่มให ้เป็นประโยชน์ต ่อองค์การ  พื ้นฐาน
พฤติกรรมบุคคลเกี ่ยวกับการรับรู ้   ค่านิยม 
ทัศนคติ การจูงใจ การสร้างขวัญ กำลังใจและ
ความพึงพอใจในงาน พื ้นฐานพฤติกรรมกลุ่ม  
การสื่อสารและการตัดสินใจของกลุ่ม  ภาวะผู้นำ 
อำนาจและการ เม ือง   ความข ัดแย ้ งและ
พฤติกรรมระหว่างกลุ่ม  

ปรับรหัสรายวิชา 

๔๐๒ ๔๑๐ การบริหารเชิงกลยุทธ์ ๓ (๓-๐-
๖) (Strategic Management)  
           ศึกษากระบวนการบริหารนักบริหาร
กับการสื ่อสารการตัดสินใจการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเทคน ิคว ิธ ีการเ พ่ือ
ความสำเร ็จขององค ์กรการบร ิหารเชิ ง
ปฏิบัติการและการควบคุมคุณภาพการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรการจัดการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมกฎหมายกับกิจกรรมการบริหาร
การเสริมสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อม
การพัฒนาระบบคุณธรรมของนักบร ิหาร
กระบวนการสานสัมพันธ์กิจกรรมการดูงาน
และอ่ืนๆ 

๔๐๒ ๔๑๑ การบริหารเชิงกลยุทธ์ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Strategic Management)  
           ศึกษากระบวนการบริหารนักบริหารกับ
การส ื ่ อสารการต ัดส ินใจการประย ุกต ์ ใ ช้
เทคโนโลย ีสารสนเทศเทคน ิคว ิ ธ ีการ เ พ่ือ
ความสำเร็จขององค์กรการบริหารเชิงปฏิบัติการ
และการควบคุมคุณภาพการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กรการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
กฎหมายกับกิจกรรมการบริหารการเสริมสร้าง
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมการพัฒนาระบบ
คุณธรรมของนักบริหารกระบวนการสานสัมพนัธ์
กิจกรรมการดูงานและอ่ืนๆ 

คงเดิม 
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๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายปกครอง  ๓ (๓-๐-๖) 
            (Administrative Law)  
             ศึกษาประวัติ แนวคิดและสาระ
จำเป็นของกฎหมายปกครอง การบริการ
สาธารณะ การจัดระเบียบราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
ระบบข้าราชการ ความเกี ่ยวพันระหว ่าง
ข้าราชการกับรัฐตามกฎหมาย ข้าราชการพล
เร ือน ข ้ าราชการทหาร บำเหน ็จบำนาญ
ข้าราชการ และการจัดตั้งศาลปกครองของไทย 

๔๐๑ ๔๑๒ กฎหมายปกครอง  ๓ (๓-๐-๖) 
            (Administrative Law)  
             ศึกษาประวัติ แนวคิดและสาระจำเป็น
ของกฎหมายปกครอง การบริการสาธารณะ การ
จัดระเบียบราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น ระบบข้าราชการ ความเกี่ยวพัน
ระหว่างข้าราชการกับรัฐตามกฎหมาย ข้าราชการ
พลเร ือน ข ้าราชการทหาร บำเหน ็จบำนาญ
ข้าราชการ และการจัดตั้งศาลปกครองของไทย 

ปรับรหัสรายวิชา 

๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา ๓ (๓-๐-๖)     
           (Criminal Law)  
 ศึกษาลักษณะกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วย
ความรับผิดชอบ ขอบเขตบังคับกฎหมาย
อาญา การพยายามกระทำความผิด ผู้มีส่วน
เกี ่ยวข้องในการกระทำความผิดเหตุยกเว้น
ความผิด ยกเว ้นโทษ ลดโทษ การกระทำ
ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การ
กระทำความผิดอีก อายุความอาญา โทษ
ในทางอาญาและวิธีการเพ่ือความปลอดภัย 
รวมทั้งศึกษาทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑ
วิทยาอีกด้วย 

๔๐๑ ๔๑๓ กฎหมายอาญา ๓ (๓-๐-๖)     
           (Criminal Law)  
 ศึกษาลักษณะกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วย
ความรับผิดชอบ ขอบเขตบังคับกฎหมายอาญา 
การพยายามกระทำความผิด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การกระทำความผิดเหตุยกเว้นความผิด ยกเว้น
โทษ ลดโทษ การกระทำความผิดหลายบทหรือ
หลายกระทง การกระทำความผิดอีก อายุความ
อาญา โทษในทางอาญาและวิธ ีการเพื ่อความ
ปลอดภัย รวมทั ้งศึกษาทฤษฎีอาชญาว ิทยา
และทัณฑวิทยาอีกด้วย 

ปรับรหัสรายวิชา 

๔๐๒ ๓๑๑ การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น 
๓ (๓-๐-๖)  (Local Fiscal  Management) 
             ศ ึกษารายละเอียดเกี ่ยวกับการ
บริหารการคลังท้องถิ ่นการบริหารงานคลัง
ของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น  ซึ่งเป็น
การพิจารณาถึงการจัดหารายได้ การกำหนด
รายจ ่ าย   การจ ั ดทำงบประมาณ   การ

๔๐๒ ๓๑๔ การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น ๓      
(๓-๐-๖)  (Local Fiscal  Management) 
             ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร
การคลังท้องถิ่นการบริหารงานคลังของหน่วยงาน
การปกครองท้องถิ่น  ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงการ
จัดหารายได้ การกำหนดรายจ่าย  การจัดทำ
งบประมาณ   การจ ัดซ ื ้อ   การจ ัดจ ้าง   การ

ปรับรหัสรายวิชา 
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จัดซื้อ  การจัดจ้าง  การบัญชี  การตรวจสอบ
บ ั ญ ช ี ข อ ง ห น ่ ว ย ง า น ก า ร ป ก ค ร อ ง
ท้องถิ่น  กระบวนการงบประมาณท้องถิ่นเป็น
ต ัวกลางในการเช ื ่อมความส ัมพ ันธ ์ของ
แหล่งที่มาของรายรับ  กับรูปแบบในการใช้
จ ่ า ย ข อ ง แ ต ่ ล ะ ห น ่ ว ย ก า ร ป ก ค ร อ ง
ท้องถิ่น  เพ่ือก่อให้เกิดความสอดคล้องต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานการปกครอง
ท้องถิ่น 

บัญชี  การตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานการ
ปกครองท ้องถ ิ ่น   กระบวนการงบประมาณ
ท้องถิ่นเป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ของ
แหล่งที่มาของรายรับ  กับรูปแบบในการใช้จ่าย
ของแต ่ละหน ่วยการปกครองท ้องถ ิ ่น   เ พ่ือ
ก ่ อ ให ้ เ ก ิ ดความสอดคล ้ องต ่ อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น 

๔๐๒ ๔๑๗ วิทยาการการบริหารสมัยใหม่  
๓ (๓-๐-๖) (Modern Management) 
            ศึกษารายละเอียดเกี ่ยวกับวิทยาการ
บริหารสมัยใหม่ คือ การปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยนำหลักการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธภิาพ
ในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยการ
นำเอาแนวทางหร ือว ิธ ีการบร ิหารงานของ
ภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ 
เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การ
บริหารงานแบบมืออาชีพการคำนึงถึงหลักความ
คุ ้มค่า การจัดการโครงสร้างที ่กะทัดรัดและ
แนวราบการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขัน
การให้บริการสาธารณะการให้ความจำเป็นต่อ
ค่าน ิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและ
จริยธรรมตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่
ประชาชนโดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นจำเป็น 

๔๐๒ ๓๑๕ นวัตกรรมการบริหารสมัยใหม่  
๓  ( ๓ - ๐ - ๖ )  ( Innovation in modern 
management)  
 ศ ึกษาแนวความค ิดการจ ัดการ
แนวความคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางศตวรรษที่ 
๒๑ โดยศึกษาถึงความจำเป็นของผู ้นำกับการ
จัดการแบบใหม่ ประกอบด้วย การจัดการเชิงกล
ยุทธ์และการตัดสินใจ การจัดองค์กรสมัยใหม่ที่
สอดคล้องกับกระบวนการการจัดการ การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง และเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 

ปรับชื่อรายวิชาจาก
วิทยาการการบริหาร
สมัยใหม่ เป็น 
นวัตกรรมการบริหาร
สมัยใหม่ และ 
ปรับรหัสรายวิชา 

๔๐๒ ๓๑๒  การบริหารองค์กรภาครัฐ 
 ๓ (๓-๐-๖)  (Government organizations 
Management)  

 ตัดออก 
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 ศึกษารายละเอียดเกี ่ยวกับทฤษฎี หลักการ 
และแนวคิดในการบริหารองค์กรภาครัฐสมัยใหม่ 
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การ
พัฒนาองค์กร มีการสร้างแผนแม่แบบในการ
เปลี่ยนแปลง จะต้องมีการประเมินสถานการณ์
ขององค์การ เพื ่อให้เห ็นช่องว ่างของความ
แตกต่างระหว่างองค์การในปัจจุบันกับองค์การที่
ควรจะเป็นในอนาคต หลังจากนั้นจะต้องมีการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ขององค์การ เพื่อที่จะนำจุดแข็งขององค์การมา
ผลักดันการพัฒนาองค์การ โดยมีกลไกการ
ควบคุมทิศทางที่แน่นอน โดยอาศัยหลักการ
ดังนี้ ๑.กำหนดเป้าหมาย (Goal Sating) ๒.
ความเข ้าใจในสถานการณ์ (Understand 
Relations)  ๓.การปร ับปร ุงส ัมพ ันธภาพ 
(Improving Relations) ๔.ให้ทุกคนเข้ามามี
ส่วนร่วม ๕.การเชื่อมโยง (Linking) 
๔๐๒ ๓๑๓ จริยธรรมทางการบริหาร  
๓ (๓-๐-๖) (Administration Morality)  
 ศึกษาจริยธรรมทางการบริหารที่มีมาตรฐาน
ทางการสร้างระบบ กำกับ และตรวจสอบ ซึ่ง
คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนแก่องค์การ โดย
นำหลักการของพละ ๔ มาใช้ 

๔๐๒ ๓๑๖ พุทธจริยธรรมทางการบริหาร  
๓ (๓-๐-๖)  (Administration Morality)  
 ศึกษาจริยธรรมทางการบริหารที่มีมาตรฐาน
ทางการสร้างระบบ กำกับ และตรวจสอบ ซึ่ง
คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนแก่องค์การ โดยนำ
หลักการของพละ ๔ มาใช้ 

ปรับชื่อรายวิชาจาก
จริยธรรมทางการ
บริหาร เป็น พุทธ
จริยธรรมทางการ
บริหาร และปรับรหัส
รายวิชา 

๔๐๒ ๓๑๔ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์    

๓ (๐-๖-๖) (Research Methodology for 
Public Administration)  
 ศึกษาระเบียบว ิธ ีว ิจ ัยทางร ัฐประศาสน
ศาสตร์ ทั้งที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยครอบคลุมถึงการสร้าง

๔๐๒ ๔๑๗ ว ิธ ีว ิทยาการว ิจ ัยสำหร ับรัฐ
ประศาสนศาสตร์  
๓  (๐ -๖ -๖ )   ( Research Methodology for 
Public Administration)  
 ศึกษาวิธ ีว ิทยาการวิจัยสำหรับรัฐประศาสน
ศาสตร์ ทั้งที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย

ปรับชื่อรายวิชาจาก 
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์  
เป็น วิธีวิทยาการวิจัย
สำหรับรัฐประศาสน
ศาสตร์ และ 
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แนวความคิด ประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ 
การตั ้งสมมติฐาน การสร้างขอบข่าย การ
ประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการ
รายงานการวิจัย ทั้งนี้ให้มีการฝึกหัดจัดทำ
โครงการวิจัยเสนอเป็นภาคปฏิบัติด้วย  

เช ิ งค ุณภาพ โดยครอบคล ุมถ ึ งการสร ้ า ง
แนวความคิด ประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การ
ตั้งสมมติฐาน การสร้างขอบข่าย การประมวลผล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการรายงานการ
วิจัย ทั้งนี้ให้มีการฝึกหัดจัดทำโครงการวิจัยเสนอ
เป็นภาคปฏิบัติด้วย  

ปรับรหัสรายวิชา 

๔๐๒ ๔๑๕  ภาษาอังกฤษในสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์     
๓ (๓-๐-๖)   (English in the Field of  
Public  Administration) 
 ศึกษาโครงสร้าง ศัพท์และสำนวนที่ใช้กันมาก
ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และฝึกการ
ใช้ศัพท์และสำนวนเหล่านั้นในการเขียนและ
การพูด ตลอดทั้งฝึกการอ่าน วิเคราะห์และ
ตีความงานเขียนรัฐประศาสนศาสตร์ การ
เขียนย่อความ เรียงความ และอภิปรายเป็น
ภาษาอังกฤษในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

