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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยสงฆ์พทุธชินราช พิษณุโลก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

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


๒ 

  

รายละเอียดของหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
มีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมือ่วันที่ ๒๗ เดอืนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 



๓ 

  

คำนำ 
  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มคอ. ๒ ฉบับนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุงปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ได้มีการ
ปรับปรุงจากหลักสูตรปีพุทธศักราช  ๒๕๕๙ ในการปรับปรุงครั ้งนี ้ได้พิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ และข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมทั้งให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในอันที่จะ
ผลิตบัณฑิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศในด้านสังคมศาสตร์  และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ๙ ประการประกอบด้วย ๑) มีปฏิทาน่าเลื่อมใส ๒) รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ๓) มีศรัทธา
อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา ๔) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา ๕) มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด ๖) มีน้ำใจเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ๗) มีโลกทัศน์กว้างไกล ๘) มีความเป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา ๙) มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อม
ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม โดยหลักสูตรปรับปรุงนี้จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
คุณลักษณะและศักยภาพที่เหมาะสมตรงกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต อาทิกลุ่มสถานประกอบการ ห้าง
ร้าน หน่วยงานของรัฐอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมต่อไป 

หลักสูตรฉบับนี้มีหมวดวิชาที่สำคัญประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
หมวดวิชาเฉพาะ ในวิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์ และวิชาเลือกทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ทั้งนี้ทุกรายวิชาในหลักสูตรเปิดสอนให้นิสิตหลักสูตรอ่ืนเพ่ือให้นิสิตเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
อีก ๖ หน่วยกิต ซึ่งการนําหลักสูตรนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนควรพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้
สามารถใช้หลักสูตรนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔ 

  

สารบัญ 
หมวด            หน้า 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป           ๑ 
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร        ๗ 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร    ๙ 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล      ๒๒ 
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต       ๔๒ 
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์          ๔๔ 
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร        ๔๕  
หมวดที่ ๘ การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร     ๕๐  
 
ภาคผนวก ก. คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต      ๕๒ 
ภาคผนวก ข. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔     ๗๔ 
ภาคผนวก ค. ตารางมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ (มคอ.๑)     ๑๒๐ 
ภาคผนวก ง. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร      ๑๒๓ 
ภาคผนวก จ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑      ๑๒๕ 
ภาคผนวก ฉ. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                 ว่าด้วยการโอนและเทียบโอนผลการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗   ๑๔๐  
ภาคผนวก ช. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การโอนและเทียบโอนผลการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑   ๑๔๔  
ภาคผนวก ซ. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์การโอน 
 และเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑   ๑๔๗   
ภาคผนวก ฌ. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา  
                 และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา       ๑๕๐  
ภาคผนวก ญ. ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์   
                  และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่องเปิดหน่วยวิทยบริการ  ๑๕๓ 
ภาคผนวก ฎ. ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง     ๑๕๖ 
ภาคผนวก ฏ. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                 เรื่อง อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    ๑๕๘ 
ภาคผนวก ฐ. ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    ๑๖๑ 
 

 



๑ 

  

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

-------------------------- 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก 
 

หมวดที ่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 
 



๒ 

  

 ๕.๓ ภาษาที่ใช้ 
  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย มีเอกสารตำราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบ 
 ๕.๔ การรับเข้าศึกษา 
  รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 ๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 ๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  คือ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 ๑) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 ๒) กำหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 ๓) สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั ้งที่  
๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๔) สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรและอนุมัติให้เปิดสอนในคราว
ประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
ผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถเป็น 
๘.๑  ข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๘.๒  พนักงานในสังกัดสำนักงานข้าราชการพลเรือน 
๘.๓  ข้าราชการทหาร และตำรวจ  
๘.๔  พนักงานในภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 
๘.๕  นักการเมือง นักวิชาการศึกษา นักปกครอง ผู้จัดการทั่วไป 
๘.๖ เจ้าของกิจการ ประกอบอาชีพอิสระ 
๘.๗ นักวิชาการ อาจารย์ในสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
 

 



๓ 

  

 ๙. ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 

 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ตำแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID : ๓-๖๔๐๑- 
๐๐๘๔๙-๗๕-๙ 

รองศาสตราจารย ์
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

พระราชรัตนสุธี  
(ขวัญรัก มหาวายาโม ) เกษรบัว 

รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ๒๕๕๘   
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา ๒๕๔๖ 
ป.ธ. ๙  กองบาลีสนามหลวง ๒๕๓๗ 

