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๒. ประวัตมิ หาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย เป น มหาวิ ท ยาลั ย สงฆ แ ห ง คณะสงฆ ไ ทย
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ไดทรง
สถาปนาขึ้ น เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๓๐ ตั้ ง อยู ณ วั ด มหาธาตุ ยุ ว ราชรั ง สฤษฏิ์ และโปรดให เ รี ย กว า
“มหาธาตุวิทยาลัย” เปดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ ทรงพระราชนามใหมวา
“มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ” โดยมี พ ระราชประสงค ใ ห ใ ช เ ป น สถานศึ ก ษาพระไตรป ฎ ก
และวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ พ.ศ.๒๔๙๐ พระพิมลธรรม (ชอย ฐานทตฺตมหาเถร)
อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ไดจัดประชุมพระเถรานุเถระฝายมหานิกาย จํานวน ๕๗ รูป
เพื่อดําเนินการจัดการศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเจาอยูหัว โดยเปดสอนระดับปริญญาตรีครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
และดําเนินการจั ด การศึกษามาโดยลําดั บ จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๒๗ รัฐ บาลไดตราพระราชบัญญั ติ
รั บ ร อ ง วิ ท ย ฐ า น ะ ห ลั ก สู ต ร ป ริ ญ ญ า พุ ท ธ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ม ห า จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ร า ช วิ ท ย า ลั ย
ในพระบรมราชูปถัมภ
ตอ มาในป พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรมิ น ทรมหาภู มิพลอดุ ย เดช ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล า โปรดกระหม อ ม ให ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ขึ้ น
ประกาศในราชกิจจานุ เ บกษา เมื่อ วั น ที่ ๑ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๔๐ กํา หนดเป น มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ
มี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คลกํ า หนดสถานภาพและวั ต ถุ ป ระสงฆ (ตามมาตรา ๖) ไว ดั ง นั้ น
“ให เ ป น สถานศึ ก ษาและวิ จั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ ห ก ารศึ ก ษา วิ จั ย ส ง เสริ ม และให บ ริ ก าร
ทางพระพุทธศาสนาแกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ รวมทัง้ การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม”
ผูบ ริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.
พระวิสุทธิภัทรธาดา ดร.
พระศรีคัมภีรญาน รศ.ดร.
พระสุวรรณเมธาภรณ ผศ.ดร.
พระธรรมปริยัติโมลี
พระครูปลัดสุวัฒนคุณ
พระเมธีธรรมาจารย
ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
รองอธิการบดีฝายตางประเทศ
รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ
รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป
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๓. ประวัตหิ นวยวิทยบริการฯ
หนวยวิทยบริการฯ เดิมมีฐานะเปนโครงการขยายหองเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหาร
กิจการคณะสงฆ (ป.บส.) ตั้งอยูที่วัดโคกพลู ตําบลหนองหลวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก ตามมติของ
สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕48 เปดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหาร
กิจการคณะสงฆ มีพระสังฆาธิการ และครูสอนพระปริยัติธรรม เขารับการศึกษา จํานวน 34 รูป
เนื่องจากวัดโคกพลู มีโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และไดจัดการศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัด
คณะสงฆจังหวัดตาก จึงมีมติเห็นชอบใหมาดําเนินการจัดการศึกษา ณ วัดทานา ตําบลหนองบัวใต
อําเภอเมือง จังหวัดตาก
พ.ศ. ๒๕51 สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 3/๒๕51 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. ๒๕51 ที่ประชุมมีมติใหเปดหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ
พุทธชินราช ณ วัดทานา ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก และอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปการศึกษา 255๑
พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง เปดหนวยวิทยบริการ
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดทานา ตําบลหนองบัวใต
อําเภอเมือง จังหวัดตาก ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศเรื่อง อนุมัติใหเปดสอนหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปการศึกษา 255๑
พ.ศ. ๒๕52 สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/๒๕52 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. ๒๕52 ที่ประชุมมีมติใหเปดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ ปการศึกษา 2552
พ.ศ. ๒๕๕2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง อนุมัติเปดสอนหลักสูตร
พุท ธศาสตร บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร วิ ช าเอกการบริ ห ารรั ฐ กิ จ (สํ า หรั บ บรรพชิ ต และคฤหั ส ถ )
ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552
พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบพิธีเปดหนวยวิทยบริการอยางเปน
ทางการ โดยมีพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนประธานใน
พิธแี ละกําหนด วันที่ 5 กุมภาพันธ ของทุกปเปนวันทําบุญครบรอบวันเปดหนวยวิทยบริการฯ
พ.ศ. ๒๕55 สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/๒๕55 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. ๒๕55 ที่ประชุมมีมติใหเปดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตร ๕ ป (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ) ปการศึกษา 2555
พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง อนุมัติเปดสอนหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตร ๕ ป (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ)
ณ
วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. 255๕
พ.ศ. 2555 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
5/2555 วั น ที่ 21 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2555 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห เ ป ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
การบริหารกิจการคณะสงฆ ณ วัดอรัญเขต อําเภอแมสอด
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๓.1 ปรัชญาหนวยวิทยบริการ
“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม”
๓.2 ปณิธานหนวยวิทยบริการ
“ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชัน้ สูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ”
๓.3 วิสยั ทัศนหนวยวิทยบริการ
“มุงพัฒนาหนวยวิทยบริการใหเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา โดยจัดการศึกษา
พัฒนาองคความรู บูรณาการกับศาสตรสมัยใหมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน”
๓.4 พันธกิจหนวยวิทยบริการ
หน ว ยวิ ท ยบริ ก าร วิ ท ยาลั ย สงฆ พุ ท ธชิ น ราช มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
มุงปฏิบัติภารกิจหลักที่สําคัญ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล โดยจัดการ
เรียนการสอนในลักษณะของการนําความรูทางดานพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม
ใหเกิดเปนองคความรูที่นําไปสูการพัฒนาจิตใจและสังคม โดยมีพันธกิจที่สําคัญ ๕ ดาน ดังนี้
๑) มุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูดาน คุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ และความ
รับผิดชอบ รวมทั้งการคิดเชิงวิเคราะหอยางมีเหตุผล เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒) มุงสงเสริมการศึกษา คนควาวิจัยดานพระพุทธศาสนา เพื่อสรางองคความรูใหมในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสรางเครือขายรวมกับองคกรและสถาบันตางๆ เพื่อสราง
บุคลากรทางการวิจัยใหเปนมาตรฐานสากล
๓) มุงเนนบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแบบสหวิทยาการ รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูและ
ใหความรวมมืออันดีกับสังคม
๔) มุงสงเสริมการศึกษาและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมการมีสวนรวมในการ
ดํารงความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยการอยูรวมกันอยางมีเอกลักษณและศักดิ์ศรี เพื่อเปนการสราง
วัฒนธรรม คานิยมที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นแกบุคคล องคกรและสังคม
๕) ปรับปรุงโครงสรางองคกร กฎระเบียบ และการบริหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัย โดยยึดหลักการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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๓.5 คณะกรรมการบริหารหนวยวิทยบริการ
๑. พระศรีรตั นมุนี
๒. พระราชวิทยาคม
๓. พระครูโกวิทบุญเขต
๔. นายอุดร ตันติสนุ ทร
๕. พระมหาธีรเดช ธีรวฑฺฒโน
๖. นายดอนลาร เสนา
๗. นายอํานาจ ทาปน
๘. นายวรพล วรสุวรรณโรจน

ประธานกรรมการ
กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.6 อาจารยประจําหลักสูตร/รับผิดชอบหลัสตู ร
1. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๑) นายบุญเตือน ทรัพยเพชร
ป.ธ.๙,ศศ.ม.(การบริหารองคการ)
๒) พระครูโกวิทบุญเขต
พธ.บ.(การจัดการฯ),ร.ม.(รัฐศาสตร)
๓) พระครูบรมธาตุกิจจาทร
ร.บ.(รัฐศาสตร),พธ.บ.(การจัดการฯ),ร.ม.(รัฐศาสตร)
๔) พระอธิการเฉลย ฉนฺทโก
ประโยค ๑-๒,พธ.บ.(รัฐศาสตร),ร.ม.(รัฐศาสตร)
๕) นายครวญ ลิ้มสุวรรณ
ศศ.บ.(การจัดการ),ศศ.ม.(ไทยศึกษา)
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
๑) ดร.วีระ จุฑาคุปต
๒) พระมหาจักรพันธ จกฺกวโร
๓) นายอํานาจ ทาปน
๔) นายอํานาจ สาเขตร
๕) นางธีรพร ไทยแท