๔๐๒ ๔๑๘  ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสน
ศาสตร์    
๓ (๓-๐-๖)   (English in the Field of  Public  
Administration) 
 ศึกษาโครงสร้าง ศัพท์และสำนวนที่ใช้กันมากใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และฝึกการใช้ศัพท์
และสำนวนเหล่านั ้นในการเขียนและการพูด 
ตลอดทั้งฝึกการอ่าน วิเคราะห์และตีความงาน
เขียนรัฐประศาสนศาสตร์ การเขียนย่อความ 
เรียงความ และอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษในเรื่อง
ที่เก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 

ปรับรหัสรายวิชา 

๔๐๒ ๔๑๖ การศึกษาอิสระทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์    
๓ (๐-๖-๖)  (Independent Study on 
Public Administration)  
            ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางรัฐ
ประศาสนศาสตร ์หร ือเร ื ่องอื ่นโดยความ
เห็นชอบและควบคุมด ูแลของอาจารย ์ที่
ปรึกษา 

๔๐๒ ๔๑๙ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสน
ศาสตร์    
๓ (๐-๖-๖)  (Independent Study on Public 
Administration)  
            ศึกษาค้นคว้าว ิจ ัยภาคสนามทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์หรือเรื่องอื่นโดยความเห็นชอบ
และควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ปรับรหัสรายวิชา 

๔๐๒ ๔๑๙  สัมมนาปัญหารัฐประศาสน
ศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) (Seminar on Problems 
in Public dministration)  

๔๐๒ ๓๒๐  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
เชิงพุทธ  ๒ (๒-๐-๔)  (Seminar in Buddhist 
Public administration)  

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
สัมมนาปัญหารัฐ
ประศาสนศาสตร์ เป็น 
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            สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์
ด้านต่างๆ โดยจะเน้นปัญหารัฐประศาสน
ศาสตร์ของประเทศที่กำลังพัฒนา เช่น การ
บร ิหารบ ุคคล การจ ัดองค ์การ การคลัง 
การงบประมาณ ในการศ ึกษาอาจม ีการ
ค้นคว้ารายงาน การศึกษาเฉพาะกรณีเก่ียวกับ
ป ัญหาร ัฐประศาสนศาสตร ์ของไทยและ
เปรียบเทียบกบัของต่างประเทศ 

            ส ัมมนาประเด ็นทางร ัฐประศาสน
ศาสตร์ด้านต่างๆ โดยจะเน้นปัญหารัฐประศาสน
ศาสตร์ของประเทศที่กำลังพัฒนาและการบูรณา
การบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การ
บริหารงานภาครัฐและเอกชนกับการบูรณาการ
หลักทางพระพุทธศาสนา เช่น การบริหารบุคคล 
การจัดองค์การ การคลัง การงบประมาณ ใน
การศึกษาอาจมีการค้นคว้ารายงาน การศึกษา
เฉพาะกรณีเกี่ยวกับปัญหารัฐประศาสนศาสตร์
ของไทยและเปรียบเทียบกับของต่างประเทศ 

สัมมนาทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์เชิง
พุทธ และ 
ปรับรหัสรายวิชา 

 ๔๐๒ ๓๒๑ รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ  
๓ (๓-๐-๖) (Public Administration Science 
in Buddhism Approach)  
ศึกษาแนวคิดทางการบริหาร การปกครองภาครัฐ 
การบริหารภาคเอกชนในบริบทของการบริหาร
องค์กร การบริหารคนและเทคนิคทางการบริหาร
ในบริบทของการบูรณาการระหว ่างแนวคิด
ทฤษฎีทางร ัฐประศาสนศาสตร ์ก ับหลักทาง
พระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก ตำราทาง
พระพุทธศาสนาและจากผลงานของนักวิชาการ
สมัยใหม่ 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 ๔๐๒ ๓๒๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ ื ่ อการ
จัดการภาครัฐ  
๓  (๓ -๐ -๖ )  ( Information Technology for 
Government Management)     
 ศึกษาแนวคิด หลักการและประโยชน์
ของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ 
องค์ประกอบของข้อมูล การประมวลข้อมูลและ
การบริหารศูนย ์ข ้อม ูลเพื ่อประโยชน์ในการ

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

วางแผน การควบคุม การตัดสินใจในการบริหาร
ภาครัฐ แนวโน้มของการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการในการบริหารภาครัฐ  

๔๐๒ ๔๑๗ วิทยาการการบริหารสมัยใหม่ ๓ 
(๓-๐-๖) (Modern Management) 
            ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาการ
บริหารสมัยใหม่ คือ การปรับเปลี ่ยนการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยนำหลักการเพ่ิม
ประสิทธ ิภาพของระบบราชการและการ
แสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่
มุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยการนำเอาแนวทางหรือ
วิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้
กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงาน
แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบ
มืออาชีพการคำนึงถึงหลักความคุ้มค่า การ
จัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบการ
เป ิดโอกาสให ้ เอกชนเข ้ามาแข ่งข ันการ
ให้บริการสาธารณะการให้ความจำเป็นต่อ
ค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและ
จริยธรรมตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่
ประชาชนโดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นจำเป็น 

 ตัดออก 

๔๐๒ ๔๑๘ การจัดการทุนมนุษย์ใน
ประชาคมอาเซียน ๓ (๓-๐-๖)  
 (Human Capital Management in ASEAN 
Communities) 
            ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจัดการ
ทุนมนุษย์ คือการบริหารจัดการเพื ่อสร้าง
คุณภาพและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ก า รก ำหนดและส ร รห าบ ุ ค ล าก รท ี ่ มี

 ตัดออก 



๑๑๗ 
 

  

วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓๒ หน่วยกิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

ความสามารถดีท ี ่ส ุด (talent) การร ักษา
บุคลากรการพัฒนาและจูงใจให้บุคลากรแสดง
ศักยภาพสูงสุดของตนเอง ศึกษาเปรียบเทียบ
ในบริบทของแต่ละประเทศในประชาคม
อาเซียน 
๔๐๒ ๒๒๐ พุทธธรรมกับการบริหาร (๒) 
(๒-๐-๔)  
    (Buddha Dhamma and 
Administration)  
    ศึกษาความหมายและขอบข่ายของการ
บร ิ ห า ร  บทบาทด ้ านการบร ิ ห า ร ขอ ง
พระพุทธเจ้า วิเคราะห์พุทธธรรมเกี ่ยวกับ
หลักการและวิธ ีการบริหาร คุณธรรมและ
จริยธรรมของนักบริหาร การประยุกต์พุทธวิธี
บริหารเพื่อใช้ในการบริหาร 

 ตัดออก 

๔๐๒ ๓๒๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ 
 (๒) (๒-๐-๖)  
 (Human Resource Management in 
Buddhist Approach)  
 ศึกษาความหมาย ความเป็นมา และ
แนวคิดเกี่ยวกับศึกษาปรัชญา ความเป็นมา แนวคิด 
การพยากรณ์เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์
งาน การวางแผน การสรรหา การค ัดเล ือก การ
ปฐมนิเทศ การประเมินการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม 
การบรรจ ุ แต ่ งต ั ้ งระบบการจ ่ ายค ่ าตอบแทน 
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและพนักงาน สุขภาพ 
ความปลอดภัย คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน 
และการจ ั ดการทร ั พยากรมน ุ ษย ์ ต ามแนว
พระพุทธศาสนา 

 ตัดออก 



๑๑๘ 
 

  

วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓๒ หน่วยกิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

๔ ๐ ๑  ๔ ๐ ๕  ธ ร ร ม า ภ ิ บ า ล ต า ม แ น ว
พระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) (Buddhist 
Good Governance) 
 ศ ึกษาความหมาย ทฤษฎ ี  หล ักการและ
องค์ประกอบของธรรมาภิบาล หลักธรรมาภบิาล
ในพระไตรปิฎก เปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาล
กับธรรมาภิบาลเชิงพุทธ การประยุกต์ใช้หลัก
ธรรมาภิบาลเชิงพุทธสำหรับการบริหารจัดการ
ภาครัฐภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและประชาชน 

 ย้ายไปอยู ่หมวดว ิชา
เล ือกเฉพาะสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

 
 

วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

๔๐๑ ๔๒๘ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
๓ (๓-๐-๖)  (Law of Criminal Procedure)  
 ศึกษาเกี ่ยวกับกฎหมายวิธ ีพิจารณาความ
อาญา ตามประมวลกฎหมายวิธ ีพิจารณา
ความอาญา ตั้งแต่อำนาจพนักงานสอบสวน
และศาล การฟ้องคดีอาญา มาตรการบังคับ
ทางอาญาเกี่ยวกับ หมายเรียก หมายอาญา 
การจับ การค้น ควบคุม ขัง จำคุก ปล่อย
ชั่วคราว หลักการสอบสวน เทคนิคการสืบสวน
และสอบสวน การสั ่งคดีอาญาของพนักงาน
อัยการ การชันสูตรพลิกศพ การฟ้องคดีอาญา 
การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาพิพากษา การ
อุทธรณ์ การฎีกา การบังคับคดี การอภัยโทษ 
การเปลี่ยนโทษ การลดโทษ นิติวิทยาศาสตร์ 
และพยานหลักฐานในคดีอาญา 

๔๐๑ ๔๒๓ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๓ 
(๓-๐-๖) (Law of Criminal Procedure)  
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ตั้งแต่อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้อง
คดีอาญา มาตรการบังคับทางอาญาเกี ่ยวกับ 
หมายเรียก หมายอาญา การจับ การค้น ควบคุม 
ขัง จำคุก ปล่อยชั ่วคราว หลักการสอบสวน 
เทคนิคการสืบสวนและสอบสวน การสั่งคดีอาญา
ของพนักงานอัยการ การชันสูตรพลิกศพ การฟ้อง
คด ีอาญา การไต ่สวนม ูลฟ ้อง การพิจารณา
พิพากษา การอุทธรณ์ การฎีกา การบังคับคดี 
การอภัยโทษ การเปลี ่ยนโทษ การลดโทษ นิติ
วิทยาศาสตร์ และพยานหลักฐานในคดีอาญา 

ปรับรหัสรายวิชา 



๑๑๙ 
 

  

วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

๔๐๑ ๔๒๙ กฎหมายลักษณะพยาน ๓ (๓-
๐-๖)  (Law of Witness)  
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะ
พยาน หล ั กท ั ่ ว ไป เก ี ่ ย วก ับการร ั บ ฟัง
พยานหลักฐาน การนำสืบ ข้อเท็จจริงที่ไม่ต้อง
นำสืบด้วยพยานหลักฐาน พยานหลักฐานที่
ห้ามมิให้รับฟัง พยานหลักฐานที่ต้องห้ามโดย
กฎหมายปิดปาก การนำสืบพยานบุคคลแทน
เอกสาร พยานต่างๆ เช ่น พยานบอกเล่ า 
พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยาน
ที่เป็นความเห็น วิธีนำสืบพยานโดยหลักฐาน
ทั่วไป มาตรฐานการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน 
และการคุ้มครองพยานตามกฎหมาย 

๔๐๑ ๔๒๔ กฎหมายลักษณะพยาน ๓ (๓-๐-๖)   
            (Law of Witness)  
 ศึกษาความรู ้ทั ่วไปเกี ่ยวกับกฎหมายลักษณะ
พย า น  ห ล ั ก ท ั ่ ว ไ ป เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก า ร ร ั บ ฟั ง
พยานหลักฐาน การนำสืบ ข้อเท็จจริงที่ไม่ต้องนำ
สืบด้วยพยานหลักฐาน พยานหลักฐานที่ห้ามมิให้
รับฟัง พยานหลักฐานที่ต้องห้ามโดยกฎหมายปิด
ปาก การนำสืบพยานบุคคลแทนเอกสาร พยาน
ต่างๆ เช่น พยานบอกเล่า พยานบุคคล พยาน
เอกสาร พยานวัตถุ พยานที่เป็นความเห็น วิธีนำ
สืบพยานโดยหลักฐานทั ่วไป มาตรฐานการชั่ง
น้ำหนักพยานหลักฐาน และการคุ้มครองพยาน
ตามกฎหมาย 

ปรับรหัสรายวิชา 

๔๐๑  ๓๐๔    ค วามร ู ้ เ บ ื ้ อ งต ้ นทา ง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    ๓ (๓-๐-
๖)  
 (Introduction to International Relation)  
 ศึกษาความร ู ้พ ื ้นฐานของการเม ืองระหว่าง
ประเทศธรรมชาต ิและโครงสร ้างของระบบ
การเมืองระหว่างประเทศปัจจัยทางด้านการเมือง
เศรษฐก ิจส ั งคม และการทหารว ัฒนธรรม
อุดมการณ์ท ี ่ม ีผลต ่อแนวพฤติกรรมของรัฐ
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐพัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศใน
รูปแบบต่าง เๆช่นระเบียบปฏิบัติกฎหมายสถาบัน
ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตามแนวพระพุทธศาสนา 

๔๐๑ ๔๒๕ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ๓ 
(๓-๐-๖)  (International Relation)  
 ศึกษาความรู้พื ้นฐานของการเมืองระหว่างประเทศ
ธรรมชาติและโครงสร้างของระบบการเมืองระหว่าง
ประเทศปัจจัยทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคม และ
การทหารว ัฒนธรรมอุดมการณ์ท ี ่ม ีผลต ่อแนว
พฤต ิกรรมของร ัฐเคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ้ ในการดำเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐพัฒนาการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆเช่นระเบียบปฏิบัติ
กฎหมายสถาบันระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศตามแนวพระพุทธศาสนา 

 ป ร ั บ ช ื ่ อ ร า ย ว ิ ช า 
ความรู ้เบื ้องต้นทาง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ป ร ะ เ ท ศ   เ ป็ น 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ   และ 
ปรับรหัสรายวิชา 

๔๐๑ ๔๒๕  ประชาคมอาเซียนศึกษา ๓ (๓-
๐-๖)  (ASEAN Community Studies) 

๔๐๑ ๔๒๖ ประชาคมอาเซียนศึกษา ๓ (๓-๐-
๖)  (ASEAN Community Studies) 

ปรับรหัสรายวิชา 



๑๒๐ 
 

  

วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

 ศึกษากำเนิด พัฒนาการ และบทบาทของ
สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(อาเซ ียน) แนวคิดเก ี ่ยวกับภ ูม ิภาคน ิยม 
การบูรณาการภูมิภาค และประชาคมด้าน
ความม ั ่นคงก ับพลว ัตความร ่วมม ือของ
อาเซียน อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน
กับประเทศนอกภูมิภาค   ความสำเร็จและ
ข้อจำกัดของอาเซียน   ความผูกพันธ์ต่อการ
เป็นหุ ้นส่วนในการพัฒนา สถานภาพทาง
การเมืองภายในประเทศภูมิภาคสังคมและ
การพ ัฒนาว ัฒนธรรม  ส ั นต ิ ภ าพและ
เสถียรภาพ เศรษฐกิจ การเมือง หลักความ
ยุติธรรมและหลักนิติธรรมระหว่างประเทศใน
ภูมิภาค และบทบาทของไทยในการเป็นส่วน
หนึ่งของประชาคมอาเซียน 

 ศ ึกษากำเน ิด พ ัฒนาการ และบทบาทของ
สมาคมประชาชาติเอเช ียตะว ันออกเฉ ียงใต้ 
(อาเซียน) แนวคิดเกี่ยวกับภูมิภาคนิยม การบูร
ณาการภูมิภาค และประชาคมด้านความมั่นคง
ก ั บ พ ล ว ั ต ค ว า ม ร ่ ว ม ม ื อ ข อ ง อ า เ ซ ี ย น 
อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศ
นอกภูมิภาค   ความสำเร็จและข้อจำกัดของ
อาเซียน   ความผูกพันธ์ต่อการเป็นหุ้นส่วนใน
ก า ร พ ั ฒ น า  ส ถ า น ภ า พ ท า ง ก า ร เ ม ื อ ง
ภายในประเทศภูมิภาคสังคมและการพัฒนา
วัฒนธรรม สันติภาพและเสถียรภาพ เศรษฐกิจ 
การเมือง หลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม
ระหว่างประเทศในภูมิภาค และบทบาทของไทย
ในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน 

๔๐๒ ๔๒๗ หลักการกระจายอำนาจกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓ (๓-๐-๖)  
 (The principle of decentralization to 
local governments)  
 ศึกษาประวัติ แนวคิดและสาระจำเป็นของ 
การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจ จากภาครัฐส่วนกลาง ให้แก่
องค์กรอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐส่วน
ภูมิภาค องค์กรอิสระ องค์กรท้องถิ่น องค์กร
เอกชน โดย เฉพาะภาคประชาชน ไป
ดำเนินการแทน ซึ ่งการถ่ายโอนดังกล ่าว 
อาจจะมีล ักษณะเป็นการถ่ายโอนเฉพาะ
ภารกิจ ซึ่งเป็นการแบ่งภารกิจ ให้แก่องค์กรที่
ได้รับการกระจายอำนาจดำเนินการ หรือ เป็น

 ตัดออก 
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การถ่ายโอนโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งเป็นการ
แบ่งพ้ืนที่เป็นหน่วยงานย่อยในการดำเนินการ 
๔๐๒ ๔๒๘ เทคนคิการบริหารทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)  
 (Technical Management in Public 
Administration)  
 ศึกษาผลการวิจัยและแนวคิดใหม่ๆ ในการ
บร ิหาร การใช ้เคร ื ่องม ือสมัยใหม่ในการ
บร ิหาร งานและการว ิ จ ั ย  ว ิ ธ ี ก ารทาง
คณิตศาสตร์ที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจ การวิเคราะห์เกี ่ยวกับความรู้
เบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ
บร ิหาร และพุทธว ิธ ี เพ ื ่อการบร ิหารงาน
สมัยใหม่ 

 ตัดออก 

๔๐๒ ๔๒๙ การวางแผนและการบริหาร
เชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ๓ (๓-๐-
๖)  
 (Planning and Strategic Management 
for Local Development)  
 ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ลักษณะที่จำเป็นของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
คือ การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือของ
นักบริหารในการบริหารงาน เพื่อตอบสนอง
ต่อการเปลี ่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่
เพิ่มขึ้น การบริหารเชิงกลยุทธ์จะเน้นและให้
ความจำเป็นต ่อการตัดส ินใจเช ิงกลยุทธ์  
(Strategic decision making) ที่ไม่เหมือนกับ
การตัดสินใจในลักษณะอื ่น ๆ เพราะการ
บริหารเชิงกลยุทธ์จะเกี่ยวข้องกับอนาคตใน

 ตัดออก 
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ระยะยาวขององค์การ ทั้งหมด ซึ่งมีลักษณะ
ดังนี ้ คือ เป็นกระบวนการของการบริหาร
องค์การโดยรวม เป็นการบริหารที่เน้นการ
สร้างกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันให้กับองค์การในระยะยาว เป็นการ
ตัดสินใจที่อาศัยชั้นเชิง ไม่มีวิธีการที่สำเร็จรูป 
ต ้องอาศ ัยความร ่ วมม ือ  พ ันธะผ ูก พัน 
(Commitment) และทรัพยากรในองค์การ มี
ทิศทางท่ีชัดเจนต่อทางเลือกต่าง ๆ และแสดง
ให้ทุกคนในองค์การเข้าใจตรงกัน 
๔๐๒ ๔๓๐ ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร ๓ 
(๓-๐-๖) 
 (Good Governance for the 
Administration)  
 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หล ักการและ
องค์ประกอบของธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิ
บาลกับสังคมไทย หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี หลักธรรมาภิบาลกับ
การบร ิหารจ ั ดการภาคร ั ฐ  ภาคธ ุ รกิ จ 
ภาคเอกชนและประชาชน การบริหารจัดการ
ยุคใหม่ตามหลักธรรมาภิบาลและธรรมาภิ
บาลเชิงพุทธ 

 ตัดออก 

 ๔๐๒ ๔๒๗ พุทธธรรมกับการบริหารเชิงกลยุทธ์  
๓  ( ๓ - ๐ - ๖ )  ( Buddha Dharma and 
Strategic Management)  
ศึกษาความหมายและขอบข่ายของการบริหาร 
บทบาทด ้านการบร ิหารของพระพ ุทธ เจ้ า 
วิเคราะห์พุทธธรรมเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ

เพ่ิมรายวิชาใหม ่
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บริหาร คุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร 
การประยุกต์พุทธวิธีบริหารเพื่อใช้ในการบริหาร 

๔๐๒ ๔๓๑ การระดมมวลชนและเคลื่อนไหว
ทางสังคม ๓ (๓-๐-๖) (Mobilization and 
mass social  movements)  
 ศึกษาแนวคิดและหลักการในการในการ
ระดมมวลชนและเคลื่อนไหวทางสังคมโดยเริ่ม
จากบริบทของสภาพปัญหาทางสังคมท่ีนำไปสู่
การระดมมวลชน กระบวนการแก้ปัญหา การ
ตั้งกฎ กติกา สำหรับการแข่งขันต่อสู้ระหว่าง
กลุ่มต่างๆ การประนีประนอม และสร้างความ
สมดุลระหว่างผลประโยชน์ การแสดงผลของ
การประน ีประนอมในร ูปของนโยบาย
สาธารณะ การบังคับใช้ข้อตกลงหรือนโยบาย
สาธารณะดังกล่าวอันเป็นผลมาจากการระดม
มวลชนและการเคลื่อนไหวทางสังคม 

๔๐๒ ๔๒๘ การระดมมวลชนและเคลื่อนไหว
ทางส ังคม ๓ (๓-๐-๖) (Mobilization and 
mass social  movements)  
 ศึกษาแนวคิดและหลักการในการในการระดม
มวลชนและเคลื ่อนไหวทางสังคมโดยเริ ่มจาก
บริบทของสภาพปัญหาทางสังคมที่นำไปสู ่การ
ระดมมวลชน กระบวนการแก้ปัญหา การตั้งกฎ 
กติกา สำหรับการแข่งขันต่อสู้ระหว่างกลุ่มต่างๆ 
การประนีประนอม และสร้างความสมดุลระหว่าง
ผลประโยชน์ การแสดงผลของการประนีประนอม
ในร ูปของนโยบายสาธารณะ การบ ังค ับใช้
ข้อตกลงหรือนโยบายสาธารณะดังกล่าวอันเป็น
ผลมาจากการระดมมวลชนและการเคลื่อนไหว
ทางสังคม 

ปรับรหัสรายวิชา 

๔๐๒ ๔๓๒ การบริหารความเสี่ยง ๓ (๓-๐-
๖) (Risk Management)  
 ศึกษาแนวคิดและหลักการในการบร ิหาร
ความเสี่ยง กระบวนการในการป้องกันอำนาจ
และทรัพย ์ส ินโดยการลดโอกาสของการ
สูญเสีย การควบคุมความเสี่ยง การวางแผน
ความเส ี ่ยง การประเมินความเส ี ่ยง การ
ตรวจสอบความเสี่ยงและบันทึกการบริหาร
ความเสี่ยง วิธีการบริหารจัดการที่เป็นไปเพ่ือ
การคาดการณ์และลดผลเสียของความไม่
แน่นอนที่จะเกิดขึ ้นกับองค์กร การบริหาร
ป ั จ จ ั ย แ ล ะ ค ว บ ค ุ ม ก ิ จ ก ร ร ม ร ว ม ทั้ ง

 ตัดออก 
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กระบวนการดำเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุ
และโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสี่ยง 
๔๐๒ ๔๓๓ การจัดการความรู ้ในองค์กร
ภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖)  
           ( Knowledge management in 
public sector organizations)  
 ศึกษาแนวคิดและหลักการในกระบวนการ
จัดการความรู ้ที ่ม ีการระบุประเด็นความรู้ 
รูปแบบ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัด
ความร ู ้ ให ้ เป ็นระบบ  การประมวลและ
กลั ่นกรองความรู ้  การเข้าถึงความรู ้  การ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  และการเรียนรู้  

 ตัดออก 
  

๔๐๒ ๔๓๖  ดิจิตอลเพื่อการบริหารงาน
ภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) (Digital for Public 
Administration) 
 เพื่อศึกษาการพัฒนาดิจิทัลที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ร ัฐ การยกระดับ
คุณภาพงานบริการ การบริหารจัดการภาครัฐ
เข้าสู่ยุค Digital Government การขับเคลื่อน
ประเทศเข้าสู่ยุคดิจิตอลการนำเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้งาน 

๔๐๒ ๔๒๙  ดิจิตอลเพื่อการบริหารงานภาครัฐ 
๓ (๓-๐-๖) (Digital for Public 
Administration) 
 เพื ่อศึกษาการพัฒนาดิจ ิท ัลที ่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ การยกระดับคุณภาพ
งานบริการ การบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู ่ยุค 
Digital Government การขับเคลื่อนประเทศเข้า
สู่ยุคดิจิตอลการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งาน 

ปรับรหัสรายวิชา 

๔๐๒ ๔๓๐ การบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของไทย  ๓ (๓-๐-๖) 
 ( Administration of Thai Local 
Governmental Organization ) 
 ศึกษาแนวคิดและหลักการในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบการบริหาร 
รูปแบบและโครงสร้างขององค์กรบริหารส่วน
ท้องถิ ่น การจัดองค์กรและการบริหารงาน