  ID : ๓-๖๕๐๖-
๐๐๔๔๒-๘๗-๙ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

พระครูรัตนสุตาภรณ์  
(ธีรเดช ธีรวฑฺฒโน) โพธิ์ทอง 

รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ๒๕๕๘   
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา ๒๕๔๖ 
ค.บ. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม ๒๕๔๓ 

ID : ๑-๓๐๑๕- 
๐๐๐๑๙-๖๐-๒ 

อาจารย ์
พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ  
(สุเทพ สุเทวเมธี) ดีเยี่ยม 

พธ.ด.  รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๐ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 
พธ.บ. การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 

ID : ๓-๖๕๐๑- 
๐๐๗๖๙-๔๑-๑ 

อาจารย ์ ดร.วรพล  วรสุวรรณโรจน์  

พธ.ด.  รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๐ 
รป.ม. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยันเรศวร ๒๕๕๔ 
กศ.ม.  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลยันเรศวร ๒๕๔๕ 
ค.บ. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม ๒๕๔๓ 

ID: ๕-๖๗๐๑-
๙๐๐๔๐-๔๘-๙ 

อาจารย ์ ดร.ณัฏยาณี บุญทองคำ 
พธ.ด.  รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๐ 
บธ.ม.  การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลยัรามคำแหง ๒๕๕๒ 
บธ.บ.  การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ๒๕๔๗ 
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รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ตำแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID: ๓-๖๕๐๑-
๐๐๓๑๗-๒๐-๐ 

อาจารย ์ ดร.วีระ  จุฑาคุปต ์
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ๒๕๕๒ 
ศศ.ม. การจัดการพัฒนาสังคม สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๒๕๔๘ 
น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรามคำแหง ๒๕๒๖ 

ID: ๔-๑๐๐๕-
๐๐๐๓๙-๕๗-๙ 

อาจารย ์ นายอำนาจ  สาเขตร์ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๒๕๔๓ 
ศศ.บ. การจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร ๒๕๓๙ 

ID: ๕-๖๓๐๒- 
๐๐๐๑๖-๓๓-๐ 

อาจารย ์
 

นายสุขสันต์ เขียวพลอย 
พธ.ม.  (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 
พธ.บ. การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 

ID: ๓-๖๓๐๑- 
๐๐๕๗- ๘๘-๐ 

อาจารย ์
พระมหาจักรพันธ์ จกฺกวโร  
(นะวะแก้ว) 

พธ.ม.   การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๑ 
ร.ม. สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลยัรามคำแหง ๒๕๕๓ 
พธ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๐ 

ID: ๓-๖๓๐๑- 
๐๐๕๔๔-๓๙-๗ 

อาจารย ์ นายอำนาจ  ทาปิน 
ร.ม. สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลยัรามคำแหง ๒๕๕๓ 
พธ.บ. การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๐ 
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๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ที่อยู่ : ๒๑๗ หมู่ ๖ ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารประเทศที่รัฐเน้นการบริหาร

โดยการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีการพัฒนาและขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว อีกทั้ง การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างจำกัดต้องถูกนำไปใช้อย่างไม่ครอบคลุมถถึงประโยชน์
ของประชาชนในชุมชน ก่อให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มประชาชนในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกับ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดถึงการครองชีพของประชาชนและนับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามลำดับ จากสภาพที่
เกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่มีการแข่งขันอย่าง
เข้มข้น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในสภาพปัญหาต่างๆ ในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมบุคลากรในด้านการมีภาวะผู้นำ
ที่สามารถมีการบริหารจัดการได้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ รวมทั้ง มีความสามรถในการสื่อสาร
เพื ่อความเข้าใจที ่ถูกต้องแก่ภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกันทุกฝ่าย ในสภาพ           
การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ 

๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากข้อ ๑๑.๑ เป็นผลให้สังคมและวัฒนธรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ

รวมกลุ่ม การร่วมมือในภูมิภาคที่มีความแตกต่างกันไปในทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตร จึงมี
ความจำเป็นต้องคำนึงถึงความแตกต่างดังกล่าว เพื่อที่ว่าสามารถสร้างคนรุ่นใหม่ ที่พร้ อมปรับตัวเองเข้าสู่สภาพ
ของการเปลี่ยนแปลงได้โดยยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และรากเหง้าของตนเอง 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว การวางแผนหลักสูตรจึงต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสาร       
ไร้พรมแดน เปิดเสรีทางการค้าและการเคลื่อนย้ายการทำงาน ทำให้เกิดการแข่งขันทั้ งภายในและภายนอก
ประเทศ การผลิตบุคลากรที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่มุ่งไปสู่สังคมแห่งความรู้ ที่แข่งขันกันด้วยความรู้
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม 
ที่จะช่วยชี้นำและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้ได้มีความเป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิต            
ของสังคมไทย อันจะนำไปสู่การพพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความสงบสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไป 
 