น.บ.(นิติศาสตร),ศศ.ม.(พัฒนาสังคม),ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร)
ป.ธ.๕,พธ.บ.(รัฐศาสตร),ร.ม.(รัฐศาสตร)
ป.ธ.๖,พธ.บ.(รัฐศาสตร),ร.ม.(รัฐศาสตร)
ศศ.บ.(การจัดการ),รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)
วท.บ.(วิทยาการคอมฯ),รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)

3. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
๑) รศ.บุญเรือน พึ่งผลพูน
๒) ผศ.ปราณี บุญมัติ
๓) ผศ.ชนาฏ จันทะโก
๔) ผศ.เอมอร เนียมนอย
๕) นางอุบลรัตน ตัญตระกูล

น.บ.(นิติศาสตร),กศ.บ.(ฟสกิ ส),กศ.ม.(การประเมินผลการศึกษา)
กศ.บ.(ภาษาไทย),ศศ.ม.(ภาษาไทย)
กศ.บ.(ภาษาไทย),กศ.ม.(ภาษาไทย)
กศ.บ.(ภาษาไทย),ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย)
กศ.บ.(ภาษาไทย),ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย)
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๓.๗ โครงสราง/รายละเอียดหลักสูตร และแผนการจัดการศึกษา
1. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
3. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ภาควิชารัฐศาสตร
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕5
๑. ชือ่ หลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชือ่ ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
: Bachelor of Arts Programme in Political Administration

ชื่อภาษาไทย
ชือ่ ภาษาอังกฤษ
ชื่อภาษาไทย
ชือ่ ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

๒. ชือ่ ปริญญา
พุทธศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร)
Bachelor of Arts (Political Administration)
พธ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
B.A. (Political Administration)

๓. ชือ่ หนวยงานรับผิดชอบ
คณะสังคมศาสตร ภาควิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔. โครงสรางหลักสูตร
๔.๑ จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร
๔.๒ โครงสรางหลักสูตร
๑. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา
๒.๒ วิชาเฉพาะดาน
๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต
๒.๒.๒ วิชาเฉพาะสาขา
๑) วิชาบังคับสาขา
๒) วิชาเลือกวิชาเอก
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

๑๔๐ หนวยกิต
๓๐
๑๐๔
๓๐
๗๔
๑๐
๖๔
48
๑๖

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

๖ หนวยกิต
๑๔๐ หนวยกิต
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1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ๓๐ หนวยกิต
นิสติ ทุกคณะตองศึกษาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวน ๓๐ หนวยกิต ไดแก
ก. วิชาบังคับ จํานวน ๑๘ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษยกบั สังคม
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทัว่ ไป
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบือ้ งตน
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทัว่ ไป
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสือ่ สาร
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตรเบือ้ งตน
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตรเบือ้ งตน
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบือ้ งตน
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องตนและการวิจัย

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)
๒(๒-๐-๔)

หมายเหตุ : รายวิชา ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบือ้ งตน เปนวิชาบังคับไมนบั หนวยกิต
ข. วิชาเลือก จํานวน ๑๒ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตรในชีวติ ประจําวัน
๐๐๐ ๑๐๕ มนุษยกบั สิง่ แวดลอม
๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณโลกปจจุบนั
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบือ้ งตน
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชัน้ สูง
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบือ้ งตน
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชัน้ สูง
๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบือ้ งตน
๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชัน้ สูง
๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบือ้ งตน
๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชัน้ สูง
๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญีป่ นุ เบือ้ งตน
๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญีป่ นุ ชัน้ สูง
๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบือ้ งตน
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชน้ั สูง
๐๐๐ ๑๔๐ โลกกับสิง่ แวดลอม
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย

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)
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)
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๐๐๐ ๒๑๒ มนุษยกบั อารยธรรม
๐๐๐ ๒๑๓ ชีวติ กับจิตวิทยา
๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตรกายภาพและประยุกตวิทยา
๐๐๐ ๒๔๒ พืน้ ฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

๒. หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกนพระพุทธศาสนา จํานวน ๓๐ หนวยกิต
นิสติ ทุกคณะตองศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนา จํานวน ๓๐ หนวยกิต ประกอบดวยกลุม วิชา
ภาษาบาลี ๖ หนวยกิต และกลุม วิชาพระพุทธศาสนา ๒๔ หนวยกิต
ก. กลุม วิชาภาษาบาลี ๖ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ
๐๐๐ ๑๔๖ แตงแปลบาลี

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

ข. กลุม วิชาพระพุทธศาสนา ๒๔ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินยั ปฎก
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปฎก
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปฎก
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบตั ิ ๑
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบตั ิ ๒
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบตั ิ ๓
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบตั ิ ๔
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบตั ิ ๕
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบตั ิ ๖
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบตั ิ ๗
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัตพิ ระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธกี รรมพระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจยั และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
(๒)(๑-๒-๔)
๑(๑-๒-๔)
(๒)(๑-๒-๔)
๑(๑-๒-๔)
(๒)(๑-๒-๔)
๑(๑-๒-๔)
๑(๑-๒-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
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๓. วิชาเฉพาะดาน ๗๔ หนวยกิต
๑) วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ๑๐ หนวยกิต
๔๐๗ ๓๐๑ พระพุทธศาสนากับการบริหาร
๔๐๗ ๓๐๒ รัฐประศาสนศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา
๔๐๗ ๓๐๓ รัฐประศาสนศาสตรในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๔๐๗ ๔๐๔ พระพุทธศาสนากับความมัน่ คงของมนุษย
๔๐๗ ๔๐๕ ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา

๒(๒–๐–๔)
๒(๒–๐–๔)
๒(๒–๐–๔)
๒(๒–๐–๔)
๒(๒–๐–๔)

๒) วิชาเฉพาะสาขา ๖๔ หนวยกิต
(๑) วิชาบังคับ ๔๘ หนวยกิต
๔๐๑ ๒๐๖ ปรัชญาการเมืองเบือ้ งตน
๔๐๑ ๒๐๗ ความรูเ บือ้ งตนทางรัฐศาสตร
๔๐๑ ๓๐๘ ความรูเ บือ้ งตนทางรัฐประศาสนศาสตร
๔๐๑ ๓๐๙ ความรูเ บือ้ งตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ
๔๐๗ ๓๑๐ การบริหารการพัฒนา
๔๐๗ ๓๑๑ ทฤษฎีและพฤติกรรมองคการ
๔๐๗ ๓๑๒ นโยบายสาธารณะและการวางแผน
๔๐๗ ๓๑๓ ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร
๔๐๑ ๓๑๔ อาเซียนศึกษา
๔๐๗ ๔๑๕ ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร ๑
๔๐๗ ๔๑๖ ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร ๒
๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายปกครอง
๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา
๔๐๑ ๔๑๙ กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
๔๐๑ ๔๒๐ กฎหมายลักษณะพยาน
๔๐๗ ๔๒๑ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร

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

(๒) วิชาเลือก ๑๖ หนวยกิต
๔๐๗ ๓๒๒ การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ
๔๐๗ ๓๒๓ การบริหารโครงการ
๔๐๗ ๓๒๔ วิทยาการบริหาร
๔๐๗ ๓๒๕ การจัดการสิง่ แวดลอม
๔๐๗ ๓๒๖ การจัดการทรัพยสนิ ของพระพุทธศาสนา
๔๐๗ ๓๒๗ จริยธรรมทางการบริหาร
๔๐๗ ๓๒๘ ธรรมาภิบาลเพือ่ การบริหาร
๔๐๗ ๔๒๙ การบริหารหนวยงานของรัฐ