๔๐๒ ๔๓๐ นวัตกรรมการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖)  
 (Innovation in Local Governmental 
Organization)  
 ศึกษาแนวคิดและหลักการในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบการบริหาร รูปแบบ
และโครงสร้างขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 
การจัดองค์กรและการบริหารงานองค์กรส่วน

ปรับชื่อรายวิชา การ
บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ของไทย  เป็น 
นวัตกรรมการบริหาร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
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องค ์กรส ่วนท ้องถ ิ ่น การม ีส ่วนร ่วมของ
ประชาชนในการบริหาร การบริหารองค์กร
ส่วนท้องถิ่นของไทย บทบาทของการบริหาร
องค์กรส่วนท้องถิ ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ปัญหาและอุปสรรคใน
การบริหารองค ์กรส ่วนท ้องถ ิ ่นของไทย 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและแนวโน้มการ
บริหารส่วนท้องถิ่นของไทย 

ท้องถิ ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหาร การบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นของไทย 
บทบาทของการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ ่นต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารองค์กรส่วน
ท้องถิ่นของไทย แนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
แนวโน้มการบริหารส่วนท้องถิ่นของไทย 

๔๐๑ ๔๔๑ การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ ๓ 
(๓-๐-๖) (Anti Corruption in Public 
Sector) 
    ศึกษาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตที่เป็น
การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหรือการใช้
อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ
ทุกรูปแบบเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควร
ได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง ผู้ที ่เกี ่ยวข้อง หรือ
การช่วยเหลือ  สนับสนุน  เพื่อประโยชน์อ่ืน
ใดแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคล
ที่มีหน้าที ่เกี ่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจน
กิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ขัดหรือแย้ง
ก ับหลักจร ิยธรรม ยกเว ้นแต่เป ็นกรณีที่
กฎหมาย ระเบ ียบ ประกาศ ข ้อบ ั งคับ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ ่น หรือ
จาร ีตทางการค้าให ้กระทำได ้ ท ั ้งน ี ้ด ้วย
ตระหนักดีถ ึงภัยร ้ายแรงของการทุจริตที่
ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้ง
ย ังก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ 

๔๐๑ ๔๓๑ การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ ๓ (๓-
๐-๖) (Anti Corruption in Public Sector) 
    ศึกษาเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตที่เป็นการ
ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหรือการใช้อำนาจ
ในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐทุกรูปแบบ
เพื ่อให้ได้มาซึ ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั ้งต่อ
องค์กร ตนเอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือการช่วยเหลือ  
สนับสนุน  เพื่อประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง 
นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทาง
การเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการกระทำใดๆ 
ที่ขัดหรือแย้งกับหลักจริยธรรม ยกเว้นแต่เป็น
กรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีต
ทางการค้าให้กระทำได้ ทั้งนี้ด้วยตระหนักดีถึงภัย
ร้ายแรงของการทุจริตที่ทำลายการแข่งขันอย่าง
เสรีและเป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ 

ปรับรหัสรายวิชา 
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๔๐๒ ๔๓๔   กฎหมายแรงงาน ๓ (๓-๐-๖)  
            (Labour Law)  
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและ
หน้าที ่ของนายจ้าง ล ูกจ ้างองค ์การของ
นายจ้าง และองค์กรของล ูกจ ้าง รวมทั้ง
มาตรการที่กำหนด ให้นายจ้าง ลูกจ้าง และ 
องค์กรดังกล่าวต้องปฏิบัติต่อกันและรัฐ ทั้งนี้
เพ ื ่อให ้การจ ้างงาน และการใช ้งาน การ
ประกอบกิจการ และ ความสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้างเป็นไปโดยเหมาะสม ต่าง
ได้รับประโยชน์ที่พอเพียง 

๔๐๒ ๔๓๒   กฎหมายแรงงาน ๓ (๓-๐-๖)  
            (Labour Law)  
 ศึกษาเกี ่ยวกับกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและ
หน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้างองค์การของนายจ้าง 
และองค์กรของลูกจ้าง รวมทั้งมาตรการที่กำหนด 
ให้นายจ้าง ลูกจ้าง และ องค์กรดังกล่าวต้อง
ปฏิบัติต่อกันและรัฐ ทั้งนี้เพ่ือให้การจ้างงาน และ
ก า ร ใ ช ้ ง า น  ก า ร ป ร ะ ก อ บ ก ิ จ ก า ร  แ ล ะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นไป
โดยเหมาะสม ต่างได้รับประโยชน์ที่พอเพียง 

ปรับรหัสรายวิชา 

๔๐๒ ๔๓๕ การศึกษาค้นคว้าตำราเกี่ยวกับ 
รัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Reading in Public Administration)  
 ศึกษาโดยอิสระในเรื่องใดเรื ่องหนึ่งที่ผู้เรียนมี
ความสนใจเป็นพิเศษภายใต้การแนะนำของ
อาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องที่เลือกศึกษาโดยอิสระ
ต้องเป็นเรื ่องที่เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
โดยการแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ตัดออก 

๔๐๒ ๔๓๗  สัมมนาการบริหารกิจการภาครัฐ  
๓ (๓-๐-๖)  (Seminar on Public 
Administration)  
 สัมมนาปัญหาการบริหารภาครัฐ ตาม
หัวข้อท่ีกำหนดให ้

 ตัดออก 

๔๐๒ ๔๓๙ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖)          
 ( Public Management Information 
System)  
 ศึกษาแนวคิด หลักการและประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศเพ ื ่อการจ ัดการภาครัฐ 

 ตัดออก 
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องค์ประกอบของข้อมูล การประมวลข้อมูล
และการบริหารศูนย์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ใน
การวางแผน การควบคุม การตัดสินใจในการ
บร ิหารภาคร ัฐ แนวโน้มของการจ ัดระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการในการบริหารภาครัฐ 
๔๐๒ ๔๔๐ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในบริบททางสังคม ๓ (๓-
๐-๖)  
 (Management of natural resources 
and the environment in a social 
context)  
 แนวคิด ทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริบท
ทางสังคม หลักการและองค์ประกอบในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักกฎหมายและหลัก
สิทธิชุมชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน กระบวนการยุทธวิธี
ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนใน
สังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามแนวคิดสิทธิชุมชน บทบาท
ของภาครัฐเรื่องการจัดการปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 
โดยนำประเด ็นป ัญหาส ิ ่ งแวดล ้อมและ
นโยบายที ่เกี ่ยวข้อง ที ่ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบ ันมาเป็นกรณีศึกษา เช ่น นโยบาย
เกี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate change) นโยบายพล ังงานเ พ่ือ
ความมั่นคงและนโยบายการจัดสรรทรัพยากร
น้ำ ซึ ่งเป็นการศึกษาบทบาทของรัฐทั ้งใน

 ตัดออก 
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ระดับประเทศและระหว่างประเทศ เนื่องจาก
การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมบางประเด็นเช่น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นเรื่องที่
ต้องการอาศัยความร่วมมือจากนานาชาติเพ่ือ
ก่อให้เกิดนโยบายที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 ๔๐๒ ๔๓๓ ภาวะผู้นำกับการบริหารสมัยใหม่    

๓ (๓-๐-๖) (Leadership and modern 
management) 
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้นำ รูปแบบภาวะ
ผู้นำ บทบาทของผู้นำในการเป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ รวมถึงแนวคิดพฤติกรรม
มนุษย์และหลักปฎิบัติที่เป็นประโยชน์ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของบุคคลในองค์การ วิธีการจัดการ
ในระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับ
องค์กร แนวความคิดและทฤษฎีการจูงใจ อำนาจ
และอิทธิพล พฤติกรรมกลุ่ม การตัดสินใจ การ
จัดการความขัดแย้งและการประสานความ
ร่วมมือ การออกแบบโครงสร้างองค์กร 
วัฒนธรรมขององค์กร หัวข้อปัจจุบันในงานวิจัย
ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ   

เพ่ิมรายวิชาใหม่  

 ๔๐๑ ๔๓๔ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (Civil 
and Commercial Code) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยได้จำแนกออกเป็น 
๖ บรรพ คือว่าด้วยของหลักทั่วไทย,หนี้,เอกเทศ
สัญญา,ทรัพย์สิน,ครอบครัว และมรดก ตามลำดับ 
โดยเหตุผลที ่ทางประเทศไทยได้ทำการจัดทำ
ประมวลฏหมายขึ ้นมาโดยนำเอากฎหมายแพง
และกฎหมายพาณิชย์รวมกันเป็นฉบับเดียวนั้น

เพ่ิมรายวิชาใหม่  
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เนื่องจากการค้าพาณิชย์ในด้านการร่างกฏหมาย
ยังไม่เจริญก้าวหน้าที ่อีกทั ้งยังหลักทั ่วไทยใน
กฏหมายแพ่งสามารถที ่จะนำมาใช ้ร ่วมกับ
กฏหมายพาณิชย์ได ้  

 ๔๐๑ ๔๓๕ กฎหมายรัฐธรรมนูญ    
 (Constitutional law) ๓ (๓-๐-๖) 
ศ ึกษาเก ี ่ ยวก ับร ั ฐธรรมน ูญและกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  ประเภทรัฐธรรมนูญ  ลักษณะของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  พัฒนาการของรัฐธรรมนูญ
นิยม  ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทยในอดีต 
รัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบันกับความพยายามใน
การปฏิรูปการเมือง ความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ  อำนาจก่อตั ้งระบอบและองค์กร
ทางการเมือง – รัฐธรรมนูญในฐานะที่มาสูงสุด
ของความชอบด ้วยกฎหมาย  การควบคุม
กฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ  ศาลรัฐธรรมนูญ : 
องค์ประกอบ อำนาจหน้าที ่และวิธ ีพิจารณา  
กระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ  
กระบวนการวิน ิจฉัยชี ้ขาดคดีรัฐธรรมนูญใน
ประเทศไทย ศาลรัฐธรรมนูญกับการวิน ิจฉัย
ปัญหาเกี ่ยวกับอำนาจหน้าที ่ขององค์กรต่างๆ 
ตามร ั ฐธรรมน ูญ  ผลของคำว ิน ิ จฉ ั ยศาล
รัฐธรรมนูญ 

เพ่ิมรายวิชาใหม่  

 ๔๐๒ ๔๓๖ การจัดการความขัดแย้ง    
 (Conflict management) ๓ (๓-๐-๖) 
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด และหลักการ
เกี่ยวกับความขัดแย้ง ทฤษฎีความขัดแย้ง การ
วิเคราะห์ความขัดแย้ง ปฏิกิริยา การตอบสนอง 
และผลพวงของความข ัดแย ้ง  มิต ิทางส ังคม 

เพ่ิมรายวิชาใหม่  



๑๓๐ 
 

  

วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

ความสัมพันธ์ทางอำนาจ และความเป็นมนุษย์ใน
ความขัดแย้ง บทบาทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ขัดแย้ง การสร้างกรอบเจรจาไกล่เกลี่ย เทคนิค
และทักษะการจัดการความขัดแย้ง ปัญหาความ
ขัดแย้งและความร ุนแรงในระดับครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการ
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี และบทเรียนจากความ
ขัดแย้ง 

 ๔๐๒ ๔๓๗ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน 
อย่างยั ่งยืน  ๓ (๓-๐-๖) (Sustainable of 
Economic  social and Community 
Development) 
ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาที่
อย่างยั่งยืน ศึกษาประวัติความเป็นมา ปรัชญา 
หลักการดำเนินงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ในการน้อมนำศาสตร์พระราชาส ู ่การพัฒนา
ประเทศที่ยั ่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ และการปฏิรูปประเทศ เพ่ือนำความรู้ 
ว ิธ ีการต่างๆ มาประยุกต์ใช ้ได ้อย่างมีความ
สอดคล้องกับการทำงาน พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
ชุมชน และสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เพ่ิมรายวิชาใหม่  

 ๔๐๒ ๔๓๘ ธุรกิจชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ๓ (๓-๐-๖) 
 (Community business according to 
the sufficiency economy philosophy) 
ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวแบบการ
ขยายผลในกระบวนการทำงาน ศึกษาชุมชน
ต้นแบบตามศักยภาพด้านจิตใจและสังคมของ

เพ่ิมรายวิชาใหม่  



๑๓๑ 
 

  

วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

ช ุมชน ศ ักยภาพด ้านเศรษฐก ิจของช ุมชน 
ศักยภาพด้านการเรียนรู้ของชุมชน ศักยภาพด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
ศึกษาหมู ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตาม
ตัวชี้วัด “พออยู่ พอกิน” “อยู่ดี กินดี” และ มั่งมี 
ศรีสุข” 