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของสังคมในการสร้างคนรุ่นใหม่ ที่พร้อมปรับตัวเองเข้าสู่

สภาพของการเปลี่ยนแปลงได้โดยยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และรากเหง้าของตนเอง และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) ในการผลิตบุคลากรทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม มุ่งไปสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู ้ ที ่แข่งขันกันด้วยความรู ้ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ โดยเข้าใจผลกระทบทางสังคม               
และวัฒนธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม ในการช่วยชี้นำและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้อง      
และมีความเหมาะสมกับสังคมไทย 

๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

ผลิตบัณฑิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศในด้านสังคมศาสตร์ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๙ ประการประกอบด้วย//๑) มีปฏิทาน่าเลื่อมใส//๒) รู ้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง        
ทางสังคม ๓) มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา//๔) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา//๕) มีความใฝ่รู้ใฝค่ิด    
๖) มีน้ำใจ เสียสละเพื่อส่วนรวม//๗) มีโลกทัศน์กว้างไกล//๘) มีความเป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา และ/ 
๙) มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
 

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 

และวิชาเลือกทางรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๗๔ หน่วยกิต  
ทั้งนี้ ทุกรายวิชาในหลักสูตรเปิดสอนให้นิสิตหลักสูตรอื่นเพื่อให้นิสิตเลือกเรียนเป็นวิชาโท หรือ

วิชาเลือกเสรีได้อีกจำนวน ๖ หน่วยกิต 
๑๓.๓ การบริหารจัดการ   

การบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารและ
ดำเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑  ปรับปรุง ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดำเนินงานของหลักสูตร/สาขาวิชา 
การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร เพ่ือรักษามาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด รวมทั้งมีการดำเนินงานการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ การบริหารหลักสูตร การควบคุมมาตรฐาน
หลักสูตร พิจารณาและจัดแบ่งภาระงานสอนให้กับบุคลากรในหลักสูตร และพิจารณาและกลั ่นกรองเกรด         
ในรายวิชาที่หลักสูตรรับผิดชอบ โดยหลักสูตรจะมีการนัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรในทุกสัปดาห์ที่ ๓ ของ
เดือน เพื่อหารือเกี่ยวกับการกำหนดตารางเรียน การพิจารณาประมวลรายวิชา ข้อสอบ และการพิจารณาอนุมัติ
ผลการเรียน รวมทั้งวางแผน กำกับติดตามการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้อ งกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ        
อย่างต่อเนื่อง 
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หมวดที ่๒ 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

๑. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
๑.๑ ปรัชญาและความสำคัญ 
 มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ควบคู่คุณธรรม ใช้หลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนาดำเนินชีวิต มีภาวะผู ้นำ ตระหนักถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตยบนฐานหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา มีจิตอาสาและการเสียสละรับใช้ท้องถ่ิน คณะสงฆ์ ชุมชน สังคม ประเทศ และประชาคมอาเซียน  

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
๑.๒.๑/เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีการประพฤติปฏิบัติตนประกอบด้วยคุคุณธรรมจริยธรรม มีศรัทธา  

ในพระพุทธศาสนา มีความเสียสละเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสังคม 
๑.๒.๒/เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์และ

บูรณาการหลักพุทธธรรมกับองค์ความรู้หลักในการพัฒนาตนเองของคณะสงฆ์ องค์กร ชุมชนและสังคม  
๑.๒.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ทางรัฐประศาสน

ศาสตร์และสามารถพัฒนานวัตตกรรมทางการบริหารเพื่อแก้ปัญหาทางสังคม 
๑.๒.๔ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นที่

แตกต่าง พร้อมทั้งสามารถสื่อสารกับใช้เทคที่ทันสมัย เพ่ือการสื่อสารกับผู้คนต่างวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

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

- ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ให้มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่ 
สกอ. กำหนด และสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิปริญญา
ตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(มคอ.๑ สาขาร ั ฐประศาสน
ศาสตร์) 

- พัฒนาหลักส ูตรโดยมีพ ื ้นฐานจาก
หลักสูตรที่ยอมรับกันระดับสากล 

- พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา       
รัฐประศาสนศาสตร์ (มคอ.๑ สาขา      
รัฐประศาสนศาสตร์) 

