หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ
คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑. ชือ่ หลักสูตร
ชือ่ หลักสูตรภาษาไทย
ชือ่ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

:
:

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ
Certificate Program in Sangha Administration

๒. ชือ่ ประกาศนียบัตร
ชือ่ ประกาศนียบัตรภาษาไทย
ชือ่ เต็ม ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ
๒.๑.๒ ชื่อยอ ป.บส.
ชือ่ ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ
ชือ่ เต็ม Certificate in Sangha Administration
ชือ่ ยอ Cert. In Sangha Admin.
๓. หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
ก. ปรัชญาของหลักสูตร
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
เป น มหาวิ ท ยาลั ย แห ง คณะสงฆ ไ ทย
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงสถาปนาขึ้นเพื่อเปน
สถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไปคณะสังคมศาสตร
มีเปาหมายชัดเจนที่จะสนองงานคณะสงฆ โดยการพัฒนาคุณลักษณะของพระสังฆาธิการ และครูสอน
พระปริยัติธรรมที่พึงประสงค คือมีปฏิปทานาเลื่อมใส ใฝรู ใฝคิดเปนผูนําดานจิตใจและปญญา
มีความสามารถในการแกปญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา รูจักเสียสละเพื่อสวนรวม รูเทา
ทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีโลกทัศนที่กวางไกล มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองใหเพียบพรอมดวย
คุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งเปนผูมีความรู ความเขาใจในการที่จะพัฒนาตนเอง ที่สามารถศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ข. วัตถุประสงคของหลักสูตร
๑. เพื่อผลิตพระสังฆาธิการ และครูสอนพระปริยัติธรรมในระดับประกาศนียบัตร ใหมี
ความรูความเขาใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ
๒. เพื่อผลิตพระสังฆาธิการและครูสอนพระปริยัติธรรมในระดับประกาศนียบัตรใหสามารถ
นําความรูดานการบริหารกิจการคณะสงฆไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาพระพุทธศาสนาและ
สังคม
๓ . เพื่อผลิตพระสังฆาธิการและครูสอนพระปริยัติธรรมในระดับประกาศนียบัตร ใหอุทิศตน
และสามารถนําหลักทางการบริหารกิจการคณะสงฆ ไปประยุกตใชในการเผยแผพระพุทธศาสนาและ
สังคม
๔. เพื่อใหพระสังฆาธิการและครูสอนพระปริยัติธรรม ไดมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถ
ศึกษาตอในระดับชั้นปริญญาตรีได
๕. เกณฑการเปดสอน
หนวยงานที่รับผิดชอบทางดานจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่มีความประสงคจะเปดสอน
หลักสูตรนี้สามารถดําเนินการขออนุมัติโครงการเปดสอนตามขั้นตอน คือ
๕.๑ ประสานงานกับภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร กองวิชาการ และกองแผนงาน
สํานักงานอธิการบดี เพื่อจัดทําโครงการเปดสอนหลักสูตร
๕.๒ ขอความเห็นชอบในการเปดหลักสูตรจากคณะกรรมการประจําคณะสังคมศาสตร
๖. คุณสมบัตขิ องผูเ ขาศึกษา
๖.๑ เปนพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัติธรรม ที่สอบไดประโยค ๑-๒ ขึ้นไป และ
นักธรรมชั้นเอก หรือ
๖.๒ เปนพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่ไดรับการแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
และเปนผูที่สอบไดนักธรรมชั้นเอก และสําเร็จการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป หรือ
๖.๓ เปนพระภิกษุผูมีประสบการณการสอนในโรงเรียนตาง ๆ ไมนอยกวา ๒ ป และเปนผูที่สอบ
ไดนักธรรมชั้นเอกและสําเร็จการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป หรือ
๖.๔ เปนผูที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ เพื่อขอรับประกาศนียบัตรตามที่
สภาวิชาการเห็นชอบ
๗. ระบบการศึกษา
ใชระบบหนวยกิตทวิภาค (Semester Credit System) โดยแบงเวลาการศึกษาในปการศึกษา
ออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาทีห่ นึง่ (First Semester)
มีเวลาเรียนไมตาํ่ กวา ๑๖ สัปดาห
ภาคการศึกษาทีส่ อง (Second Semester)
มีเวลาเรียนไมตาํ่ กวา ๑๖ สัปดาห
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๘. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ๑ ป หรือ ตองไมตาํ่ กวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ
อยางมากไมเกิน ๒ เทาของระยะเวลาการศึกษาปกติของหลักสูตร