 ๔๐๒ ๔๓๙ การบริหารงานยุติธรรม ๓ (๓-๐-
๖)  (Good Governance for the 
Administration)  
 ศึกษาความหมายของการบริหารงานยุติธรรม 
การบริหารจัดการงาน ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน
ย ุต ิธรรม การบ ังค ับใช ้กฎหมายอาญา การ
แก้ปัญหาการกระทำความผิดในสังคม ตลอดทั้ง
การบริหารเพื ่อความปลอดภัยภายในองค์กร
ภาครัฐ และเอกชน 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 ๔๐๒ ๔๔๐   สหกิจศึกษา ๓ (๓-๐-๖)  
            (Cooperative Education)  
ศึกษาเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และสังเคราะห์องค์
ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นำองค์
ความรู้ลงสู่ภาคปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน สถานประกอบการ หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
โดยความร่วมมือจากภาคี เพ่ือสร้างประสบการณ์
ทำงานให้นิส ิต เพิ ่มขีดความสามารถในการ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ตลอดจมีทักษะในการ
ว ิ เคราะห ์และประเม ิน โดยม ีบ ุคลากรหรือ
เจ ้าหน้าที ่หน ่วยงานมอบหมายให้ทำหน้าที่
รับผิดชอบปฏิบัติงาน 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 



๑๓๒ 
 

  

วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

 ๔๐๒ ๔๔๑ การบริหารธุรกิจและการเงิน   
 (Business and Financial Management)
 ๓ (๓-๐-๖) 
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพื ้นฐานทางธุรกิจ ระบบ
ธุรกิจ สิ่งแวดล้อมของธุรกิจ รูปแบบการประกอบ
ธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ หน้าที่ธุรกิจด้าน
การตลาด การผลิต การบัญช ี การเง ิน  และ
ทร ัพยากรบ ุคคล การจ ัดการองค ์กร ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ 
จร ิ ยธรรมธ ุ รก ิ จและความร ับผ ิ ดชอบต่อ
สังคม  แนวคิดและวิธีการในการสร้างและพัฒนา
ธุรกิจใหม่ เทคนิคการพยากรณ์ด้านการตลาด
และการเงิน การวิจัยตลาด การค้นหาโอกาสทาง
ธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้เพ่ือการสร้างและ
พัฒนาธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์ความไว ปัญหา
และอุปสรรคในการสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่   

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 ๔๐๒ ๔๔๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ๓ (๐-๖-๖) ๓ (๓-๐-๖) 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการเสมือนเป็น
พนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานที่ปฏิบัติงาน 
ในตำแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับ
ความรู ้ความสามารถของนิส ิตเพื ่อเช ื ่อมโยง
ความร ู ้ทางทฤษฎ ีก ับการปฏ ิบ ัต ิ งาน  เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ ปฏิบัติตนตาม
ระเบ ียบการบร ิหารงานบ ุคคลของสถานที่
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  นิสิต
ต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถาน
ประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีอาจารย์
น ิเทศและผู ้นิเทศงานทำหน้าที ่ให ้คำปรึกษา

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 



๑๓๓ 
 

  

วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

ระหว ่างปฏ ิบ ัต ิ งาน  ม ีการต ิดตามและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมนิสิตสู่
งานที่นิสิตสนใจและพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับ
การทำงาน 

 ๔๐๒ ๔๔๓  ร ั ฐประศาสนศาสตร ์ตามแนว
พระพุทธศาสนา 
 ( Public Administration Science in 
Buddhism) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวค ิดทางการเม ือง การ
บริหาร และการปกครองของพระพุทธศาสนา
จากพระไตรปิฎก ตำราทางพระพุทธศาสนาและ
จากผลงานของนักวิชาการสมัยใหม่  

ย้ายมาจากหมวด 
วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร  และ
ปรับรหสัรายวิชา 
 

 ๔๐๒ ๔๔๔  ร ั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร ์ ใ น
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ( Public Administration in Buddhist 
Literature) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศ ึ ก ษ า แ น ว ค ิ ด  ท ฤ ษ ฎ ี ท า ง รั ฐ
ประศาสนศาสตร์ที ่ปรากฏในวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาสมัยใหม่ เช่น ไตรภูมิพระร่วง 
โลกนีติ ราชนีติ ธรรมนีติ จักกวาฬทีปนี ภูมิ
วิลาสินี มงคลทีปนี โลกทีปกสาร โลกบัญญัติ 
วิเคราะห์หลักการบริหารในวรรณกรรมเหล่านี้
และวรรณกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ  

ย้ายมาจากหมวด 
วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร และ
ปรับรหสัรายวิชา 

 

 ๔๐๒ ๔๔๕  ธรรมาภิบาลตามแนว
พระพุทธศาสนา 
(Buddhist Good Governance)  
๓ (๓-๐-๖) 

ย้ายมาจากหมวด 
วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร และ
ปรับรหสัรายวิชา 

 



๑๓๔ 
 

  

วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ
และองค์ประกอบของธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิ
บาลในพระไตรปิฎก เปรียบเทียบหลักธรรมาภิ
บาลกับธรรมาภิบาลเชิงพุทธ การประยุกต์ใช้หลัก
ธรรมาภิบาลเชิงพุทธสำหรับการบริหารจัดการ
ภาครัฐภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและประชาชน  

 ๔๐๒ ๔๔๖ การจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธ    
 (Buddhist human capital 
management)  ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาปรัชญา ความเป็นมา แนวคิด
ของการจัดการทุนมนุษย์ ภายใต้หลักการจัดการ
ทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม และทุนทางอารมณ์ 
และนโยบายการบริหารทุนมนุษย์ต ั ้งแต่การ
วางแผนกำลังคน ทิศทางการพัฒนาฝีมืองาน การ
ปรับเปลี ่ยนหมุนเวียนโยกย้ายฝีมือแรงงานใน
ประชาคมอาเซียน  

ย้ายมาจากหมวด 
วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร  

 

 ๔๐๒ ๔๔๗ การวางรากฐานเพื ่อการบร ิหาร
องค์การ    
 (Platform  for Organization 
Management) ๓ (๓-๐-๖) 
ศึกษาเกี ่ยวกับการวางรากฐานขององค์การสู่
อนาคต และเป็นกลไกขับเคล ื ่อนประเทศสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยต้องตอบโจทย์ภารกิจ
ของภาคร ัฐ ใน ๔ แพลตฟอร ์ม (Platform) 
ประกอบด้วย การสร้างและพัฒนาคน ให้เป็น 
Smart Citizen การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 
ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value Based 
Economy) การสร้างและพัฒนานวัตกรรม ไปสู่
ประเทศฐานนวัตกรรม ( Innovation Nation) 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 



๑๓๕ 
 

  

วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

การยกเคร ื ่ององค ์การ (Reinvent) องค ์การ
จะต ้องเป ็นหล ักในการกำหนดทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมของประเทศ (Future 
Setting) 

 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค. 
ตารางมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(มคอ.๑) 
 

ตารางมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ (มคอ.๑) 
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ 

กลุ่มวิชา รายวิชา 
วิชาแกน ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์  

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
องค์การและการจัดการ 
นโยบายสาธารณะ 
เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ 



๑๓๖ 
 

  

กลุ่มวิชา รายวิชา 
การบริหารการพัฒนาและการบริหารโครงการ 
พฤติกรรมองค์การ 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ 

๑. กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การ
และการจัดการ 

องค์การและการจัดการ 
การวางรากฐานเพ่ือการบริหารองค์การ 
พฤติกรรมองค์การ 
พุทธจริยธรรมทางการบริหาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ 
พุทธธรรมกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
ดิจิตอลเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ 
นวัตกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน อย่างยั่งยืน 
ธุรกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การวางรากฐานเพื่อการบริหารองค์การ 

๒. กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบาย
สาธารณะ 

นโยบายสาธารณะ 
การบริหารการพัฒนาและการบริหารโครงการ 
กฎหมายปกครอง    
กฎหมายอาญา 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
กฎหมายลักษณะพยาน 
กฎหมายแรงงาน 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
การบริหารงานยุติธรรม 

๓. กล ุ ่มองค ์ความร ู ้ด ้ านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ภาวะผู้นำกับการบริหารสมัยใหม่ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
สหกิจศึกษา 
การจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธ 



๑๓๗ 
 

  

กลุ่มวิชา รายวิชา 
๔. กลุ ่มองค์ความรู ้ด ้านแนวคิด
และทฤษฎี 

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์  
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
นวัตกรรมการบริหารสมัยใหม่ 
วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์    
ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์  
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ 
รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
กฎหมายลักษณะพยาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ประชาคมอาเซียนศึกษา 
การระดมมวลชนและเคลื่อนไหวทางสังคม 
การจัดการความขัดแย้ง 
รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 
รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา 

๕. กลุ่มองค์ความรู้ด้านคลังและ
งบประมาณ 

การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ 
การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น 
การบริหารธุรกิจและการเงิน 
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ภาคผนวก ง. 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิารัฐ

ประศาสนศาสตร ์

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

  

 
 
 
 



๑๔๑ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ.  
มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ วาระที่ ๔.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสตูร

ปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  
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ภาคผนวก ง. 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

  เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๘, ๑๘ และ ๖๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเห็นสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช             
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/    
๒๕๔๗  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ    โอนและการเทียบ
โอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด คำสั่ง หรือ ประกาศอื่นใดซึ่ งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
   “การโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหน่วยกิต ของรายวิชา       ในระดับเดียวกันที่
ได้เคยศึกษามาแล้วในมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
   “การเทียบโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหน่วยกิตของรายวิชา       ในระดับเดียวกัน ที่
ได้เคยศึกษามาแล้วในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 
   “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจำคณะ หรือวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา  มีดังนี้ 
  (๑)  นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า ที่เคยศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ หรือมี
หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าสี่สิบหน่วยกิต ในมหาวิทยาลัย และมีค่าระดับเฉลี่ย สะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ หรือ
สำเร็จการศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัย ต้องยื่นคำร้องขออนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยที่รับโอน ภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
  ในกรณีที่ขอโอนเกินกว่าที่กำหนดไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 



๑๖๖ 
 

  

  (๒) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการโอนของนิสิตที่ยื่นคำร้องเฉพาะรายวิชาที่มีผลการศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่าระดับ  C หรือ S หรือ ค่าระดับ ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า ให้
คณะหรือวิทยาลัยที่ดำเนินการรับโอนเสร็จสิ้นแล้ว แจ้งผลการโอนให้กองทะ เบียนและวัดผลทราบก่อนวัน
ลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้น ๆ  
  (๓) จำนวนรายวิชาและผลการศึกษาที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิต ตามหลักสูตรที่ศึกษาได้ และนำไป
คิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม ยกเว้นการโอนผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จาก
มหาวิทยาลัย 
  (๔) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไม่น้อยกว่าสามภาคการศึกษาปกติ  
  นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา  มีดังนี้ 
  (๑) ผู้ที่เคยศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยรับรอง ต้องยื่นคำร้องขออนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอน ภายในระยะเวลาสิบห้าวัน 
ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
  (๒)  รายวิชาที่นำมาขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาใหม่ที่ขอเทียบ
โอน และจำนวนหน่วยกิตท่ีเทียบโอนได้ จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวม ของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่รับเทียบโอน 
  (๓) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเทียบโอนของผู้ยื่นคำร้อง เฉพาะรายวิชาที่มีผล
การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่าระดับ C หรือ S หรือค่าระดับ ๒.๐๐  หรือ
เทียบเท่า ให้คณะหรือวิทยาลัยที่ดำเนินการรับเทียบโอนเสร็จสิ้นแล้ว 
  (๔) จำนวนรายวิชาและผลการศึกษาท่ีเทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได้ และไม่
สามารถนำไปคิดค่าระดบัเฉลี่ยสะสมได้ 
  (๕) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไม่น้อยกว่าสามภาคการศึกษาปกติ และต้อง
มีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่าหกสิบหน่วยกิต 
  นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนคามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการเทียบและการเทียบโอนผลการศึกษา ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน 
(๒) คณบดีทุกคณะ เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้อำนวยการวิทยาลัย  จำนวนสองรูป ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยคำแนะนำของสภา

วิชาการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินสี่รูปหรือคน ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยคำแนะนำของสภา

วิชาการ 
(๕) ผู้อำนวยการกองวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) ผู้อำนวยการกองทะเบียนและวัดผล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๖๗ 
 

  

  กรรมการตามข้อ (๓) และ (๔) ให้วาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ 
 ข้อ ๘ คณะกรรมการมาตรฐานการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) กำหนดนโยบาย ระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโอนและการ
เทียบโอนผลการศึกษา 

(๒) ออกประกาศหรือคำสั่งเกี่ยวกับการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา 
(๓) รับพิจารณาคำร้องและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการโอนและการเทียบโอนผล

การศึกษา 
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ 

อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ข้อ ๙ ให้การดำเนินการเก่ียวกับการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาที่ดำเนินการไปก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ 
ให้มีผลสมบูรณ์ตามระเบียบฉบับนี้ 
 ข้อ ๑๐  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้    
 
  ประกาศ  ณ วันที่      ๑๔      พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

        
          (พระสุเมธาธิบดี) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ. 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและ

เทียบโอนผลการศึกษา ระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 
 

  



๑๗๐ 
 

  



๑๗๑ 
 

  

 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ. 
 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑก์าร

โอนและเทียบโอนผลการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 
 
 



๑๗๓ 
 

  

 
 
 
 



๑๗๔ 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช. 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑก์าร

โอนและเทียบโอนผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
 
 

 
 
 
 



๑๗๖ 
 

  

 
 
 



๑๗๗ 
 

  

 
 
 
 
 
 



๑๗๘ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ. 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ๒๕๕๘ 
 



๑๗๙ 
 

  

 



๑๘๐ 
 

  



๑๘๑ 
 

  



๑๘๒ 
 

  



๑๘๓ 
 

  



๑๘๔ 
 

  



๑๘๕ 
 

  



๑๘๖ 
 

  



๑๘๗ 
 

  



๑๘๘ 
 

  



๑๘๙ 
 

  



๑๙๐ 
 

  



๑๙๑ 
 

  



๑๙๒ 
 

  



๑๙๓ 
 

  



๑๙๔ 
 

  



๑๙๕ 
 

  



๑๙๖ 
 

  



๑๙๗ 
 

  



๑๙๘ 
 

  

 
 
 
 



๑๙๙ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ. 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
 
 



๒๐๐ 
 

  



๒๐๑ 
 

  



๒๐๒ 
 

  

 
 
 
 



๒๐๓ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ  
ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๔ 
 

  

(๑) คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 

 
ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  
คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
 ๑. ชื่อ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  สมอเนื้อ     
  ๒. รหัสบัตรประจำตัวประชาชน   ๓  ๔๐๑๑ ๐๐๑๒๙  ๘๘ ๑ 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษา  
๑. วุฒิการศึกษา  
 - พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 - รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 - พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๔ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ๒.๑ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๙๒๔/๒๕๖๑  ตั้งแต่วันที่ ๙ เดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๒.๒ คำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ที่ ๗๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงานและประสบการณ์วิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. การบริหารงบประมาณการคลังและนโยบายสาธารณะ 
 ๒. การบริหารเชิงกุลยุทธ์ 
 ๓. การบริหารจัดการงบประมาณ 
 ๔. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 ๖. การเมืองการปกครองของไทย 
 ๗. การจัดการพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๖๑ - ปัจจุบัน) 
หนังสือ/ตำรา 



๒๐๕ 
 

  

บทความทางวิชาการ 
ธวัชชัย สมอเนื้อ. (๒๕๖๑). ภาวะผู้นำตามหลักสัตตบุรุษ (สัปปุริสธรรม). วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. ปี

ที่ ๓ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐.หน้า ๑๔๓-๑๕๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๖ 
 

  

 
ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  
คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
 ๑. ชื่อ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว  อายุ ๕๕ ปี  
 ๒. รหัสบัตรประจำตัวประชาชน   ๓-๔๗๑๒-๐๐๘๔๓-๑๙-๔ 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา  
 - พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 - รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 - พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ๒.๑ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๘๖๕/๒๕๖๑  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๒.๒ คำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ที่ ๑๖๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒  
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงานและประสบการณ์การสอน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๒. วัฒนธรรมไทย 
 ๓. การปกครองคณะสงฆ์ไทย 
 ๔. ประชาคมอาเซียนศึกษา 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ปัจจุบัน)   
หนังสือ/ตำรา 
หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว. (๒๕๖๑). การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ (Recruitment and Human 

Resource Selection).  พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.ISBN 978-
616-478-778-0  จำนวนหน้า ๒๑๙ หน้า 

 

 

 

 



๒๐๗ 
 

  

 
ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  
คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

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

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. พิเชฐ นามสกุล ทั่งโต   อายุ ๕๙ ปี  
๒. รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๖๔๐๒-๐๐๒๐๗ -๖๓- ๕ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา  
 - Ph.D. (Public Administration) Dr.Babasaheb Ambedkar Marathwada Univercity 
,India,๒๕๔๙  
 - M.A. (Public Administration) Dr.Babasaheb Ambedkar Marathwada Univercity,India,
๒๕๓๙ 
 - พธ.บ. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๕ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
  ๒.๑ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๖๔/๒๕๔๘ มีผลตั้งแต่วันที ่๑ เดือน
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ๒.๒ ตามคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ที่ ๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงาน  จำนวน  ๓  ปี 
พ.ศ.๒๕๕๗  - ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑.   ภาษากับการสื่อสาร 
๒.   ธรรมนิเทศ 
๓.   ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 
๔.   พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง 

     ๕.   วิทยาการบริหาร 
          ๖.   การบริหารการพัฒนา 



๒๐๘ 
 

  

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๖๐-ปัจจุบัน) 
บทความวิจัย 
Assist.Prof.Phichet Thangto (Co-Writing). (2017) Buddhist Economics: Resource Management 

Based on Buddhist Approach. the International Conference on Humanities, 
Language, Culture & Business, Cameron Highlands Pahang 2017 . on 22-23 April 
2917 at Hotel De’La Ferns. Cameron Highlands Pahang. Malaysia. /ISBN: 978-967-14835-
1-0 /pp.290-293. 

บทความทางวิชาการ 
พิเชฐ ทั่งโต, (๒๕๖๐), การพัฒนาการบริหารตามหลักอิทธิบาทธรรมของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร , วารสาร 

มจร สังคมศาสตร์ปริทัศน์,  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๕) พฤษภาคม ๒๕๖๐: ๖๕๑-๖๖๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๙ 
 

  

 
ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  
คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ  ดร.เอนก นามสกุล ใยอินทร์  อายุ ๓๙ ปี 
๒. รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๑๔๑๕-๐๐๐๗๗-๔๓-๑ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา  
 - พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑ 
 - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 - พธ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่  ๑๙๑/๒๕๖๒ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ 
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงาน  จำนวน  ๓  ปี 
พ.ศ.๒๕๖๒  - ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
๒. รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 
๓. รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา  
๔. ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ 

    ๕. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา       
                     ๖. การจัดการเชิงกลยุทธ์          
                     ๗. พุทธวิธีการบริหาร 
                      ๘. พฤติกรรมองค์การ 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๖๒-ปัจจุบัน) 
หนังสือ/ตำรา  



๒๑๐ 
 

  

เอนก ใยอินทร์. (๒๕๖๒). การขับเคลื่อนโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย ,   นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์, ๒๕๖๒. 
จำนวน ๒๗๘ หน้า. ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๓๐๐-๕๕๐-๒ 

เอนก ใยอินทร์. (๒๕๖๒). รายวิชาการบริหารการพัฒนา การบริหารการพัฒนา.  พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒. ๒๓๔ หน้า. ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๔๘๕-๘๓๘-๑ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



๒๑๑ 
 

  

 
ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  
คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 *********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  นามสกุล ดีไทยสงค์  อายุ ๔๐ ปี   
๒. รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๖๒๐๔-๐๐๘๗๘-๐๔-๕  
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา  
 - พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ 
 - รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๓ 
 - กศ.ม (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๐ 
 - พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖  
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
  ๒.๑ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๗๒๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม 
พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ๒.๒ ตามคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ที่ ๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงาน  จำนวน  ๓ ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗  - ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
๒. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
๓. ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา 
๔. รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
๕. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๖. การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ 
๗. การจัดการทุนมนุษย์ในประชาคมอาเซียน 

 



๒๑๒ 
 

  

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๖๐-ปัจจุบัน) 
บทความวิจัย 
นพดล ดีไทยสงค์.(๒๕๖๒).โรงเร ียนผู ้ส ูงอายุ : การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผู ้ส ูงอายุในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ.วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ปีที่  ๖ ฉบับที่ ๑ (เมษายน ๒๕๖๒). หน้า 
๙๖๐-๙๗๒. 

นพดล ดีไทยสงค์.(๒๕๖๒).มรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา: ปัญหา อุปสรรคและกระบวนการจัดการของ
ภาคีเครือข่ายในพื้นที่.วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ปีที่  ๖ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม ๒๕๖๒). หน้า 
๑๒๖๗-๑๒๘๐. 

บทความทางวิชาการ 
นพดล ดีไทยสงค์.(๒๕๖๒).ธรรมาภิบาลอ่อนแอ สังคมไทยจึงอ่อนแอ. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ 

มจร ครั้งที่ ๓ (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒). หน้า ๓๔๑-๓๕๑. 
นพดล ดีไทยสงค์.(๒๕๖๐).การบริหารคนสี่จำพวกในองค์กร.วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๓ 

ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐). หน้า ๖๑-๗๒. 
นพดล ดีไทยสงค์.(๒๕๖๐).การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน.วารสาร มจร มนุษยศาสตร์

ปริทรรศน์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๐). หน้า ๑๑๘-๑๒๕.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๓ 
 

  

 
ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  
คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

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

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
 ๑. ชื่อ ดร.สมบัติ นามสกุล นามบุรี อายุ ๔๕ ปี  
 ๓. รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ๕๔๐๐๙๐๐๐๔๓๘๓๘ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา  
 - ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๓ 
 - ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๘ 
 - พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖  
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงานและประสบการณ์วิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๖๓-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. การบริหารโครงการ รหัส ๔๐๒ ๓๐๘ 
 ๒. วิทยาการการบริหารสมัยใหม่ รหัส ๔๐๒ ๔๑๗ 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๖๓-ปัจจุบัน) 
บทความทางวิชาการ 
สมบัติ นามบุรี. “ทฤษฎีการมีส่วนร่วมในงานรัฐประศาสนศาสตร์”. วารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ 

(มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒) : ๑๘๓-๑๙๗. 
สมบัติ นามบุรี. “นวัตกรรมและการบริหารจัดการ”. วารสารวิจยวิชาการ .ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (๒๐๑๙): ปีที่ ๒ 

ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒) : ๑๒๑-๑๓๔. 
สมบัติ นามบุรี. “ภาวะผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑”. ใน วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ 

(MCU๑๐๑ CONGRESS I).หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร  คณะสังคมศาสตร 



๒๑๔ 
 

  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระนครศรีอยุธยา. (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) : ๒๔๑-
๓๕๒.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๕ 
 

  

(๒) หน่วยวิทยบริการหน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย จังหวัดจันทบุร ี

 
ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรี  
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
 ๑. ชื่อ ดร.ศุภกิจ นามสกุล ภักดีแสน อายุ ๓๔ ปี    

๒. รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ๔๐๑๒ ๐๐๐๔๔ ๙๐ ๒ 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษา 
๑. วุฒิการศึกษา  

- พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
- พธ.บ. (รัฐศาสตร์, เกียรตินิยมอันดับ ๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
- น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
๒.๑ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๔๔๓/๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงานและประสบการณ์วิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ : อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ป.โท มจร. วิทยาเขตแพร่  
      ระดับปริญญาโท 
  ๑. ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์     มจร. วิทยาเขตแพร่ 

๒. การศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร์   มจร. วิทยาเขตแพร่  
๓. การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์    มจร. วิทยาเขตแพร่ 
๔. การบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ     มจร. วิทยาเขตแพร่ 



๒๑๖ 
 

  

พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ : อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ป.โท มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี            
      ระดับปริญญาโท 

๑. ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ 
                ระดับปริญญาตรี 

๑. นโยบายสาธารณะ      มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรงุเทพฯ  
๒. จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ   
๓. สังคมไทยและสังคมโลก    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรงุเทพฯ  
๔. หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรงุเทพฯ   

      ๕. การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรงุเทพฯ   
พ.ศ. ๒๕๖๑-ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ป.ตรี หน่วยวิทยบริการคณะ

สังคมศาสตร์ มจร. จังหวัดจันทบุรี   
     ๑. ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์                        
     ๒. การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ                
     ๓. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์            
     ๔. ศาสนาทั่วไป                                           
     ๕. เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา              
     ๖. วัฒนธรรมไทย                                           
     ๗. การเมืองกับการปกครองของไทย                   
     ๘. ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์                       
     ๙. ธรรมภาคปฏิบัติ ๓                                     
     ๑๐. จริยธรรมทางการบริหาร                                 
     ๑๑. ธรรมภาคปฏิบัติ ๕                                     
     ๑๒. พุทธวิธีการบริหาร          
     ๑๓. พุทธธรรมกับการบริหาร                                       

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๙-ปัจจุบัน) 
บทความวิจัย 
ศุภกิจ ภักดีแสน. (๒๕๖๑). “ปัจจัยและกระบวนการสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดแพร่” ใน

MCU Nan Congress II การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั ้งที ่ ๒ ภายใต้หัวข้อ การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand ๔.๐. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. (๙ กันยายน ๒๕๖๑ หน้า ๓๔๕-๓๖๕).  



๒๑๗ 
 

  

ศุภกิจ ภักดีแสน. (๒๕๖๔).  “รูปแบบการดำเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนริมน้ำจันทบูร” 
ในวารสาร มจร อุบลปริทรรศน์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
ปีที ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๔). 