-  ต ิ ดตามประเม ินหล ั กส ูตรอย ่ า ง
สม่ำเสมอ 

- เชิญผู ้เช ี ่ยวชาญทั ้งภาครัฐและภาค 
เอกชนมามีส ่วนร ่วมในการพัฒนา
หลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้บริหารองค์กรซึ่งมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจด ้านท ักษะ 
ความรู้ ความสามารถในการ
ทำงานในระดับดี 

-  เอกสารและรายงานการ
ประช ุ ม ในกา รปร ั บปรุ ง
หลักสูตร 

-  ร าย ง านผลการประ เมิน
หลักสูตร 



๘ 

  

-/ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม 

- /ต ิดตามความเปล ี ่ ยนแปลงความ
ต้องการของสังคม 

-/รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถาบ ัน/ส ั งคมท ี ่ บ ัณฑิต
ปฏิบัติงาน 

-  ความพ ึ งพอใจ ในท ั กษะ 
ความรู้ ความสามารถในการ
ทำงานของบัณฑิต โดยเฉลี่ย
ในระดับด ี

-/พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ ให้มี
ประสบการณ์จากการนำความรู้
ทางร ัฐประศาสนศาสตร ์และ        
ร ัฐประศาสนศาสตร ์แนวพุทธ
ประยุกต์ใช้การปฏิบัติงานจริง 

-/สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้ทำงานบริการวิชาการแก่สังคม 

-/อาจารย์สายวิชาการได้รับการยอมรับ
ทางผลงานทางวิชาการ 

-/ปริมาณ งานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 

-/ผลงานทางวิชาการที ่ออก
เผยแพร่ 
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หมวดที ่๓ 
ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 

๑.๑ ระบบ  
ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาหนึ่ง

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ทั้งนี้  ข้อกำหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาคผนวก) 

๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนโดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ และจำนวนหน่วย

กิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และคณะกรรมการประจำหลักสูตร 

๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี  

 

๒. การดำเนินการหลักสูตร 
๒.๑ วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน  

- ภาคต้น      ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน  (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.) 
- ภาคปลาย   ระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม  (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.) 
- ภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม  (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.)  

๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๒.๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นพระภิกษุ สามเณร 

   (๑) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
    (๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑   
   (๓) ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
    ๒.๒.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์ 
    (๑) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
    (๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑  
   (๓) ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 

 
 



๑๐ 

  

๒.๓ นิสิตแรกเข้าและกลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 
ปัญหานิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการดำเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา 

ปัญหาการปรับตัว ๑) จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
๒) จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง  
๓) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตใหม่ 
๔) จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้คำปรึกษา โดยเปิดโอกาสให้

นิสิตเข้าขอรับการปรึกษาผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ ชั่วโมงนัดพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา (Home room) ขอเข้าพบที่ห้องพักอาจารย์
ตามวัน-เวลาราชการ จดหมายอีเล็กทรอนิคหรือโทรศัพท์ 

วิธีการเรียนรู้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
และการกำหนดเป้าหมายของนิสิต 

- การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ จัดกิจกรรม “บายศรีสู ่ขวัญ สาน
สัมพันธ์พี่สู่น้อง” แนะนำวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก และ
วิธีปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย
ทัศนศึกษา รวมทั้งศึกษาดูงานในองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

ทักษะภาษาอังกฤษ - จ ัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาก่อนเป ิดภาค
การศ ึกษาสน ับสน ุนให ้น ิส ิตเข ้าร ่วมโครงการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษ สอดแทรกเนื ้อหาการสอน เอกสารประกอบ        
การสอน และใช้สื ่อการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาที ่มี
ความเหมาะสม เพื่อเพิ่มทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขยีนให้แก่นิสิต โดยเฉพาะทักษะการอ่าน และการสรุปความ 

 
๒.๔ แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  

ชั้นปีที่ 
จำนวนรับนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 
๑ ๖๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 
๒ - ๖๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 
๓ - - ๖๐ ๙๐ ๙๐ 
๔ - - - ๖๐ ๙๐ 

รวม ๖๐ ๑๕๐ ๒๔๐ ๓๓๐ ๓๖๐ 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา    ๖๐ ๙๐ 

 
 
 



๑๑ 

  

๒.๕ งบประมาณตามแผน 
๒.๕.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)  

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

ค่าบำรุงการศึกษา ๔๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

ค่าลงทะเบียน ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ 

รวมรายรับทั้งหมด ๓,๙๐๐,๐๐๐ ๔,๖๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๑๐๐,๐๐๐ ๖,๖๐๐,๐๐๐ 

 
๒.๕.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)  

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 
ก. งบดำเนินการ 
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๓,๑๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๔,๑๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ 
๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๖๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ 
๓. ทุนการศึกษา - - - - - 