แต

๙. การลงทะเบียนเรียน
กําหนดใหลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ จํานวน ๑๒ หนวยกิต และในภาคการศึกษาที่
๒ จํานวน ๑๒ หนวยกิต สวนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิตใหขึ้นอยูกับความเหมาะสม
ของการจัดแผนการสอนของแตละแหง
๑๐. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยอนุโลม และโดยเกณฑทว่ั ไปคือ
๑๐.๑ ใหมกี ารวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาทีน่ สิ ติ ไดลงทะเบียนไวในแตละภาคการศึกษา
๑๐.๒ นิสติ ตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาทีไ่ ดลงทะเบียนเรียนไวไมนอ ยกวารอยละ ๘๐
ของเวลาเรียนทัง้ หมดในภาคการศึกษานัน้ จึงจะมีสทิ ธิเขาสอบในรายวิชานัน้
๑๐.๓ การประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชานัน้ ใหมผี ลการศึกษาระดับ (Grade) และ
คาระดับ (Grade Point) ดังนี้
ผลการศึกษา
ดีเยีย่ ม
(EXCELLENT)
ดีมาก
(VERY GOOD)
ดี
(GOOD)
คอนขางดี
(VERY FAIR)
พอใช
(FAIR)
คอนขางพอใช (QUITE FAIR)
ออน
(POOR)
ตก
(FAILED)

ระดับ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

คาระดับ
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐

ทั้งนี้ เกณฑคะแนนต่าํ สุดทีถ่ อื วาผานในรายวิชานัน้ ๆ คือ ระดับ D
๑๐.๔ นิสติ ผูส าํ เร็จการศึกษาตองมีคณ
ุ สมบัติ คือ
ก. สอบไดหนวยกิตสะสมครบตามหลักสูตรเขาศึกษาภายในระยะเวลาไมเกิน ๒ เทา
ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีคา ระดับเฉลีย่ สะสมไมตาํ่ กวาระดับ ๒.๐๐
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ข. ผานการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากัมมัฏฐานตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
ค. มีความประพฤติดี
ง. ไมมพี นั ธะอืน่ ใดกับมหาวิทยาลัย
๑๐.๕ นิสติ ผูส าํ เร็จการศึกษามีสทิ ธิทจ่ี ะศึกษาตอในระดับชัน้ ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในสาขาวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด แตทง้ั นีต้ อ งไดรบั คาระดับเฉลีย่ สะสม
ไมตาํ่ กวา ๒.๕๐
๖. โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร มี ๒๔ หนวยกิต ประกอบไปดวย
ก. วิชาบังคับ จํานวน ๑๘ หนวยกิต
ข. วิชาเลือก จํานวน ๖ หนวยกิต
กลุม วิชาบังคับ จํานวน ๑๘ หนวยกิต
บส ๐๐๑
การปกครองคณะสงฆ
บส ๐๐๒
กฎหมายคณะสงฆ
บส ๐๐๓
พระสงฆกบั ภาวะผูน าํ
บส ๐๐๔
การบริหารการศึกษาคณะสงฆ
บส ๐๐๕
การบริหารงานสาธารณูปการ
บส ๐๐๖
การบริหารศาสนสมบัติ
บส ๐๐๗
การบริหารงบประมาณ
บส ๐๐๘
สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ
บส ๐๐๙
การบริหารงานธุรการ