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
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๔๐๗ ๔๓๐ การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ ของไทย
๔๐๗ ๔๓๑ การบริหารเชิงกลยุทธ
๔๐๗ ๔๓๒ การบริหารทรัพยากรมนุษย
๔๐๗ ๔๓๓ การศึกษาคนควาตาราเกีย่ วกับรัฐประศาสนศาสตร
๔๐๗ ๔๓๔ ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการภาครัฐ
๔๐๗ ๔๓๕ สัมมนาปญหารัฐประศาสนศาสตร
๔๐๗ ๔๓๖ สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต
นิสติ ตองศึกษารายวิชาตางๆ ทีเ่ ปดสอนในมหาวิทยาลัยเปนวิชาเลือกเสรี จานวน ๖ หนวยกิต
โดยความเห็นชอบของอาจารยทป่ี รึกษา
วิชาโทรัฐประศาสนศาสตร
นิสติ สาขาวิชาอืน่ ทีป่ ระสงคจะศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตรเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชารัฐ
ประศาสนศาสตรไมนอ ยกวา ๑๘ หนวยกิต ตามองคประกอบดังตอไปนี้
๑) วิชาบังคับ ๔ วิชา ๑๒ หนวยกิต คือ
๔๐๑ ๒๐๖ ปรัชญาการเมืองเบือ้ งตน
๔๐๑ ๒๐๗ ความรูเ บือ้ งตนทางรัฐศาสตร
๔๐๑ ๓๐๘ ความรูเ บือ้ งตนรัฐประศาสนศาสตร
๔๐๑ ๓๐๙ ความรูเ บือ้ งตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๒) วิชาเลือก ๖ หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาวิชาตางๆ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรอกี ไมนอ ยกวา ๖ หนวยกิต โดยความเห็นชอบ
ของอาจารยทป่ี รึกษา
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาบังคับ จํานวน ๑๘ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษยกบั สังคม
๒(๒-๐-๔)
(Man and Society )
ศึกษาความหมายและความเปนมาเกีย่ วกับมนุษยกบั สังคม
ตามหลักการทางสังคมศาสตร
และพุทธศาสตร พฤติกรรมมนุษยกบั การพัฒนาตน การปฏิสมั พันธระหวางมนุษยกบั สังคม สถาบัน
สังคม ประชาสังคม หลักธรรมาภิบาลและสันติภาพ กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห
ปญหาสังคมไทยในปจจุบนั รวมทัง้ แนวทางแกไขปญหาแบบสันติวธิ ี
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทัว่ ไป ๒(๒-๐-๔)
(General Law)
ศึก ษาความรูเ บื้องต น เกี่ยวกั บ กฎหมายทั่ว ไปที่ม าของระบบกฎหมายลัก ษณะทั่ว ไป และ
ประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับพระสงฆ กฎหมายที่พระสงฆควรรู
เปนการเฉพาะ และกฎหมายที่เกี่ยวกับมุสลิม
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๒(๒-๐-๔)
(Technique of Higher Learning)
ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เนนการเรียนรูดวยตนเอง การใชหองสมุด การสืบคน
ขอมูลทางอินเตอรเน็ต วิธีแสวงหาความรู การเรียนรูเปนกลุม การเรียนรูดวยกิจกรรมที่สงเสริมทาง
วิชาการ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบือ้ งตน
๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Philosophy)
ศึ ก ษาความหมายและขอบเขตของปรั ช ญา ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งปรั ช ญา ศาสนา
และวิ ท ยาศาสตร สาขาปรั ช ญา และสาระสํ า คั ญ ของปรั ช ญาสาขาต า งๆ พั ฒ นาการของปรั ช ญา
ตะวันออกและปรัชญาตะวันตก
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป
๒(๒-๐-๔)
(Religions)
ศึ ก ษาความหมาย ลั ก ษณะ ความสํ า คั ญ คุ ณ ค า ของศาสนา ประวั ติ พั ฒ นาการ หลั ก ใน
การศึกษาศาสนา หลักคําสอน พิธีกรรมและจุดมุงหมายของศาสนาตาง ๆ วิเคราะหลักษณะที่เปนสากล
รวมกันและตางกันของศาสนาปจจุบัน อิทธิพลของศาสนาตอสังคมโลก วิธีการเผยแผศาสนา ความ
รวมมือระหวางศาสนา และทาทีของศาสนาตาง ๆ ในประเทศไทย
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๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสือ่ สาร
๒(๒-๐-๔)
(Language and Communication)
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การฟง พูด อานและเขียนภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน การอานคํารอยแกว คํารอยกรอง อานประกาศ แถลงการณ การเขียน
จดหมาย ยอความ เรียงความ โวหารตาง ๆ การพูด การสนทนา บรรยาย อภิปราย มารยาทการพูด การ
ฟง การจับสาระของเรื่อง มารยาทในการฟง และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตรเบือ้ งตน
๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Linguistics)
ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร สาขาของวิชาภาษาศาสตร ลักษณะทั่วไปของ
ภาษา ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสัทศาสตร (Phonetics) สรศาสตร (Phonemics) สัทอักษรสากล
สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะหภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตรเบือ้ งตน
๒(๒-๐-๔)
(Basic Mathematics)
ศึก ษาหลั ก พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร ข อ ความ ประโยคเป ด ประพจน ตั ว บ ง ชี้ปริ ม าณ
ค า ความจริ ง ตั ว เชื่ อ มข อ ความ และนิ เ สธ การหาค า ความจริ ง การสมมู ล กั น การให เ หตุ ผ ล
เซต ความหมายเซต ประเภทเซต เซตยอย การเทากันของเซต การดําเนินการของเซต พีชคณิต
ของเซต และการประยุกตเซต จํานวนจริง ระบบจํานวนจริง คุณสมบัติของจํานวนจริง สมการ
อสมการ คาสัมบูรณ ความสัมพันธ ฟงกชั่น ฟงชั่นเชิงซอน แมตริกซ การดําเนินการแมตริกซ
การเทากัน การบวก การคูณ ดีเทอรมิเนนท อินเวอรส แมตริกซ
๐๐๐ 1๑๐ ตรรกศาสตรเบือ้ งตน
(๒)(๒-๐-๔)
(Introduction to Logic)
ศึกษานิมิต คําที่เปนปฏิปกษตอกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจนในแบบ ตาง ๆ
การแบงญัตติ ความเปนปฏิปกษแหงญัตติ ญัตติผสม การใหเหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบ
ตาง ๆ ศึกษาหลักการและวิธีการใหเหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจาในอนัตตลักขณสูตรหรือใน
สูตรอื่น ๆ บทสนทนาในคัมภีรกถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน
เปรียบเที ย บความเหมื อ นและความต า งระหว า งตรรกศาสตรตะวั น ตก กั บ ตรรกศาสตรตะวั น ออก
โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร
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๐๐๐ ๒๓๘ สถิตเิ บือ้ งตนและการวิจยั
๒(๒-๐-๔)
(Basic Statistics and Research)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางสถิติ การจัดเก็บขอมูล การรวบรวมขอมูล การแจกแจงความถี่
การหาคาแนวโนมเขาสูสวนกลาง การกระจายปกติ และความเบ สวนเบี่ยงเบน ความแปรปรวน
ความนาจะเปน คาสถิติ Z T และ F ประชากรและการสุมตัวอยาง การทดสอบสมมุติฐาน การ
วิจัยลักษณะและประเภทการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย รูปแบบการวิจัย การเขียนโครงรางการวิจัยและ
การเขียนรายงานผลการวิจัย
วิชาเลือก จํานวน ๑๒ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
๒(๒-๐-๔)
(Politics and Thai Government)
ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย
สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการ
ปกครองของไทย และพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตรในชีวติ ประจําวัน
๒(๒-๐-๔)
(Economics in Daily Life)
ศึ ก ษาหลั ก การเบื้ อ งต น ทางเศรษฐศาสตร ปรากฏการณ ท างเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต
ประจําวันรูปแบบตาง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ การทํางานของกลไกราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐ
และภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินตราและสถาบันการเงิน เนนการวิเคราะหสถานการณปจจุบันใน
เรื่องที่เกี่ยวของเปนขอมูลประกอบการศึกษา และศึกษาเศรษฐศาสตรตามแนวพุทธ
๐๐๐ ๑๐๕ มนุษยกบั สิง่ แวดลอม
๒(๒-๐-๔)
(Man and Environment)
ศึ ก ษาสภาพแวดล อ มที่ เ กี่ ย วกั บ มนุ ษ ย แนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม การจั ด การ
สิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน การแกปญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และบทบาทของพระสงฆตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ประเทศไทย
๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณโลกปจจุบนั
๒(๒-๐-๔)
(Current World Affairs)
ศึกษาเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความ
รวมมือและความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณสําคัญของโลก ความรวมมือของ
ชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาความขัดแยงในโลกปจจุบัน
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๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบือ้ งตน
๒(๒-๐-๔)
(Basic English)
ศึกษากฎเกณฑและการใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใชคํานําหนานาม (Article) การใชกาล