รวม (ก) ๓,๗๐๐,๐๐๐ ๔,๑๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๔๐๐,๐๐๐ ๕,๙๐๐,๐๐๐ 
ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ 
รวม (ข) ๒๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ 

รวม (ก) + (ข) ๓,๙๐๐,๐๐๐ ๔,๔๕๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๐๕๐,๐๐๐ ๖,๖๐๐,๐๐๐ 
จำนวนนิสิต ๖๐ ๑๕๐ ๑๒๐ ๓๓๐ ๓๖๐ 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต ๓๑,๑๔๔ ๓๒,๕๕๒ ๓๙,๗๖๗ ๕๔,๘๐๐ ๑๐๙,๕๐๐ 
 

๒.๖ ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ        

ราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒.๗ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน      
หน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอน
ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ
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โอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจฬุา
ลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
๓.๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

๓.๑.๑ จำนวนหน่วยกิต   
รวมตลอดหลักสูตร  ๑๔๐ หน่วยกิต  
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที ่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง 

มาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 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 ตัวเลขซึ่งแสดงจำนวนหน่วยกิตและปริมาณการเรียนการ
สอนของรายวิชานั้นๆ เช่น ๓ (๒-๒-๕) หมายถึง ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วย บรรยาย ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ การปฏิบัติ 
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ และการศึกษาด้วยตนเอง ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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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 
 ๐๐๐ ๒๐๕  ปรัชญาเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

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

 ๑.๒ วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 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 ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาไทยเบื้องต้น   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาไทยชั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาจีนเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาจีนชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๒๒  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๒๓ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๒๔  ภาษาฮินดีเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๒๕  ภาษาฮินดีชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๒๖  วัฒนธรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๒๗  มนุษย์กับอารยธรรม ๓ (๓-๐-๖)   หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๒๘  สันติศึกษา ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๒๙  ภาวะผู้นำ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๓๐  หลักธรรมาภิบาล ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๓๑ การรู้เท่าทันสื่อ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
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 ๐๐๐ ๒๓๒  ความรับผิดชอบต่อสังคม ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๓๓  ศาสนาทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

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 
 ๔๐๒ ๔๑๗ วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๔๑๘ ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
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 ๔๐๒ ๔๑๙ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓ (๐-๖-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๒ ๓๒๐ สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 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 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ 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 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 

 นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตต้องเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา 



๑๖ 

  

๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา      
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก มหาวิทยาลัยมหาจฬุา

ลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดแผนการจัดการศึกษา ๔ ปี ตามรายละเอียดต่อไปนี้  
 

ชั้นปีที่  ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฏ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ 

ด้วยตนเอง 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บงัคับ)     

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสงัคม *        ๓ ๓ ๐ ๖ 
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)     
xxx xxx เลือก ๑ รายวิชา ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)     
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาลี ๓ ๓ ๐ ๖ 
๐๐๐ ๑๔๐ กรรมฐาน ๑ ๓ ๒ ๒ ๕ 

 หมวดวิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์     
๔๐๑ ๒๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๘    

หมายเหตุ : * รายวิชาข้อสอบกลาง 
 

ชั้นปีที่  ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฏ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ 

ด้วยตนเอง 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บงัคับ)     

๐๐๐ ๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๓ ๓ ๐ ๖ 
๐๐๐ ๒๐๖ คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย  ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)     
xxx xxx เลือก ๑ รายวิชา ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)     
๐๐๐ ๑๓๔ วรรณกรรมพระพุทธศาสนา *   ๓ ๓ ๐ ๖ 
๐๐๐ ๒๓๙ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ   ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์     
๔๐๒ ๒๐๑ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๘    

หมายเหตุ : * รายวิชาข้อสอบกลาง 



๑๗ 

  

ชั้นปีที่  ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฏ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ 

ด้วยตนเอง 
 หมวดวชิาศึกษาทั่วไป (บงัคับ)     

๐๐๐ ๑๐๓   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจทิัล * ๓ ๓ ๐ ๖ 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)     

xxx xxx เลือก ๑ รายวิชา ๓ ๓ ๐ ๖ 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)     

๐๐๐ ๑๓๕   พระไตรปิฎกศึกษา * ๓ ๓ ๐ ๖ 
๐๐๐ ๒๔๑   กรรมฐาน ๒ ๓ ๒ ๒ ๕ 

 หมวดวิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์     
๔๐๒ ๓๐๓ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๕    

หมายเหตุ : * รายวิชาข้อสอบกลาง 
 
 

ชั้นปีที่  ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฏ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ 

ด้วยตนเอง 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บงัคับ)     