บทความทางวิชาการ 
พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ (ภักดีแสน) . (๒๕๕๙). “การจัดการความขัดแย้ง: แนวพุทธวิถี” ในการประชุม

วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อ

พัฒนาสังคมให้ยั่งยืน. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. (๒๘ มีนาคม 

๒๕๕๙ หน้า ๕๕๕-๕๖๘).  
ศุภกิจ ภักดีแสน. (๒๕๖๐). “การบริหารองค์กร; ผู้นำแนวพุทธ” ในวารสารบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์

นครสวรรค์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

นครสวรรค์. (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐ หน้า ๒๐๕-๒๒๐).   
ศุภกิจ ภักดีแสน. (๒๕๖๑). “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรมสำหรับการปฏิบัติงาน” ในMCU Congress II 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ ศาสนธรรมกับการพัฒนาประเทศในยุค 
Thailand ๔.๐. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
หน้า ๙).  

ศุภกิจ ภักดีแสน. (๒๕๖๑). “หลักพุทธธรรมเพื่อการบริหาร” ในMCU Congress II การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ ศาสนธรรมกับการพัฒนาประเทศในยุค Thailand ๔.๐. คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ หน้า ๔๐).  

ศุภกิจ ภักดีแสน. (๒๕๖๒). “ภาวะผู้นำทางวิชาการ: ผู้นำวิถีพุทธ” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ 
ภายใต้หัวข้อ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หน้า ๒๖๙).   
ศุภกิจ ภักดีแสน. (๒๕๖๓). “หลักพุทธธรรมเพื่อการให้บริการประชาชน” ในวารสาร มจร อุบลปริทัศน์. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ปีที ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม 
๒๕๖๓).   
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรี  
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ ดร.ศิรวัฒน์ นามสกุล ครองบุญ อายุ ๔๗ ปี 
๒. รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ๕ ๓๕๐๘ ๙๐๐๑๐ ๗๙ ๘ 

ส่วนที ่๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา   

- พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
- พธ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
๒.๑ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๘๖๕/๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เดอืน 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
ส่วนที ่๓ ประสบการณ์การทำงานและประสบการณ์การสอน 
พ.ศ. ๒๕๖๑-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  
๒. บาลีไวยากรณ์  
๓. ประวัติพระพุทธศาสนา  
๔. พระไตรปิฎก  
๕. องค์การและการจัดการในภาครัฐ  
๖. การบริหารเชิงกลยุทธ์  
๗. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  
๘. แต่งแปลบาลี  
๙. พระวินัยปิฎก  
๑๐. ธรรมนิเทศ  
๑๑. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา  



๒๑๙ 
 

  

๑๒. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  
๑๓. วรรณคดีบาลี  
๑๔. วิทยาการการบริหารสมัยใหม่  
๑๕. สัมมนาการบริหารกิจการภาครัฐ  
๑๖. พระอภิธรรมปิฎก  
๑๗. สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์  

 

ส่วนที ่๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๖๐–ปัจจุบัน) 

บทความวิจัย 
ศิรวัฒน์ ครองบุญ. (๒๕๖๑). การพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายการเรียนรู ้และสุขภาวะตามแนว

พระพุทธศาสนา จังหวัดจันทบุรี The Development of Puttern of Learning Network Making 
and Well-being Base on Buddhist of Chanthaburi Province หน ่ ว ย ว ิ ท ยบร ิ ก า ร คณะ
สังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับทุนอุดหนุนการ
วิจัย จากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  No. MCU๖๑๐๗/๕๖ Journal of 
International Buddhist Studies the Buddhist Research Institute 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, December ๑, ๒๐๑๘ (Vol.๙, No, ๒) 

ศิรวัฒน์ ครองบุญ. (๒๕๖๒). 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. Mahachulalongkornrajavidyalaya. 

 

บทความทางวิชาการ 
ศิรวัฒน์ ครองบุญ. (๒๕๖๐). การบริหารองค์กร: ผู้นำแนวพุทธ. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์

นครสวรรค์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) เดือน พฤษภาคม–สิงหาคม ๒๕๖๐. 
ศิรวัฒน์ ครองบุญ. (๒๕๖๐). พุทธเศรษฐศาสตร์: หลักเศรษฐศาสตร์การเมืองเพื ่อการพัฒนาประชาคม

เศรษฐกิจที ่ย ั ่งย ืน Buddhist Economics: principles of Economics, Politics, community 
development and sustainable economy. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร. 

ศิรวัฒน์ ครองบุญ. (๒๕๖๑). การพัฒนาภาวะผู้นำตามแนววิชาการสมัยใหม่ Leadership Development 
based on modern technology การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ครั ้งที ่ ๖/๒๕๖๑ Blockchain in Education: The New Challenge for Academy 
Reform  ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๙๓๑๘๙-๐-๓ October ๕th – ๖
th, ๒๐๑๘  www. cas. ac. th/ gs/ casnic๒๐๑๔  E-mail:  estacon๖@cas. ac. th.  E-mail: 

mailto:estacon6@cas.ac.th
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penprint@hotmail.com รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๖.  

ศิรวัฒน์ ครองบุญ. (๒๕๖๑). รัฐประศาสโนบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพระเจ้าอโศกมหาราช 
The Politics of the Ashoka the Great for Social and Economic Development วารสาร
พุทธปัญญาศรีทวารวดี สูจิบัตร การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พุทธปัญญากับทศวรรษ
แห่งการพัฒนาที่ยังยืน” ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง 
พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม www.rk@mcu.ac.th. 

ศิรวัฒน์ ครองบุญ. (๒๕๖๑). ความมั ่นคงทางจิตใจ: ลดความเสี ่ยงช่วยแก้ปัญหาสังคม Create Mental 
Security: Reduce risk, Help solve social problems. วารสารมหาจุฬาวิชาการ Mahachula 
Academic Journal ISSN: ๒๔๐๘-๑๐๗๘ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ Vol.๕, 
No.๒ July – December ๒๐๑๘. 

ศิรวัฒน์ ครองบุญ. (๒๕๖๒). การพัฒนาทุนมนุษย์ตามแนวพุทธ: ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ Buddhism-Based 
Human Capital Management in Thailand ๔.๐. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๒). 

ศิรว ัฒน์ ครองบุญ. (๒๕๖๒). ธรรมวิช ัย : ระบบการบริหารการปกครองของพระเจ ้าอโศกมหาราช 

Dhammavijaya or Conquest by Dhamma:  The Administrative System by 
Ashoka the Great. วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที ่ ๘ ฉบับที ่ ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม 
๒๕๖๒).  

ศิรวัฒน์ ครองบุญ. (๒๕๖๒). การจัดการตนเองอย่างมีสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธส่งเสริมองค์กรแห่ง ความสุข. 
Self-management as a Buddhist holistic health to promote the Happy Workplace
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม - สิงหาคม 
๒๕๖๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:penprint@hotmail.com
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรี  

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

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ นางวารีญา นามสกุล ม่วงเกลี้ยง อายุ ๖๒ ปี    
๒. รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ๓ ๑๐๑๗ ๐๐๐๖๑ ๔๕ ๗ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา  

- รป.ม. (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
๒.๑ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๗๑/๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน 

๒๕๖๓  
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงาน (พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ : อาจารย์พิเศษ และอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มจร. จังหวัดจันทบุรี 

๑. การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ   
พ.ศ. ๒๕๕๙ : อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หน่วยวิทย

บริการคณะสังคมศาสตร์ มจร. จังหวัดจันทบุรี                                             
                      ๑. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา                 
                      ๒. การจัดการเชิงกลยุทธ์                               
                      ๓. การสื่อสารทางการจัดการ                          

พ.ศ. ๒๕๖๓-ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยวิทยบริการคณะ
สังคมศาสตร์ มจร. จังหวัดจันทบุรี                      



๒๒๒ 
 

  

                      ๑. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์            
                      ๒. องค์การและการจัดการในภาครัฐ 
                   
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๖๐-ปัจจุบัน) 
บทความทางวิชาการ 
วารีญา ม่วงเกลี้ยง. (๒๕๕๘). การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ 

ประจำปี ๒๕๕๘ (IBRS๒๐๑๖) เรื่อง "ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี" มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิม
พระเกียรติฯ. 

วารีญา ม่วงเกลี้ยง. (๒๕๖๓). “ผู้นำกับการจัดการองค์กร” ในบันฑิตศึกษาปริทัศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ปีที ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน 
๒๕๖๓).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๓ 
 

  

 

ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรี  

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

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ ดร.อาษา นามสกุล ศรีประวัติ อายุ ๕๘ ปี    
๒. รหัสบัตรประจำตัวประชาชน  ๓ ๑๖๐๓ ๐๐๙๗๕ ๒๕ ๖ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา  

- พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
- น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
๒.๑ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๗๑/๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน 

๒๕๖๓  
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงาน (พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน)  
พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ : อาจารย์ประจำหลักสูตรหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มจร. จังหวัด
ระยอง                 

    ๑. การเมืองการปกครองกับพระพุทธศาสนา            
    ๒. สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ                      
    ๓. กฎหมายปกครอง                                        
    ๔. เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา                
    ๕. รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา                    
    ๖. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา                     



๒๒๔ 
 

  

    ๗. การเมืองกับนโยบายสาธารณะ                         
    ๘. ประวัติพระพุทธศาสนา                                  
    ๙. การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย                      
    ๑๐. สัมมนาภาวะผู้นำทางการเมือง                       

พ.ศ. ๒๕๖๓ : อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสาตรบัณฑิต หน่วยวิทยบริการคณะ
สังคมศาสตร์ มจร. จังหวัดจันทบุรี             

                    ๑. นโยบายสาธารณะและการวางแผน                 
                  ๒. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์            
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๖๐-ปัจจุบัน) 
บทความทางวิชาการ 
อาษา ศรีประวัติ. (๒๕๕๖). การกำกับดูแลในโลกสมัยใหม่, วารสารรัชต์ภาคย์ (ฉบับพิเศษ) วันวิสาขบชูาโลก 

แห่งการประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, พฤษภาคม, ๒๕๕๖.       
อาษา ศรีประวัติ. (๒๐๑๖). พระพุทธศาสนากับประชาธิปไตย (The Buddhism with Demecrecy) The 

๗  International Buddhist Researeh Seminar on Cultural Geography in Buddhism, 
๑๘-๒๐ feb, ๒๐๑๖. (IBRS๒๐๑๖). 

อาษา ศรีประวัติ. (๒๕๖๓). “ผู้นำกับการจัดการองค์กร” ในบันฑิตศึกษาปริทัศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ปีที ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน 
๒๕๖๓).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๕ 
 

  

 

ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรี  

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

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ ดร.ปชาบดี นามสกุล แย้มสุนทร อายุ ๔๕ ปี      
๒. รหัสบัตรประจำตัวประชาชน  ๓ ๒๖๐๑ ๐๐๔๙๖ ๗๖ ๑ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา            
           - พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
           - ศน.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 - บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 

๒.๑ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๓๖/๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๒  
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงาน (พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 

พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนใน
รายวิชา  
 พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ :    อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ป.โท มจร. วิทยาเขต
ขอนแก่น 
          ระดับปริญญาโท 
                   ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น          
 ระดับปริญญาตรี 

    ๑. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  มจร. วิทยาเขตขอนแก่น                            
    ๒. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์   มจร. วิทยาเขตขอนแก่น                          



๒๒๖ 
 

  

    ๓. ระบบราชการไทย    มจร. วิทยาเขตขอนแก่น                                       
    ๔. การศึกษาอิสระทางการปกครอง   มจร. วิทยาเขตขอนแก่น                      
    ๕. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๑   มจร. วิทยาเขตขอนแก่น                      

                  ๖. สัมมนาภาวะผู้นำทางการเมืองไทย  มจร. วิทยาเขตขอนแก่น                   
    ๗. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน   มจร. วิทยาเขตขอนแก่น                        
    ๘. ทฤษฏีการเมือง     มจร. วิทยาเขตขอนแก่น                                          

พ.ศ. ๒๕๖๒-ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ป.ตรี หน่วยวิทยบริการคณะ
สังคมศาสตร์ มจร. จังหวัดจันทบุรี                 

    ๑. การบริหารการพัฒนา                                  
                  ๒. พฤตกิรรมองค์กร                                        
                  ๓. การบริหารทรัพยากรมนุษย์                            
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๖๐-ปัจจุบัน) 
ผลงานวิจัย 
ปัญญา คล้ายเดช, อำพล บุดดาสาร, ศุภกานต์ วิชานาติ, ปชาบดี แย้มสุนทร และนิรัช เรืองแสน. ๒๕๖๓.  

"การพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาคณะสงฆ์ไทยเพ่ือรองรับสังคมไทยในศตวรรษที่ 21" รายงาน
การวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : พระนครศรีอยุธยา (ทุน วช.) 