(Tense) การสรางประโยค (Sentence) การใชบุรพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝก
ทักษะเบื้องตนในการฟง พูด อานและเขียนในลักษณะที่สัมพันธกัน เนนดานการอานและความเขาใจ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและคําศัพทตาง ๆ
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชัน้ สูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced English)
ศึกษาโครงสรางประโยคตามหลักไวยากรณและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน เนนการ
อาน การเขียนและความเขาใจขอความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคําศัพทและโครงสรางประโยคสัมพันธกับ
เอกสารที่ใชศึกษา
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบือ้ งตน
๒(๒-๐-๔)
(Basic Sanskrit)
ศึกษาโครงสรางของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและ
เสียง การเขียน การอานคําศัพท สวนประกอบของนามศัพท การแจกรูปนามศัพทสระการันต สระสนธิ
บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท สวนประกอบของกริยา
อาขยาต การประกอบรูปเปนอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแตงประโยค
สันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณที่ไดศึกษา
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชัน้ สูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Sanskrit)
ศึกษานามศัพท การแจกรูปนามศัพท พยัญชนะการันต พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท อัพยย
ศัพท กริยาศัพท การประกอบรูปเปนอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก
ณิชนั ตกรรตุวาจก ณิชนั ตกรรมวาจก การสลับเปลีย่ นประโยคกรรตุวาจกเปนกรรมวาจก ประโยคคําถาม
ประโยคปฏิเสธ แปลและแตงประโยคสันสกฤตทีเ่ หมาะสมกับไวยากรณทไ่ี ดศกึ ษา
๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบือ้ งตน
๒(๒-๐-๔)
(Basic Thai)
ศึก ษาหน ว ยเสี ย งพยั ญ ชนะ หน ว ยเสี ย งสระ หน ว ยเสี ย งวรรณยุ ก ต หน ว ยคํ า ระบบ
ไวยากรณ ความหมายในภาษาไทย ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาไทย ฟงคําสั่ง คํา
บรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ฟง พูด ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ขออนุญาต แนะนําตัวเอง แนะนํา
ผูอื่น บอกชื่อสิ่งของที่ใชในชีวิตประจําวัน สนทนาไดทั้งคําที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม
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๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Thai)
ศึก ษาวิ เ คราะห ห น ว ยเสี ย งพยั ญ ชนะ หน ว ยเสี ย งสระ หน ว ยเสี ย งวรรณยุ ก ต หน ว ยคํ า
ระบบไวยากรณ ความหมายในภาษาไทย ฝกทักษะการฟงขาวจากวิทยุ โทรทัศน การพูดวาทศิลป
การอานหนังสือพิมพและตําราวิชาการ การเขียนบทความ และฝกแตงกาพย กลอน โคลง ฉันท
ในภาษาไทย
๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบือ้ งตน
๒(๒-๐-๔)
(Basic Chinese)
ศึกษาโครงสรางของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบคํา และระบบประโยค ฝกการอาน การ
เขียนภาษาจีน และการฝกสนทนาโดยอาศัยขอมูลจากสถานการณปจจุบัน
๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชัน้ สูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Chinese)
ฝ ก ทั ก ษะในการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย นภาษาจี น เน น การสนทนาโดยอาศั ย ข อ มู ล จาก
สถานการณปจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญีป่ นุ เบือ้ งตน
๒(๒-๐-๔)
(Basic Japanese)
ศึกษาโครงสรางของภาษาญี่ปุน ในเรื่องระบบเสียง ระบบคํา และระบบประโยค ฝกการอาน
เขียนภาษาญี่ปุน และการสนทนาโดยอาศัยขอมูลจากสถานการณปจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญีป่ นุ ชัน้ สูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Japanese)
ฝกทั ก ษะในการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย นภาษาญี่ปุ น เน น การสนทนาโดยอาศั ย ข อ มู ล จาก
สถานการณปจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบือ้ งตน
๒(๒-๐-๔)
(Basic Hindi)
ศึกษาโครงสรางของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบคํา และระบบประโยค ฝกการฟงอาน-เขียน-สนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณพื้นฐานที่นิยมใชในชีวิตประจําวัน
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๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชน้ั สูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Hindi)
ฝกทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาฮินดี เนนการสนทนา โดยอาศัยขอมูลจาก
สถานการณปจจุบัน
๐๐๐ 1๑๑ วัฒนธรรมไทย
๒(๒-๐-๔)
(Thai Culture)
ศึกษาความหมายและเนื้อ หาของวั ฒ นธรรม พั ฒ นาการของวัฒนธรรมไทย ประเภทของ
วัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ การเผยแพรและสรางสรรควัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมตางชาติตอวัฒนธรรมไทย
๐๐๐ 1๑๒ มนุษยกบั อารยธรรม
๒(๒-๐-๔)
(Man and Civilization)
ศึกษาความเปนมาและพัฒนาการของมนุษย ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยปจจุบัน
ความหมายของอารยธรรม บอเกิดและพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคตางๆ
ความสัมพันธระหวางโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่
กอใหเกิดผลกระทบและความคิดสรางสรรคในรูปแบบตางๆ การแลกเปลี่ยนกันระหวางอารยธรรม
ตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองที่มีตอสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน
๐๐๐ 1๑๓ ชีวติ กับจิตวิทยา
๒(๒-๐-๔)
(Life and Psychology)
ศึก ษาพั ฒ นาการและองค ป ระกอบของชีวิ ต ความสั ม พั น ธ ข องจิ ต วิ ท ยากั บ การดํ า รงชีวิ ต
วิเคราะหคุณสมบัติของจิตใจลักษณะตางๆ ผลของสุขภาพจิตที่มีตอพฤติกรรมของมนุษยและการดํารง
อยูร วมกันในสังคมและสิ่งแวดลอม
๐๐๐ ๑๔๐ โลกกับสิง่ แวดลอม
๒(๒-๐-๔)
(World and Environment)
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของวิทยาศาสตรและวิธีการทางวิทยาศาสตร ภาวะอุณหภูมิพื้นโลก
ที่สูงขึ้น ฝนกรดและหมอกควันดํา สภาวะเรือนกระจก มลพิษทางอากาศ ทางน้ํา การตัดไมทําลาย
ปา ปญหาขยะลนโลกและสารพิษใตดิน การใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย การพิทักษสิ่ง แวดลอม
และการพั ฒ นาที่ย่ังยื น ด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม การอนุรั ก ษ แ ละการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ
การสงเสริมบทบาทของพระสงฆและของกลุมหลักในสังคมดานสิ่งแวดลอมและความเสี่ยง
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๐๐๐ 1๔๑ วิทยาศาสตรกายภาพและประยุกตวิทยา
๒(๒-๐-๔)
(Physical Science and Technology)
ศึ ก ษาหลั ก พื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร ประวั ติ แ ละผลงานของนั ก วิ ท ยาศาสตร ใ นยุ ค สมั ย
ตาง ๆ ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ ระบบสุริยะ เทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม การลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การขนสง การสื่อสาร เทคโนโลยีภูมิปญญา
ไทย ภูมิปญญาทองถิ่น วิทยาศาสตรกับชีวิตประจําวัน พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร
๐๐๐ 2๔๒ พืน้ ฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Computer and Information Technology)
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอรและการสื่อสาร
องค ป ระกอบของคอมพิ ว เตอร ระบบดิ จิ ทั ล ภาษาคอมพิ ว เตอร ซอฟต แ วร ป ระเภทต า งๆ
แพลตฟอรมคอมพิวเตอร ระบบการประมวลผล การวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบ ขอมูลและ
การบริหารขอมูล เครือขายและการสื่อสาร อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ ภัยคุกคามและความมั่นคง
ของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร
หมวดวิชาเฉพาะดาน ๑๐๔ หนวยกิต
วิชาแกนพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต
กลุม วิชาภาษาบาลี จํานวน ๖ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี
๒(๒-๐-๔)
(Pali Literature)
ศึกษาประวัติ ความหมาย ประเภท และพัฒนาการของคัมภีรพระไตรปฎก อรรถกถา อนุฎีกา
โยชนา และปกรณวิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และคุณคาของวรรณกรรมบาลีตอสังคมไทย
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ
(Advanced Pali Grammar)
ศึกษาไวยากรณบาลีไวยากรณ

๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ 1๔๖ แตงแปลบาลี
๒(๒-๐-๔)
(Pali Composition and Translation)
ศึกษาการแตงบาลี การแปลบาลี ทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะใหถูกตองตามหลักภาษา
การแตงและการแปลประโยคพิเศษและสํานวนที่ควรทราบ การแปลบาลีเปนไทยและแปลไทยเปนบาลี
จากหนังสือที่กําหนด

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

กลุม วิชาพระพุทธศาสนา จํานวน ๒๔ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา
๒(๒-๐-๔)
(Tipitaka Studies)
ศึกษากําเนิด ความเปนมา และพัฒนาการของคัมภีรพระไตรปฎก การจําแนกโครงสรางและ
เนื้อหาสาระพระไตรปฎก คําอธิบายโดยยอของพระอรรถกถาจารย การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะ และ
ลายลักษณอักษร ลําดับคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ความเปนมาของพระไตรปฎกในประเทศไทย และ
ประโยชน ที่ได รับจากการศึกษาพระไตรปฎก
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินยั ปฎก
๒(๒-๐-๔)
(Vinaya Pitaka)
ศึกษาประวัติ ความเปนมา ความหมาย โครงสรางของพระวินัยปฎก เลือกศึกษาวิเคราะห
เนื้อหาสาระที่สําคัญในคัมภีรมหาวิภังค ภิกขุนีวิภังค มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถ
กถาและฎีกาประกอบ และประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาพระวินัยปฏก
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปฎก
๒(๒-๐-๔)
(Suttanta Pitaka )
ศึกษาประวัติความเปนมา ความหมาย โครงสรางของพระสุตตันตปฎก เลือกศึกษาวิเคราะห
พระสูตรที่สําคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร รวมทั้งประเด็นที่นาสนใจ
จาก นิกายทั้ง ๕ นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย
โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ
๐๐๐ 1๕๐ พระอภิธรรมปฎก
๒(๒-๐-๔)
(Abhidhamma Pitaka)
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป น มา ความหมาย โครงสร า งของพระอภิ ธ รรมป ฎ ก เนื้ อ หาสาระ
ประเด็นที่นาสนใจในพระอภิธรรมปฏกทั้ง ๗ คัมภีร โดยเนนใหเขาใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต
เจตสิก รูป และนิพพาน โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบตั ิ ๑
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation I)
ศึกษาความเปนมา ความหมาย หลักการ วิธีการ และประโยชนของการปฏิบัติกรรมฐาน
อารมณของสมถกรรมฐาน ๔๐ วิปสสนาภูมิ ๖ สติปฏฐาน ๔ หลักธรรมที่ควรรู ไดแก ภาวนา ๓
นิมิต ๓ สมาธิ ๓ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ วสี ๕ นิวรณ ๕ อุปกิเลส ๑๑ ใหมีความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติและนําไปใช ฝกปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งกําหนด ๑
ระยะ หรือ ๒ ระยะ
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๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบตั ิ ๒
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation II)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติปฏฐานสูตร และอานา
ปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะและวิปสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู
ไดแก สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน โดยการเดินจงกรม ๒
ระยะ นั่งกําหนด ๒ ระยะ สงและสอบอารมณ
๐๐๐ 2๕๓ ธรรมะภาคปฏิบตั ิ ๓
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation III )
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติเวทนานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติปฏฐานสูตร วิธีการปรับ
อินทรีย ๕ หลักธรรมที่ควรรู ไดแก วิปปลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝกปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๓ ระยะ นั่งกําหนด ๓ ระยะ สงและสอบอารมณ
๐๐๐ 2๕๔ ธรรมะภาคปฏิบตั ิ ๔
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation IV)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติจิตตานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติปฏฐานสูตร กระบวนการ
เกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ หลักธรรมที่ควรรู ไดแก วิปสสนูปกิเลส ๑๐ วิปสสนาญาณ ๑๖ ฝก
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๔ ระยะ นั่งกําหนด ๔ ระยะ สงและสอบอารมณ
๐๐๐ 3๕๕ ธรรมะภาคปฏิบตั ิ ๕
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation V)
ศึ ก ษาหลั ก การและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ธั ม มานุ ป ส สนาสติ ป ฏ ฐานในมหาสติ ป ฏ ฐานสู ต ร
กระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู ไดแก โพธิปกขิยธรรม ๓๗
ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งกําหนด ๕ ระยะ สงและสอบอารมณ
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบตั ิ ๖
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VI)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับมหาสติปฏฐาน
สูตร เชน อปณณกสูตร สติสูตร อาการบรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝกปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งกําหนด ๖ ระยะ สงและสอบอารมณ
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบตั ิ ๗
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VII)
ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติ วิธีการแกสภาวธรรมของ
สํานักปฏิบัติธรรมในสมัยปจจุบันเปรียบเทียบกับมหาสติปฏฐานสูตร ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม และนั่งกําหนด สงและสอบอารมณ
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๐๐๐ ๑๕๘ ประวัตพิ ระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(History of Buddhism)
ศึกษาประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ความสําคัญและลักษณะเดน
ของพระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเขาไปใน
นานาประเทศและอิทธิพลของพระพุทธศาสนาตอวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการ
และองคกรใหมๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปจจุบันและอนาคต
๐๐๐ 2๕๙ เทศกาลและพิธกี รรมพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Festival and Traditions)
ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณคาของเทศกาลและ
พิธีกรรมนั้น ๆ ใหสามารถปฏิบัติไดถูกตอง
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย
๒(๒-๐-๔)
(Thai Sangha Administration)
ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆไทย ตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงปจจุบัน ศึกษา
และวิเคราะหเนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับตางๆ กฎ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศที่สําคัญของ
คณะสงฆ
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma in English)
ศึกษาศัพทธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใชกันแพรหลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่
สําคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญไดรจนาไวเปนภาษาอังกฤษ
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma Communications)
ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดในที่ชุมชน
การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใชสื่อ
ประกอบการบรรยาย
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๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจยั และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(Research and Literary Works on Buddhism)
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ศึกษางานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน วิเคราะหวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่นา
สน ใจ เชน เตภูมิกถาของพญาลิไท มังคลัตถทีปนีของพระสิริมังคลาจารย กาพยมหาชาติของพระเจา
ทรงธรรม สังคีติยวงศของสมเด็จพระวันรัต (แกว) วัดพระเชตุพน พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระ
มหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แกนพุทธศาสนของพุทธทาสภิกขุ กรรมทีปนีของพระ
พรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของ
อาจารยพรรัตนสุวรรณ และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณวิทยาลัย
วิชาเฉพาะดาน 6๔ หนวยกิต ( วิชาเอก )
กลุม วิชาพุทธศาสนาประยุกตกบั วิชารัฐประศาสนศาสตร
๔๐๗ ๓๐๑

พุทธธรรมกับการบริหาร
๒(๒-๐-๔)
(Buddhism and Administration)
ศึก ษาความหมายและขอบข า ยของการบริ ห าร บทบาทด า นการบริ ห ารของพระพุ ท ธเจ า
วิ เ คราะห พุ ท ธธรรมเกี่ ย วกั บ หลั ก การและวิ ธี ก ารบริ ห าร คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของนั ก บริ ห าร
การประยุกตพุทธวิธีบริหารเพื่อใชในการบริหาร
๔๐๗ ๓๐๒

รัฐประศาสนศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(Public Administration Science in Buddhism)
ศึกษาแนวคิดทางการเมือง การบริหาร และการปกครองของพระพุทธศาสนาจากพระไตรปฎก
ตาราทางพระพุทธศาสนาและจากผลงานของนักวิชาการสมัยใหม
๔๐๗ ๓๐๓

รัฐประศาสนศาสตรในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(Public Administration in Buddhist Literature)
ศึกษาทฤษฎีการเมืองการปกครอง และการบริหารที่ปรากฏในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
เชน ไตรภูมิพระรวง โลกนีติ ราชนีติ ธรรมนีติ จักกวาฬทีปนี ภูมิวิลาสินี มงคลทีปนี โลกทีปกสาร
โลกบัญญัติ วิเคราะหการเมืองการปกครองและการบริหารในวรรณกรรมเหลานี้และวรรณกรรมอื่นๆ
ที่นาสนใจ
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๔๐๗ ๔๐๔