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

กลุมวิชาเลือก จํานวน ๖ หนวยกิต
บส ๐๑๐
บส ๐๑๑
บส ๐๑๒
บส ๐๑๓
บส ๐๑๔
บส ๐๑๕
บส ๐๑๖
บส ๐๑๗
บส ๐๑๘
บส ๐๑๙
บส ๐๒๐

พระพุทธศาสนากับการศึกษาสงเคราะห
พระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห
พระไตรปฎกศึกษา
พุทธวิธกี ารสอน
ธรรมนิเทศ
พุทธศิลป
เทศกาลและพุทธศาสนพิธี
พระพุทธศาสนากับสถานการณปจ จุบนั
นวัตกรรมทางการศึกษา
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ๒
การศึกษาอิสระ

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
2 (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
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๗. แนวสังเขปรายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารการกิจการคณะสงฆ จํานวน ๒๔ หนวยกิต
๑๑.๑ กลุม วิชาบังคับ จํานวน ๑๘ หนวยกิต
บส ๐๐๑

การปกครองคณะสงฆ
๒(๒-๐-๔)
(Sangha Administration)
ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆตั้งแตสมัยพุทธกาลถึงปจจุบัน และวิเคราะห
เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับตางๆ กฎ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศที่สําคัญของคณะสงฆ และการ
ปกครองคณะสงฆอื่น
บส ๐๐๒

กฎหมายคณะสงฆ
๒(๒-๐-๔)
(Sangha Law)
ศึกษาเปรียบเทียบมูลเหตุการบัญญัติพระวินัย ประเภทความผิดตามพระวินัย องคประกอบใน
การกระทําความผิดตามพระวินัย กับพระราชบัญญัติคณะสงฆและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
บส ๐๐๓

พระสงฆกบั ภาวะผูน าํ
๒(๒-๐-๔)
(Sangha and Leadership)
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับผูนํา การบริหารในองคการสงฆ บทบาทของพระสงฆกับ
ความเปนผูนํา เนนความเปนผูนําตามแนวพุทธ พระสงฆผูนํากับการตัดสินใจ การสรางมนุษยสัมพันธ
การติดตอสื่อสาร และการสรางแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกองคการสงฆ การพูดแบบผูนํา การ
พัฒนาพระสงฆในการเปนผูนํา และภาวะผูนําตามแนวพุทธ
บส ๐๐๔

การบริหารการศึกษาคณะสงฆ
๒(๒-๐-๔)
(Educational Administration of Thai Sangha)
ศึกษาความเปนมาของการศึกษาแหงคณะสงฆ พัฒนาการและหลักการบริหารการศึกษาคณะ
สงฆ โครงสรางและระบบการศึกษาคณะสงฆ บทบาทของพระสงฆตอการบริหารการศึกษา แนวโนม
การศึกษาสงฆ และพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบทางการศึกษาที่เกี่ยวของ
บส ๐๐๕

การบริหารงานสาธารณูปการ
๒(๒-๐-๔)
(Administration of Public Construction)
ศึกษาแนวคิดการบริหารงานสาธารณูปการของคณะสงฆ พัฒนาการงานสาธารณูปการของ
พระสงฆ การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด การกอสรางและบูรณะปฏิสังขรณเสนาสนะ
พระสงฆกับการอนุรักษศิลปกรรมของชาติ งานสาธารณูปการตามแบบเอกลักษณประจําภาคตางๆ หลัก
พุทธรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารสาธารณูปการ ปญหาและแนวโนมการบริหารงานสาธารณูปการ
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บส ๐๐๖

การบริหารศาสนสมบัติ
๒(๒-๐-๔)
(Administration of Religious Property)
ศึกษาความเปนมาและประเภทของศาสนสมบัติ กฎและระเบียบที่วาดวยศาสนสมบัติ การ
บริหารจัดการศาสนสมบัติ และแนวโนมการจัดการศาสนสมบัติ
บส ๐๐๗