๐๐๐ ๒๐๕   ปรัชญาเบื้องต้น ๓ ๓ ๐ ๖ 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)     

xxx xxx เลือก ๑ รายวิชา ๓ ๓ ๐ ๖ 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)     

๐๐๐ ๒๓๗ ประวัติพระพุทธศาสนา * ๓ ๓ ๐ ๖ 
๐๐๐ ๒๓๘   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา * ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์     
๔๐๒ ๓๐๔ องค์การและการจัดการ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๒ ๓๑๐ พฤติกรรมองค์การ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๘    

หมายเหตุ : * รายวิชาข้อสอบกลาง 
 
 
 
 



๑๘ 

  

ชั้นปีที่  ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฏ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ 

ด้วยตนเอง 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)     

๐๐๐ ๓๔๒   กรรมฐาน ๓ ๓ ๒ ๒ ๕ 
 หมวดวิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์     

๔๐๒ ๓๐๕ นโยบายสาธารณะ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๒ ๔๐๖ เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาเฉพาะด้านทางรฐัประศาสนศาสตร์     
๔๐๒ ๓๑๔ การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๒ ๓๒๑ รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์     
xxx xxx เลือก ๑ รายวิชา ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๘    

 
 

ชั้นปีที่  ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฏ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ 

ด้วยตนเอง 
 หมวดวิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์     

๔๐๒ ๓๐๘ การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๒ ๓๐๙ การบริหารการพัฒนาและการบริหารโครงการ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๒ ๔๑๑ การบริหารเชิงกลยุทธ ์ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาเฉพาะด้านทางรฐัประศาสนศาสตร์     
๔๐๑ ๓๑๖ พุทธจริยธรรมทางการบริหาร ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๒ ๓๒๒ เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์     
xxx xxx เลือก ๑ รายวิชา ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๘    

 
 
 
 
 
 



๑๙ 

  

ชั้นปีที่  ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฏ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ 

ด้วยตนเอง 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)     

๐๐๐ ๔๔๓ กรรมฐาน ๔ ๓ ๒ ๒ ๕ 
 หมวดวิชาเฉพาะด้านทางรฐัประศาสนศาสตร์     

๔๐๑ ๔๑๓ กฎหมายอาญา ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๒ ๔๑๗ วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์    ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๒ ๔๑๘ ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๒ ๓๑๕ นวัตกรรมการบริหารสมัยใหม่ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์     
xxx xxx เลือก ๑ รายวิชา ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๘    

 
 

ชั้นปีที่  ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฏ ี ปฏิบัต ิ เรียนรู้ 

ด้วยตนเอง 
 หมวดวิชาเฉพาะด้านทางรฐัประศาสนศาสตร์     

๔๐๒ ๔๑๒ กฎหมายการปกครอง ๓ ๐ ๖ ๖ 
๔๐๒ ๔๑๙ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร ์ ๓ ๐ ๖ ๖ 
๔๐๒ ๓๒๐ สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร ์ ๒ ๒ ๐ ๔ 

 หมวดวิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์     
๔๐๒ ๓๐๗ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 หมวดวิชาเลือกเสรี     
xxx xxx เลือก ๑ รายวิชา ๓ ๓ ๐ ๖ 
xxx xxx เลือก ๑ รายวิชา ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๗    

 
๓.๑.๕ คำอธิบายรายวิชา  
คำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ตามเอกสารในภาคผนวก ก) 
 
 
 



๒๐ 

  

๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
    ๓.๒.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร 
   อาจารย์ประจำหลักสูตรใช้อาจารย์ชุดเดียวกันกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ดูจากหมวด

ที่ ๑ ข้อ ๙) 
  ๓.๒.๑ อาจารย์พิเศษ 
   ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร 
 

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)  
หลักสูตรกำหนดให้นิสิตเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ (๔๐๒ ๔๔๒) เป็น

วิชาที่นิสิตได้ใช้ความรู้สู่ประสบการณ์ท่ีมีการบูรณาการกับชุมชนโดยมีการแนะแนวของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

๕. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  
หลักสูตรกำหนดให้นิสิตเรียนวิชาการศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ (๔๐๒ ๔๑๙) เป็นวิชาที่นิสิต

ได้ศึกษาประเด็นปัญหาทางการเมือง และการบริหารที่สนใจ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การแนะนำของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

๕.๑ คำอธิบายโดยย่อ  
ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือเรื ่องอื ่นโดยความเห็นชอบและ

ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถทำวิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
ทางการบริหารและนำไปสู่การแก้ปัญหาสังคมได้ และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อเป็นสารสนเทศในการสื่อสารได้ 