พระพุทธศาสนากับความมัน่ คงของมนุษย
๒(๒-๐-๔)
(Buddhism and Human Security)
ศึกษาความหมาย ความเปนมา และแนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย ความสําคัญของ
ความมั่นคงของมนุษยที่มีตอการพัฒนาประเทศ ความมั่นคงของมนุษยตามแนวพระพุทธศาสนา และ
ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สงเสริมความมั่นคงของมนุษยในดานตางๆ
๔๐๗ ๔๐๕

ธรรมาภิบาลตามแนวพระพทุธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Good Governance)
ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการและองคประกอบของธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลใน
พระไตรปฎก เปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลกับธรรมาภิบาลเชิงพุทธ การประยุกตใชหลักธรรมาภิบาล
เชิงพุทธสําหรับการบริหารจัดการภาครัฐภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและประชาชน
กลุม วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร
๔๐๑ ๒๐๖

ปรัชญาการเมืองเบือ้ งตน
๓(๓-๐-๖)
(Introduction to Political Philosophy)
ศึกษาความหมายและที่มาของวิชาปรัชญาการเมืองในประเด็นที่สําคัญ เชน จุดมุงหมาย
ปลายทางของมนุษย จุดมุงหมายของรัฐ ความยุติธรรม ปรัชญาการเมืองสมัยโบราณ ปรัชญาการเมือง
สมัยกลางและปรัชญาการเมืองสมัยใหม ผลงานของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออกคนสําคัญ รวมถึง
พุทธปรัชญาทางการเมือง
๔๐๑ ๒๐๗

ความรูเ บือ้ งตนทางรัฐศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Introduction to Political Science)
ศึกษาธรรมชาติและวิธีการทางรัฐศาสตร ความสัมพันธระหวางรัฐศาสตรกับศาสตรทางสังคม
อื่นๆ ทฤษฎีทางรัฐศาสตรและหลักเกี่ยวกับอ านาจ การใชอ านาจ ความสัมพันธระหวางรัฐกับบุคคล
อํานาจกับกฎหมาย สถาบันทางการเมืองการปกครอง พลังและกระบวนการทางการเมืองและประชาคม
นานาชาติ
๔๐๑ ๓๐๘

ความรูเ บือ้ งตนรัฐประศาสนศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Introduction to Public Administration)
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบเขตรัฐประศาสนศาสตร นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการ
บริหารพัฒนาการของการบริหารรัฐประศาสนศาสตรการบริหารธุรกจิ การบริหารกับปจจัยแวดลอม
การบริหารการพัฒนา การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดและปรับปรุงองคการของรัฐ การวางแผน การ
วินิจฉัยสั่งการ การติดตอประสานงานและการติดตาม ผลงาน ภาวะผูนํา การบริหารราชการไทย และ
การบริหารรัฐกิจเชิงพุทธ
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๔๐๑ ๓๐๙

ความรูเบือ้ งตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ
๓(๓-๐-๖)
(Introduction to International Relation)
ศึกษาความรูพื้นฐานของการเมืองระหวางประเทศ ธรรมชาติและโครงสรางของระบบการเมือง
ระหวางประเทศ ปจจัยทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหาร วัฒนธรรม อุดมการณที่มีผล
ตอแนวพฤติกรรมของรัฐ เครื่องมือที่ใชในการดําเนินความสัมพันธระหวางรัฐ พัฒนาการความรวมมือ
ระหวางประเทศในรูปแบบตางๆ เชน ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย สถาบันระหวางประเทศ ความสัมพันธ
ระหวางประเทศตามแนวพระพุทธศาสนา
๔๐๗ ๓๑๐

การบริหารการพัฒนา
๓(๓-๐-๖)
(Development Administration)
ศึกษาความหมาย ทฤษฎีหลักการ และองคประกอบของการบริหารการพัฒนา ปจจัยแวดลอม
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่สงผลตอการบริหารการพัฒนา องคการที่มีบทบาทสําคัญใน
การบริหารงานพัฒนาของประเทศ ปญหาพื้นฐานในการบริหารโครงการพัฒนา โดยเนนการบริหารการ
พัฒนาในประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา
๔๐๗ ๓๑๑

ทฤษฎีและพฤติกรรมองคการ
๓(๓-๐-๖)
(Organizational Theory and Behavior)
ศึกษาทฤษฎีและพฤติกรรมองคการ โดยเริ่มจากแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองคการสมัย
ดั้งเดิมถึงสมัยปจจุบัน ความหมายและองคประกอบขององคการ ตัวแปรในองคการ วิธีการศึกษาวิจยั
เกี่ยวกับองคการ ปจจัยพืน้ ฐานที่กําหนดพฤติกรรมการทํางานของมนุษยพฤติกรรมในการบริหาร
อิทธิพลของโครงสรางและกระบวนการในองคการที่มีตอพฤติกรรมการทํางานของมนุษย
๔๐๗ ๓๑๒

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
๓(๓-๐-๖)
(Public Policy and Planning)
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน ประเภทและวิธกี ารกําหนด
นโยบายของรัฐ อิทธิพลของสิ่งแวดลอมตอนโยบาย การนํานโยบายไปกําหนดเปนแผนงานและโครงการ
เทคนิคและหลักการของการวางแผน และใหมีการศึกษาเฉพาะกรณี โดยเนนการกําหนดนโยบาย
สาธารณะและการวางแผนของประเทศไทย
๔๐๗ ๓๑๓

ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(English for Public Administrator)
ศึกษาโครงสราง ศัพทและสํานวนที่ใชกันมากในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และฝกการใช
ศัพทและสํานวนเหลานั้นในการเขียนและการพูด ตลอดทั้งฝกการอาน วิเคราะหและตีความงานเขียนรัฐ
ประศาสนศาสตร การเขียนยอความ เรียงความ และอภิปรายเปนภาษาอังกฤษในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐ
ประศาสนศาสตร
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๔๐๑ ๓๑๔

อาเซียนศึกษา
๓(๐-๖-๖)
(ASEAN Community)
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป น มา พั ฒ นาการประชาคมอาเซี ย น กลไกอาเซี ย น กฎบั ต รอาเซี ย น
วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย โครงสรางภาพรวม ที่มาคําศัพทและที่มาของ AFTA เขตการคาเสรี
และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานประชาคมอาเซียนและเหตุผล องคประกอบของประเทศรวมเจรจา ที่มี
ผลกระทบตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย แนวโนมประชาคมอาเซียน
๔๐๗ ๔๑๕

ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางรฐัประศาสนศาสตร ๑
๓(๐-๖-๖)
(Public Administration Research Methodology I )
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ทั้งที่เปนการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยครอบคลุมถึงการสรางแนวความคดิ ประเด็น ปญหา วัต ถุประสงค การตั้งสมมุติฐ าน
การสรางขอบขาย บท การประมวลผล การวิเคราะหขอมูล ตลอดจนการรายงานการวิจัย ทั้งนี้ใหมีการ
ฝกหัดจัดทําโครงการวิจัยเสนอเปนภาคปฏิบัติดวย
๔๐๗ ๔๑๖

ระเบียบวิธวี จิ ยัทางรฐัประศาสนศาสตร ๒
๓(๐-๖-๖)
(Public Administration Research Methodology II )
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเพิ่มเติม ทั้งที่เปนการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยครอบคลุมถึงการสรางแนวความคิด ประเด็น ปญหา วัตถุประสงคการตั้งสมมุติฐาน
การสรางขอบขาย บท การประมวลผล การวิเคราะหขอมูล ตลอดจนการรายงานการวิจัย ทั้งนี้ใหมีการ
ฝกหัดจัดทําโครงการวิจัยเสนอเปนภาคปฏิบัติดวย
๔๐๑ ๔๑๗

กฎหมายปกครอง
๓(๓-๐-๖)
(Administrative Law)
ศึกษาประวัติ แนวคิดและสาระสําคัญของกฎหมายปกครอง การบริการสาธารณะ การจัด
ระเบียบราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ระบบขาราชการ ความเกี่ยวพันระหวาง
ขาราชการกับรัฐตามกฎหมาย ขาราชการพลเรือน ขาราชการทหาร บําเหน็จบํานาญขาราชการ และ
การจัดตั้งศาลปกครองของไทย
๔๐๑ ๔๑๘