การบริหารงบประมาณ
๒(๒-๐-๔)
(Public Budgeting Administration)
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ บทบาทและ
อิทธิพลของการเมืองที่มีตองบประมาณและการคลังของประเทศ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและ
วิธีการวิเคราะหงบประมาณ
บส ๐๐๘

สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ
(Seminar on Sangha Administration)
สัมมนาปญหาการบริหารกิจการคณะสงฆ ตามหัวขอที่กําหนด

๒(๒-๐-๔)

บส ๐๐๙

การบริหารงานธุรการ
๒(๒-๐-๔)
(Administrative Management)
ศึกษาความหมายและขอบขายของวิชาการเลขานุการ งานสารบรรณ งานการประชุม แบบ
หรือหนังสือคณะสงฆ การบัญชีและการเงินของวัด การจัดเก็บขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร ลําดับสมณ
ศักดิ์ และความรูทั่วไป โดยเนนการฝกปฏิบัติเปนสําคัญ
๑๑.๒ กลุมวิชาเลือก จํานวน ๖ หนวยกิต
บส ๐๑๐

พระพุทธศาสนากับการศึกษาสงเคราะห
๒(๒-๐-๔)
(Buddhism and Social Welfare Education)
ศึกษาแนวคิดการจัดการศึกษาสงเคราะหของพระพุทธศาสนา บทบาทของพระสงฆในการจัด
การศึกษาสงเคราะห ศึกษากรณีตวั อยาง เชน การศึกษาเด็กกอนเกณฑ การศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัด
การศึกษาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย และศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาสงเคราะห
บส ๐๑๑

พระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห
๒(๒-๐-๔)
(Buddhism and Social Works)
ศึกษาแนวคิดการสังคมสงเคราะหของพระพุทธศาสนา บทบาทของพระสงฆในการสงเคราะห
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน เชน การสาธารณสุข การสาธารณสงเคราะห การสงเคราะหดานจิตใจ และศึกษา
หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห
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บส ๐๑๒

พระไตรปฎกศึกษา
๒(๒-๐-๔)
(Tipitaka Studies)
ศึกษากําเนิดและพัฒนาการคัมภีรพระไตรปฎก การจําแนกคัมภีรพระไตรปฎก และสํารวจ
เนื้อหาสาระของคัมภีรพระไตรปฎกโดยสังเขป แนวการจําแนกพระไตรปฎกของพระอรรถกถาจารย
ความเปนมาของพระไตรปฎกในประเทศไทย ระบบการสืบคนคัมภีรพระไตรปฎกดวยคอมพิวเตอร
(BUDSIR) และพระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บส ๐๑๓

พุทธวิธีการสอน
๒(๒-๐-๔)
(Buddha's Teaching Methods)
ศึกษาหลักการและวิธีสอนของพระพุทธเจา การวิเคราะหธรรมชาติผูเรียน คุณสมบัติของ
ผูส อน วัตถุประสงคในการสอน การเลือกวิธีการสอนตามแนวไตรสิกขา อริยสัจจ ๔ อนุปุพพิกถา และ
นวังคสัตถุศาสน
บส ๐๑๓

ธรรมนิเทศ
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma Communication)
ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับนิเทศศาสตร หลักการและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา ศิลปะ
การเขียนบทความ ศิลปะการพูดในที่ชุมนุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การ
แสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย วิธีการใชสื่อประกอบการบรรยาย บทบาทและอิทธิพลของสื่อตอการ
เผยแผธรรมะ
บส ๐๑๕

พุทธศิลป
๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Arts)
ศึกษาพัฒนาการของพุทธศิลปในอินเดีย และคลื่นพระพุทธศาสนาที่เขามาสูประเทศไทย ซึ่ง
สัมพันธกับสกุลศิลปะสมัยตางๆ จนเกิดเปนสกุลศิลปะในประเทศไทย ทั้งดานประติมากรรม จิตรกรรม
และสถาปตยกรรม อิทธิพลของพุทธศิลปในสังคมไทยและแนวทางในการอนุรักษพุทธศิลป ปรัชญาธรรม
ทางวัตถุและความงามจากพุทธศิลปสมัยตางๆ ในประเทศไทยโดยอาศัยพุทธลักษณะ
บส ๐๑๖