๕.๓ ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี ๑ ของปีการศึกษาที่ ๔ 

๕.๔ จำนวนหน่วยกิต 
๓ หน่วยกิต 

๕.๕ การเตรียมการ  
มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

โครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
๕.๖ กระบวนการประเมินผล  

๕.๖.๑ ผู้สอนและผู้เรียนกำหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดยกำหนด
เกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 

๕.๖.๒ ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนตามแบบฟอร์ม 
๕.๖.๓ ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม 
๕.๖.๔ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 



๒๑ 

  

๕.๖.๕ ผู้เรียนนำเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู้สอนประจำรายวิชาทุกคนซึ่งเข้า
ร่วมฟังการนำเสนอผลการศึกษา 

๕.๖.๖ ผู้สอนทุกคนเข้าฟังการนำเสนอผลการศึกษาของผู้เรียน 
๕.๖.๗ ผู้ประสานงานรายวิชานำคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจำวิชา

ทุกคน ผ่านคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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หมวดที ่๔ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเรื่อง การสำรวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือ

การแต่งกาย การเข้าสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา 
สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทำงานใน
บางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นิสิต
จะสำเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- กำหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องทำงานเป็นกลุ่ม และมีการกำหนด
หัวหน้ากลุ่มในการทำรายงานตลอดจน กำหนดให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการนำเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะ
ผู้นำและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าใน
การดำเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 

- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้า
เรียนอย่างสม่ำเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าใน
การแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการให้ความรู้แก่นิสิตในการนำเอาความรู้ทางด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ไปใช้ในการทำงานที่จะทำให้นิสิตอยู่ร่วมกับคนอื่นและ  
คนในสังคมได้ 

 
๔.๒ การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 ๔.๒.๑ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 
(๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
(๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
(๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม ศรัทธา จิตสาธารณะและการเสียสละเพ่ือส่วนรวม ในการเรียนการสอน 
(๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
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(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 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
(๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ 
(๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
(๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
(๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
(๕) ศึกษาดูงาน 
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กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(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 
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(๔) นำเสนอผลงาน  
 ๔.๒.๒ แผนที ่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จากหลักสูตรสู ่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อ
ผลการเรียนรู้ใดบ้างของ 

๑) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
(๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
(๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

๒) ด้านความรู้ 
(๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
(๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล 
(๓) สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
(๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
(๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(๑) สามารถทำงานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม   
(๒) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(๓) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได ้
(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. ทักษะความสัมพันธ์ฯ ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลขฯ 

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  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม ่                
๐๐๐ ๑๑๓ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น                
๐๐๐ ๑๑๔ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                
๐๐๐ ๑๑๕ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน                
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น                 
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง                
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาไทยเบื้องต้น                
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาไทยชั้นสูง                



๒๗ 

  

รหัสวิชา รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้ ๓. ทักษะทางปัญญา ๔. ทักษะความสัมพันธ์ฯ ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลขฯ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
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                

 



๒๘ 

  

 ๔.๒.๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 
(๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
(๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
(๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม ศรัทธา จิตสาธารณะและการเสียสละเพ่ือส่วนรวม ในการเรียนการสอน 
(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 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 



๒๙ 

  

(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) 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 



๓๐ 

  

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) สอนโดยการฝึกปฏิบัติ 
(๒) มอบหมายงานค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
(๓) นำเสนองานโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(๑) ทดสอบย่อย 
(๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
(๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
(๔) นำเสนอผลงาน  

 ๔.๒.๔ แผนที ่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จากหลักสูตรสู ่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ของวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบ
ต่อผลการเรียนรู้ใดบ้างของ 

๑) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
(๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
(๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

๒) ด้านความรู้ 
(๑) มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎีและเนื้อหา 
(๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล 
(๓) สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
(๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
(๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(๑) สามารถทำงานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม   
(๒) มีมนุษยสัมพันธ์  รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(๓) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
(๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด  อ่านและเขียน 
(๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 



๓๑ 

  

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา ทักษะความสัมพันธ์ฯ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขฯ 

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

 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

  

 ๔.๒.๕ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      (๑) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งส่วน
ตนและส่วนรวม 
      (๒) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม 
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อื่น 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      (๑) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน 
      (๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
      (๓) เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านศีลธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา 
      (๔) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      (๑) ประเมินโดยผู้สอนและเพ่ือน  สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
      (๒) ประเมินจากผลงาน  และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
      (๓) ประเมินคุณธรรม  จริยธรรมของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาโดยหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 
 ๒) ด้านความรู้  