กฎหมายอาญา
๓(๓-๐-๖)
(Criminal Law)
ศึกษาลักษณะกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาดวยความรับผิดชอบ ขอบเขตบังคับกฎหมายอาญา การ
พยายามกระทําความผิด ผูมีสวนเกี่ยวของในการกระทําความผิดเหตุยกเวนความผิด ยกเวนโทษ ลดโทษ
การกระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทําความผิดอีก อายุความอาญา โทษในทาง
อาญาและวิธีการเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งศึกษาทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาอีกดวย
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๔๐๑ ๔๑๙

กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
๓(๓-๐-๖)
(Law of Criminal Procedure)
ศึกษาหลักกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา

๔๐๑ ๔๒๐ กฎหมายลักษณะพยาน
๓(๓-๐-๖)
(Law of Witness)
ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยาน หลักทั่วไปเกี่ยวกับการรับฟงพยานหลักฐาน
การนําสืบ ขอเท็จจริงที่ไมตองนําสืบดวยพยานหลักฐาน พยานหลักฐานที่หามมิใหรับฟง พยานหลักฐาน
ที่ตองหามโดยกฎหมายปดปากการนําสืบพยานบุคคลแทนเอกสาร พยานตางๆ เชน พยานบอกเลา
พยานบุ ค คล พยานเอกสาร พยานวั ต ถุ พยานที่ เป น ความเห็ น วิธี นํ า สื บ พยานโดยหลั ก ฐานทั่ ว ไป
มาตรฐานการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน และการคุมครองพยานตามกฎหมาย
๔๐๗ ๔๒๑

การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตร
๓(๐-๖-๖)
(Independent Study on Public Administration)
ศึกษาคนควาวิจัยภาคสนามทางรัฐประศาสนศาสตรหรือเรื่องอื่นโดยความเห็นชอบและ
ควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
กลุม วิชาเลือก ๑๖ หนวยกิต
๔๐๗ ๓๒๒

การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ
๓(๓-๐-๖)
(Public Budgeting and Fiscal Administration)
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณและการคลังสาธารณะ
บทบาทและอิทธิพลของการเมืองที่มีตองบประมาณและการคลังของประเทศ กระบวนการงบประมาณ
เทคนิคและวิธีการวิเคราะหงบประมาณ การสรุปการใชจายงบประมาณ โดยเนนศึกษาการบริหาร
งบประมาณและการคลังสาธารณะของประเทศไทย
๔๐๗ ๓๒๓

การบริหารโครงการ
๓(๓-๐-๖)
(Project Management)
ศึกษาแนวความคิดและวิธีการวิเคราะหโครงการ การจัดทําโครงการ การบริหารทรัพยากรของ
โครงการ การแกปญหาและการปรับปรุง โครงการ การประสานงานกับองคกรและหนวยงาน ที่เกี่ยวของ
การบริหารโครงการภายใตการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน การกําหนดเปาหมาย
และวิธีการในการประเมินผลของโครงการ และใหมีการศึกษากรณีเฉพาะเรื่อง เนนการบริหารโครงการ
พัฒนาของประเทศไทย โดยฝกใหมีการเขียนโครงการเพื่อน าไปสูการบริหารโครงการไดอยางแทจริง
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๔๐๗ ๓๒๔

วิทยาการบริหาร
๓(๓-๐-๖)
(Administrative Technology)
ศึกษาผลการวิจัยและแนวคิดใหมๆ ในการบริหาร การใชเครื่องมือสมัยใหมในการบริหารงาน
และการวิจัย วิธีการทางคณิตศาสตรที่นํามาใชในกระบวนการแกปญหาและการตัดสินใจ การวิเคราะห
เกี่ยวกับความรูเบื้องตนในการใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือบริหาร และพุทธวิธีเพื่อการบริหารงาน
สมัยใหม
๔๐๗ ๓๒๕

การจัดการสิง่ แวดลอม
๓(๓-๐-๖)
(Environmental Management)
ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม หลักการบริหาร การควบคุม และการ
บํารุงรักษาสิ่งแวดลอม ปจจัยที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ปญหาการใชประโยชน และความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บทบาทของหนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองคกรตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม
๔๐๗ ๓๒๖

การจัดการทรัพยากรของพระพทุธศาสนา
๓(๓-๐-๖)
(Buddhist Assets Management)
ศึกษาวิธีการจัดการทรัพยสินของวัดใหเกิดประโยชนทั้งแกวัด ชุมชน และสังคมโดยทั่วไป การ
บริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยสินและการบริหารงานที่เกี่ยวของกับทรัพยสินของวัดใหมี
ประสิทธิภาพ
๔๐๗ ๓๒๗

จริยธรรมทางการบริหาร
๓(๓-๐-๖)
(Administration Morality)
ศึกษาจริยธรรมทางการบริหารที่มีมาตรฐานทางการสรางระบบ กํากับ และตรวจสอบ ซึ่ง
คํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นแกองคการ โดยนําหลักการของพละ ๔ มาใช
๔๐๗ ๓๒๘

ธรรมาภิบาลเพือ่ การบริหาร
๓(๓-๐-๖)
(Good Governance for the Administration)
ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการและองคประกอบของธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลกับ
สังคมไทย หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการภาครัฐ
ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและประชาชน การบริหารจัดการยุคใหมตามหลักธรรมาภิบาลและธรรมาภิบาล
เชิงพุทธ
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๔๐๗ ๔๒๙

การบริหารหนวยงานของรัฐ
๓(๓-๐-๖)
(Administration of Government Agencies)
ศึกษารายละเอียดของการบริหารหนวยงานของรัฐ เชน การบริหารงานตรวจ การบริหารงาน
ราชทัณฑ การบริหารงานสังคม การบริหารงานหนวยงานของรัฐอื่นๆ โดยนําผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การบริหารหนวยงานของรัฐมาเปนกรณีศึกษา
๔๐๗ ๔๓๐

การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ ของไทย
๓(๓-๐-๖)
(Administration of Thai Local Governmental Organization )
ศึกษาแนวคิดและหลักการในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระบบการบริหาร รูปแบบ
และโครงสรางขององคกรบริหารสวนทองถิ่น การจัดองคกรและการบริหารงานองคกรสวนทองถิ่น การมี
สวนรวมของประชาชนในการบริหาร การบริหารองคกรสวนทองถิ่นของไทย บทบาทของการบริหาร
องคกรสวนทองถิ่นที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปญหาและอุปสรรคในการบริหาร
องคกรสวนทองถิ่น ของไทย แนวทางในการแกไขปญหาและแนวโนมการบริหารสวนทองถิ่น ของไทย
๔๐๗ ๔๓๑

การบริหารเชิงกลยุทธ
๓(๓-๐-๖)
(Strategic Management)
ศึกษากระบวนการบริหาร นักบริหารกับการสื่อสาร การตัดสินใจ การประ ยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคนิควิธีการเพื่อความสําเร็จขององคกร การบริหารเชิงปฏิบัติการและการควบคุมคุณภาพ
การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกร การจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม กฎหมายกับกิจกรรมการบริหาร
การเสริมสรางกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพรอม การพัฒนาระบบคุณธรรมของ นักบริหาร กระบวนการ
สานสัมพันธ กิจกรรมการดูงานและอื่นๆ
๔๐๗ ๔๓๒

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๓(๓-๐-๖)
(Human Resources Development)
ศึกษาวิชาการวางแผนกําลังคน เพื่อรองรับความกาวหนาดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม
เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจของประเทศและของโลก การรับ
บุคลากรภาครัฐ การฝกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน คุณธรรมจริยธรรมของผูปฏิบัติงาน
การประเมินผลการทํางาน สิทธิประโยชนและขวัญกําลังใจในการทํางาน
๔๐๗ ๔๓๓

การศึกษาคนควาตําราเกีย่ วกับรัฐประศาสนศาสตร
๒(๒-๐-๔)
(Reading in Public Administration)
ศึก ษาโดยอิ ส ระในเรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่ง ที่ผูเ รี ย นมี ค วามสนใจเปนพิ เ ศษภายใต ก ารแนะนํ าของ
อาจารยที่ปรึกษา เรื่องที่เลือกศึกษาโดยอิสระตองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตรโดยการแนะนํา
ของอาจารยที่ปรึกษา
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๔๐๗ ๔๓๔