เทศกาลและพุทธศาสนพิธี
๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Festivals and Traditions)
ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณคาของเทศกาล และ
พิธีกรรมนั้นๆ ใหสามารถปฏิบัติไดถูกตอง โดยเนนใหมีการฝกปฏิบัติ
บส ๐๑๗

พระพุทธศาสนากับสถานการณปจ จุบนั
๒(๒-๐-๔)
(Buddhism in Current Affairs)
ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณปจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศตางๆ ทั้งในทวีปเอเชียและ
ยุโรป อเมริกาและออสเตรเลีย ผลกระทบของลัทธิการเมืองและศาสนาอื่นๆ ที่มีตอสถานะของ
พระพุทธศาสนา อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีตอสังคมโลก และบทบาทขององคกรพระพุทธศาสนา
ระดับนานาชาติ
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บส ๐๑๘

นวัตกรรมทางการศึกษา
๒(๒-๐-๔)
(Innovation in Education)
ศึกษาแนวคิดใหมและทางเลือกสําหรับการศึกษาทัว่ ไป
ทฤษฎีและแนวโนมเกีย่ วกับการ
บริหารการศึกษา แนวคิดใหมทางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและอุดมศึกษา และการจัดจริยศึกษาในโรงเรียน
ความสําคัญและพัฒนาการของสือ่ การสอน เทคโนโลยีทางการศึกษา แนวคิดใหมเกีย่ วกับการพัฒนา
การศึกษา และแนวคิดใหมในการจัดการศึกษาคณะสงฆ
บส ๐๑๙

ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
๒(๒-๐-๔)
(Local Wisdom)
ศึกษาภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ หรือภูมปิ ญ
 ญาชาวบาน เปนองคความรู ความสามารถของชาวบานที่
สัง่ สมสืบทอดกันมา อันเปนศักยภาพหรือความสามารถทีจ่ ะแกปญ
 หา ปรับตัวเรียนรู และมีการสืบทอด
ไปสูค นรุน ใหมอนั เปนแกนของชุมชนใหอยูร อดจนถึงปจจุบนั
บส ๐๒๐

การศึกษาอิสระ
(Independent Studies)
เลือกปฏิบตั งิ านในการบริหารกิจการคณะสงฆตามความสนใจ
การศึกษาหรือภาคนิพนธ ในการควบคุมของอาจารยทป่ี รึกษา

๒(๒-๐-๔)
และเขียนเปนรายงาน
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แผนการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ
รหัสวิชา
บส ๐๐๑
บส ๐๐๒
บส ๐๐๓
บส ๐๐๔

ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
การปกครองคณะสงฆ
กฎหมายคณะสงฆ
พระสงฆกบั ภาวะผูน าํ
การบริหารการศึกษาคณะสงฆ

หมวดวิชาเลือก
บส ๐๑๓ พุทธวิธกี ารสอน

นก รหัสวิชา
2
2
2
2

บส ๐๐๕
บส ๐๐๖
บส ๐๐๗
บส ๐๐๘
บส ๐๐๙

ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
นก
หมวดวิชาบังคับ
2
การบริหารงานสาธารณูปการ
2
การบริหารศาสนสมบัติ
2
การบริหารงบประมาณ
สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ 2
2
การบริหารงานธุรการ

หมวดวิชาเลือก
2 บส ๐๑๗ พระพุทธศาสนากับสถานการณ
ปจจุบัน
2

บส ๐๑๔ ธรรมนิเทศ
วิชาเสริม
คอมพิวเตอรเบือ้ งตน

(2)

ไมนบั หนวยกิต (2)
นับหนวยกิต 12
รวม 14

วิชาเสริม
บาลีเสริม

2

(2)
ไมนบั หนวยกิต (2)
นับหนวยกิต 12
รวม 14
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