 ปัญญา คล้ายเดช, ณัทธีร์ ศรีดี, ปชาบดี แย้มสุนทร, สุภาพร บัวช่วย และเนตรทราย แย้มเจริญ. (๒๕๖๓).  
“รูปแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำที่มีต่อการพัฒนาวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ในประเทศไทย" 
รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : พระนครศรีอยุธยา (ทุน วช.)  

 
บทความทางวิชาการ 
ปชาบดี แย้มสุนทร. (๒๐๑๗). ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสังคหวัตถุ ๔ กับประสิทธิภาพการบริหารงาน

บุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ของ นายตรัยณภรัท เสาวภา บทความวิจัยนำเสนอ
ในการประชุมระดับชาติครั ้งที่ ๔ และ นานาชาติครั ้งที่ ๒ (พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ๓๑ Mar ๒๐๑๗ ห้องประชุมย่อย ๘ ห้อง ๓๑๐ (ผู้เขียน
ร่วม). 

ปชาบดี แย้มสุนทร. (๒๐๑๗). การปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรมกับประสิทธิผลการบริหารงานของ 
ผู้บริหารเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ของ พระมหาชุมพร อธิปุญโญ  
บทความวิจัยนำเสนอในการประชุมระดับชาติครั้งที่ ๔ และ นานาชาติครั้งที่ ๒ (พุทธนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาประเทศ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ๓๑ Mar ๒๐๑๗ ห้องประชุมย่อย ๘ ห้อง 
๓๑๐ (ผู้เขียนร่วม). 



๒๒๗ 
 

  

ปชาบดี แย้มสุนทร. (๒๐๑๗). การปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมของผู้ใหญ่บ้านในเขตตําบลกําปลง 
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ของ พระนพรัตน นนทสาโร (บ่าพันดง) บทความวิจัยนำเสนอ
ในการประชุมระดับชาติครั ้งที่ ๔ และ นานาชาติครั ้งที่ ๒ (พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย    ๓๑ Mar ๒๐๑๗ ห้องประชุมย่อย ๘ ห้อง ๓๑๐ (ผู้เขียน
ร่วม). 

ปชาบดี แย้มสุนทร. (๒๐๑๗). หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด เทศบาล
ในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ของ พระระพิน ฐิตธมฺโม (วงศ์พรมมา)  บทความ
วิจัยนำเสนอในบทความวิจัยนำเสนอในการประชุมระดับชาติครั้งที่ ๔ และ นานาชาติครั้งท่ี ๒  (พุทธ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ๓๑ Mar ๒๐๑๗ ห้อง
ประชุมย่อย ๙ ห้อง ๓๑๐ (ผู้เขียนร่วม). 

ปชาบดี แย้มสุนทร. (๒๐๑๗). ความสัมพันธ์ระหว่างหลักฆราวาสธรรมกับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  ของ นายบุญมี   
นามพุทธา บทความวิจัยนำเสนอในการประชุมระดับชาติครั้งที่ ๔ และ นานาชาติครั้งที่ ๒ (พุทธ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ๓๑ Mar ๒๐๑๗ ห้อง
ประชุมย่อย ๙ ห้อง ๓๑๐ (ผู้เขียนร่วม). 

ปชาบดี แย้มสุนทร. (๒๐๑๗). การปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเดมม่ิง
ของบุคลากรเทศบาลตำบลหนองเรอ อำเภอหนองเรอ จังหวดขอนแก่น ของ พระปรเมศ รตินธโร 
(สําเรืองฤทธิ์) บทความวิจัยนำเสนอในการประชุมระดับชาติครั้งที่ ๔ และ นานาชาติครั้งที่ ๒  (พุทธ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ๓๑ Mar ๒๐๑๗ ห้อง
ประชุมย่อย ๑๐ ห้อง ๓๑๐ (ผู้เขียนร่วม). 

ปชาบดี แย้มสุนทร. (๒๐๑๗). การให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ บุคลากรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
นครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ของ นายณรงค์รัตน์ รัตนชัยตระกูล บทความวิจัยนำเสนอในการ
ประชุมระดับชาติครั้งที่ ๔ และ นานาชาติครั้งที่ ๒ (พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ)  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ๓๑ Mar ๒๐๑๗ ห้องประชุมย่อย ๑๐ ห้อง ๓๑๐ (ผู้เขียนร่วม). 
ปชาบดี แย้มสุนทร. (๒๐๑๗). ปัจจัยที่มีผลต่อความสมัครใจในการเสียภาษีอากรกรณีศึกษา : ประชาชนผู้

เสียภาษีในเขตพื ้นที ่สำนักงานสรรพากรพื ้นที ่สาขาโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม” ของ ว่าที่ร้อยตรีมาณพ  เนตรภักดี บทความวิจัยนำเสนอในการประชุมระดับชาติครั้ง
ที่ ๔ และ นานาชาติครั้งที่ ๒ (พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย ๓๑ Mar ๒๐๑๗ ห้องประชุมย่อย ๑๐ ห้อง ๓๑๐ (ผู้เขียนร่วม). 

ปชาบดี แย้มสุนทร. (๒๐๑๗). ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสังคหวัตถุ ๔ กับประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ของ นายตรัยณภรัท เสาวภา บทความวิจัยนำเสนอ
ในการประชุมระดับชาติครั ้งที่ ๔ และ นานาชาติครั ้งที่ ๒ (พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ) 



๒๒๘ 
 

  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ๓๑ Mar ๒๐๑๗ ห้องประชุมย่อย ๘ ห้อง ๓๑๐ (ผู้เขียน
ร่วม). 

ปชาบด ี  แย ้ มส ุ นทร .  (๒๕๖๐) .  “Buddhism and Democracy”  the article presented in ๑ st 
International conference ๒๐๑๖ “ Integration of Buddhism with research to develop a 
sustainable society” Mahachulalongkornrajavidayalaya University Khon Kaen Campas, 
๒๘th March ๒๐๑๖(๒๕๕๙) นำเสนอในวารสารธรรมทรรศน์(TCI ฐาน ๒) ปีที ่ ๑๗ ฉบับที ่ ๓ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (กันยายน  - ธันวาคม ๒๕๖๐) (ผู้เขียน
ร่วม). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๙ 
 

  

 

(๓) โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 

 
ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  
โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระวิสุทธิพงษ์เมธี ฉายา มหาวีโร นามสกุล ด้วงปลี อายุ ๔๙ ปี พรรษา ๒๘ 
๒. เกิดวัน พฤหัสบดีที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๑๔ 
๓. รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๗๑๐๙-๐๐๗๔๖-๗๙-๑ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ำ) 
ปริญญาเอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปริญญาโท  M.A. สาขา Linguistics สถาบัน University of Delhi พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๖๔/๒๕๖๓ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงานและประสบการณ์วิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
๒. บาลีไวยากรณ์ ๑ 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๖๐-ปัจจุบัน) 



๒๓๐ 
 

  

หนังสือ 
พระวิสุทธิพงษ์เมธี, ดร., พระมหาบุญรอด มหาวีโร, ดร., พระมหาบุญเรือง สิริปุญฺโญ, ดร. สมศักดิ์ เปรม

ประยูร, วิจารณ์ กุลชนะรัตน์ (๒๕๖๒). คณาจารย์โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุม
พลชนะสงคราม, พระพุทธศาสนากับรัฐประศาสนศาสตร์. ISBN 987-616-300-555-7, ๓๕๒ หน้า. 

บทความวิชาการ 
พระวิสุทธิพงษ์เมธี ดร., พระมหาบุญรอด มหาวีโร ดร. , พระมหาบุญเรือง สิริปุญโญ. “ประสิทธิภาพการ

บริหารงานขององค์กรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม”. วารสาร มจร. นครราชสีมา. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒. (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) หน้า ๗๓ - ๘๒. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๑ 
 

  

 
ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  
โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระมหาบุญรอด ฉายา มหาวีโร นามสกุล สืบด้วง อายุ ๕๐ ปี 
๒. เกิดวันพฤหัสบดีที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ 
๓. รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๗๑๐๙-๐๐๕๑๘-๒๙-๒ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา 
ปริญญาเอก พธ.ด. สาขา รัฐประศาสนศาสตร์สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปริญญาโท M.A. สาขา Linguistics สถาบัน University of Delhi พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ปริญญาตรี พธ.บ. สาขา การสอนสังคมศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.  

๒๕๔๑ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
เป็นอาจารย์ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๖๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม

๒๕๖๓ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงาน (พ.ศ.๒๕๖๒ - ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
๒. ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
๓. ธรรมภาคภาษาอังกฤษ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๖๒ - ปัจจุบัน) 
หนังสือ 



๒๓๒ 
 

  

พระวิสุทธิพงษ์เมธี, ดร., พระมหาบุญรอด มหาวีโร, ดร., พระมหาบุญเรือง สิริปุญฺโญ, ดร. สมศักดิ์ เปรม
ประยูร, วิจารณ์กุลชนะรัตน์ (๒๕๖๒). คณาจารย์โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุม
พลชนะสงคราม, พระพุทธศาสนากับรัฐประศาสนศาสตร์. ISBN 987-616-300-555-7, ๓๕๒ หน้า. 

บทความวิชาการ 
พระวิสุทธิพงษ์เมธี ดร., พระมหาบุญรอด มหาวีโร ดร. , พระมหาบุญเรือง สิริปุญโญ. “ประสิทธิภาพการ

บริหารงานขององค์กรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม”. วารสาร มจร. นครราชสีมา. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒. (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) หน้า ๗๓ - ๘๒. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๓ 
 

  

 
ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  
โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระครูกาญจนกิจโสภณ, ดร. อายุ ๔๖ ปี 
๒. เกิดวันเสาร์ที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๓. รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๗๑๐๑-๐๑๐๔๒-๕๙-๙ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา 
ปริญญาเอก พธ.ด. สาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาโท พธ.ม. สาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ปริญญาตรี พธ.บ. สาขา พระพุทธศาสนา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
๒.๑ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๖๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงาน 
พ.ศ.๒๕๖๒ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
๒. คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๖๒-ปัจจุบัน) 
บทความวิชาการ 
พระครูกาญจนกิจโสภณ, ดร., “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”. วารสาร มจร. นครราชสีมา. 

สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒. (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) หน้า ๘๓ - ๙๓. 
 
 



๒๓๔ 
 

  

 
ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  
โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระมหาบุญเรือง สิริปุญฺโญ อายุ ๔๑ ปี 
๒. เกิดวันศุกร์ที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๓. รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๖๓๐๖-๐๐๓๔๓-๙๖-๐ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา 
ปริญญาโท พธ.ม. สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ 
ปริญญาตรี พธ.บ. สาขา พุทธศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๔๔๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงาน 
พ.ศ.๒๕๖๒ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. บาลีไวยากรณ์ ๓ 
๒. แปลมคธเป็นไทย ๒ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๖๒-ปัจจุบัน) 
หนังสือ 
พระวิสุทธิพงษ์เมธี, ดร., พระมหาบุญรอด มหาวีโร, ดร., พระมหาบุญเรือง สิริปุญฺโญ, ดร. สมศักดิ์ เปรม

ประยูร, นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ (๒๕๖๒). คณาจารย์โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัด
ไชยชุมพลชนะสงคราม, พระพุทธศาสนากับรัฐประศาสนศาสตร์. ISBN 987-616-300-555-7, ๓๕๒ 
หน้า. 

บทความวิชาการ 



๒๓๕ 
 

  

พระวิสุทธิพงษ์เมธี ดร., พระมหาบุญรอด มหาวีโร ดร. , พระมหาบุญเรือง สิริปุญโญ. “ประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์กรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม”. วารสาร มจร. นครราชสีมา. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒. (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) : หน้า ๗๓ - ๘๒. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๖ 
 

  

 
ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  
โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
๑. ชื่อ พระมหาแวนสัน พุทฺธสีโล อายุ ๔๒ ปี 
๒. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๓. รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๗๑๐๙-๐๐๖๔๕-๒๒-๗ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา 
ปริญญาโท พธ.ม. สาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาตรี พธ.บ. สาขา พุทธศาสนา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
๒.๑ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๔๔๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. บาลีไวยากรณ์ ๑ 
๒. แปลบาลีเป็นไทย ๑ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๖๒-ปัจจุบัน) 
บทความทางวิชาการ 
สุนันทา เอ๊าเจริญ, อรวรรณ พึงประสพ, จงรักษ์ ทำมาอ่อง, พระมหาแวนสัน โพธิ์แก้ว, พระปลัดสมชาย ปโย

โค,ประสิทธิผลการป้องกันภาวการณ์ตกเลือดหลังการคลอดตามแนวทางสามพรานโมเดลโรงพยาบาล
สามพราน จังหวัดนครปฐม, รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ , The 2nd National 
Conference MCU.RK. 2019. หน้า ๗๘๔ - ๗๘๘. 