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการภาครัฐ
๒(๒-๐-๔)
(Public Management Information System)
ศึกษาแนวคิด หลักการและประโยชนของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐองคประกอบ
ของขอมูล การประมวลขอมูลและการบริหารศูนยขอมูลเพื่อประโยชนในการวางแผน การควบคุม การ
ตัดสินใจภาครัฐ แนวโนมของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ
๔๐๗ ๔๓๕

สัมมนาปญหารัฐประศาสนศาสตร
๒(๒-๐-๔)
(Seminar on Problems in Public Administration)
สัมมนาปญหารัฐประศาสนศาสตรตางๆ โดยจะเนนปญหารัฐประศาสนศาสตรของประเทศที่
กําลังพัฒนา เชน การบริหารบุคคล การจัดองคการ การคลัง การงบประมาณ ในการศึกษาอาจมีการ
คนควา รายงาน การศึกษาเฉพาะกรณีของปญหารัฐประศาสนศาสตรของไทยและเปรียบเทียบกับของ
ตางประเทศ
๔๐๗ ๔๓๖

สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ
(Seminar on Sangha Administration)
สัมมนาปญหาการบริหารกิจการคณะสงฆที่กําหนดให

๒(๒-๐-๔)
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แผนการศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ชั้นปท่ี ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา

รายวิชา

๐๐๐ ๑๐๗
๐๐๐ ๑๐๘
๐๐๐ ๑๐๙
๐๐๐ ๑๑๕
๐๐๐ ๑๑๖

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ปรัชญาเบือ้ งตน
ศาสนาทั่วไป
ภาษาศาสตรเบื้องตน
ภาษาอังกฤษเบือ้ งตน

๐๐๐ ๑๔๗
๐๐๐ ๑๕๑
๐๐๐ ๑๕๘
000 262

หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา
พระไตรปฎกศึกษา*
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
ประวัติพระพุทธศาสนา*
ธรรมนิเทศ

SP ๑๐๑

วิชาบาลีเสริม
บาลีไวยากรณ ๑

ภาคการศึกษาที่ ๒
นก

รหัสวิชา

๒
๒
๒
๒
๒

๐๐๐ ๑๐๒
๐๐๐ ๑๐๓
๐๐๐ 1๑๐
๐๐๐ ๑๑๗
๐๐๐ ๑๓๙

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กฎหมายทัว่ ไป
การเมืองกับการปกครองของไทย
ตรรกศาสตรเบื้องตน
ภาษาอังกฤษชัน้ สูง
คณิตศาสตรเบือ้ งตน

๒
๒
(2)
๒
๒

๐๐๐ ๑๔5
๐๐๐ ๑๔๘
๐๐๐ ๑๔๙
๐๐๐ ๑๕๒

หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา
บาลีไวยากรณ
พระวินัยปฎก*
พระสุตตันตปฎก*
ธรรมภาคปฏิบัติ ๒

2
๒
๒
๑

SP ๑๐๒

วิชาบาลีเสริม
บาลีไวยากรณ ๒

(๒)

๒
(๒)
๒
2
(๒)

ไมนบั หนวยกิต (๔)
นับหนวยกิต 16
รวม 2๐

รายวิชา

นก

ไมนบั หนวยกิต (๔)
นับหนวยกิต 1๕
รวม ๑๙
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แผนการศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ชั้นปท่ี ๒
ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา
000 111
๐๐๐ 2๐6
๐๐๐ 2๓๘

000 144
000 146
๐๐๐ 2๕3
๐๐๐ ๒๖๐
๐๐๐ ๒๖๓

SP ๑๐๓

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
วัฒนธรรมไทย
เหตุการณโลกปจจุบัน
สถิติเบื้องตนและการวิจัย

หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา
วรรณคดีบาลี*
แตงแปลบาลี
ธรรมภาคปฏิบัติ ๓
การปกครองคณะสงฆไทย*
งานวิ จั ย และวรรณกรรมทางพุ ท ธ
ศาสนา*
วิชาบาลีเสริม
บาลีไวยากรณ ๓

ภาคการศึกษาที่ ๒
นก

รหัสวิชา

2
๒
๒

๐๐๐ ๑๐๑
๐๐๐ ๑๑๔

2
2
(๒)
๒
๒

(๒)
ไมนบั หนวยกิต (๔)
นับหนวยกิต 1๔
รวม ๑๘

000 242

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
มนุษยกบั สังคม*
ภาษากับการสื่อสาร*
พืน้ ฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

นก
๒
๒
2

๔๐๗ ๓๐๑

หมวดวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต
พุทธธรรมกับการบริหารงาน

2

๐๐๐ 1๕๐
๐๐๐ 2๕๔
๐๐๐ 2๕๙
๐๐๐ ๒๖๑

หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา
พระอภิธรรมปฎก*
ธรรมะภาคปฏิบตั ิ ๔
เทศกาลและพิธกี รรมพระพุทธศาสนา
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ

2
1
๒
2

SP ๑๐๔

วิชาบาลีเสริม
บาลีไวยากรณ ๔

(๒)
ไมนบั หนวยกิต (๒)
นับหนวยกิต 1๕
รวม 1๗
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แผนการศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ชั้นปท่ี ๓
ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา

รายวิชา
หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
หมวดวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต
๔๐๗ ๓๐๒ รัฐประศาสนศาสตรตามแนว
พระพุทธศาสนา
๔๐๗ ๔๐๔ พระพุทธศาสนากับความมัน่ คงของ
มนุษย
หมวดวิชาบังคับสาขา
๔๐๑ ๒๐๖ ปรัชญาการเมืองเบือ้ งตน
๔๐๑ ๒๐๗ ความรูเ บือ้ งตนทางรัฐศาสตร
๔๐๑ ๓๐๘ ความรูเ บือ้ งตนทางรัฐประศาสน
ศาสตร
๔๐๑ ๓๑๔ อาเซียนศึกษา
๔๐๑ ๔46 กฎหมายอาญา
SP ๑๐๕

วิชาบาลีเสริม
แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๑

ภาคการศึกษาที่ ๒
นก

รหัสวิชา

(2) ๐๐๐ ๓๕๖

2
2

๔๐๗ ๓๐๓
๔๐๗ ๔๐๕

รายวิชา
หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
หมวดวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต
รัฐประศาสนศาสตรในวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา

นก
1
2
2

3

๔๐๑ ๓๐๙

3
3

๔๐๑ ๓๑๒
๔๐๑ ๓๑๓

หมวดวิชาบังคับสาขา
ความรูเ บือ้ งตนทางความสัมพันธระหวาง
ประเทศ
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร

3
3

๔๐๑ ๓๑๕
๔๐๑ ๔47

ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร 1
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา

3
3

วิชาบาลีเสริม
แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๒

(๒)

(๒) SP ๑๐๖

ไมนบั หนวยกิต (๔)
นับหนวยกิต ๑๙
รวม ๒๓

3
3
3

ไมนบั หนวยกิต (๒)
นับหนวยกิต 2๐
รวม ๒๒
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แผนการศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ชั้นปท่ี ๔
ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา

รายวิชา
หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
หมวดวิชาบังคับสาขา
๔๐๑ ๓๑๑ ทฤษฏีและพฤติกรรมองคการ
๔๐๑ ๓๑๖ ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางรัฐประศาสน
ศาสตร 2
๔๐๑ ๔๒๐ กฎหมายลักษณะพยาน
หมวดวิชาเลือกสาขา
๔๐๑ 213 การบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ของไทย
๔๐๑ ๓24 การบริหารโครงการ
401 474 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
ภาครัฐ
หมวดวิชาเลือกเสรี
๔๐๑ 363 จริยธรรมทางการบริหาร
ไมนบั หนวยกิต
นับหนวยกิต
รวม

ภาคการศึกษาที่ ๒
นก

รหัสวิชา

1

รายวิชา
หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา

นก

3
3

๔๐๑ ๓๑๗
๔๐๑ 427

หมวดวิชาบังคับสาขา
กฎหมายปกครอง
การบริหารการพัฒนา

3

๔๐๑ ๔๒8

การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร

3

3

๔๐๑ ๔25

หมวดวิชาเลือกสาขา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

3

3
2

๔๐๑ ๔67
๔๐๑ ๔72

การบริหารหนวยงานของรัฐ
สัมมนาปญหารัฐประศาสนศาสตร

3
2

๔๐๑ ๔69

หมวดวิชาเลือกเสรี
การบริหารเชิงกลยุทธ

3

3
๒๑
๒๑

3
3

ไมนบั หนวยกิต
นับหนวยกิต ๒๐
รวม ๒๐
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