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      (๑) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
      (๒) รู ้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติกฎระเบียบและ
ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
      (๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      (๑) บรรยาย 
      (๒) ปฏิบัติการ 
      (๓) ฝึกฏิบัติ 
      (๔) กิจกรรมในชั้นเรียน 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      (๑) สอบ 
      (๒) รายงาน 
      (๓) แฟ้มสะสมงาน 
      (๔) การสังเกตุพฤติกรรม 
  



๓๓ 

  

 ๓) ด้านทักษะทางปัญญา  
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

      (๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสน
ศาสตร์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
      (๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ แนวคิด 
และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์  

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
      (๑) เรียนรู้กรณีศึกษาและร่วมกันอภิปรายกลุ่ม 
      (๒) รายวิชาปฏิบัติ ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 
      (๓) มีการศึกษาค้นคว้าในรูปรายงาน โครงงาน และนำเสนอ(๔) ศึกษาดูงาน  เรียนรู้จาก
สภาพจริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
      ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติของผู้เรียน ที่เกิดจากการใช้กระบวนเรียนรู้อย่างเป็นเหตุ
เป็นผล ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์ และนำเสนออย่างเป็นระบบ  เช่น รายงานกรณีศึกษา การปฏิบัติงานและ
ผลงานของผู้เรียนทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม  พฤติกรรมการเรียนรู้  ในชั้นเรียน การวัดประเมินผลจากข้อสอบที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนตอบโดยการคิดวิเคราะห์ ด้วยการ นำความรู้ทางหลักการ ทฤษฎีไปปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา
อย่างเหมาะสมมีเหตุผล   
 ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ้ด ้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
      (๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้นำและสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 
      (๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์  
      (๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเอง
และบริบทของกลุ่ม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
      (๑) มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้ความรับผิดชอบ และการเป็น
สมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 
      (๒) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ระหว่างผู้เรียน กับ
ผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน 
      (๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ การ
จัดการอารมณ์  การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลอื่น 

 



๓๔ 

  

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      (๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียน ระหว่างการเรียนการสอน และการ
ทำงานร่วมกับเพื่อน 
      (๒) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่นำเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      (๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการ
นำเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ  
      (๒) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั ้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหา
ทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
      (๓) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      (๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน  และบุคคลอื่นในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
      (๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ 
      (๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล และการสื่อสาร
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      (๑) ประเมินจากความสามารถในการนำเสนอต่อชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตร์ 
      (๒) ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร  การอธิบาย  การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ  
      (๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนมอบหมาย 
 ๔.๒.๖ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา       
(Curriculum  Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะด้าน แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อ
ผลการเรียนรู้ใดบ้าง 
   ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
  (๑) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งส่วนตน
และส่วนรวม 
  (๒) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม 
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อื่น 
 



๓๕ 

  

 ๒) ด้านความรู้  
  (๑)  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  (๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับ
ที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  (๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
     ๓) ด้านทักษะทางปัญญา  
         (๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
  (๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ แนวคิด 
และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
   ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  (๑)  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
  (๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
  (๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและ
บริบทของกลุ่ม 
 ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   (๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการนำเสนอ
ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ  
  (๒) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการ
วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  (๓) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๓๖ 

  

๑4 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ( Curriculum  Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

๑0 

 รหัสวิชา รายวิชา ๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ความรู้ ๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 ๑. วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร ์              
 ๔๐๒ ๒๐๑ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์   

(Introduction to Public Administration)              

 ๔๐๑ ๒๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์   
(Introduction to Political Science)              

 ๔๐๒ ๓๐๓ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์   
(Public Administration Theory)              

 ๔๐๒ ๓๐๔ องค์การและการจัดการ   
(Organizational and Public Administration)               

 ๔๐๒ ๓๐๕ นโยบายสาธารณ   
(Public Policy)               

 ๔๐๒ ๔๐๖ เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์  
Technicque and tools in Public Administration)               

 ๔๐๒ ๓๐๗ การบริหารทรัพยากรมนุษย์   
(Human Resources Administration)               

 ๔๐๒ ๓๐๘ การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ   
(Public Budgeting and Fiscal Administration)               

 ๔๐๒ ๓๐๙ การบริหารการพัฒนาและการบรหิารโครงการ   
(Development management and project management)              

 

๓๗ 



๓๗ 

  

 

 รหัสวิชา รายวิชา ๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ความรู้ ๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
 ๔๐๒ ๓๑๐ พฤติกรรมองค์การ   

(Organizational Behaviors)              

 ๔๐๒ ๔๑๑ การบริหารเชิงกลยุทธ์   
(Strategic Management)               

 ๒. วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์              
 ๔๐๑ ๔๑๒ กฎหมายปกครอง   

(Administrative Law)               

 ๔๐๑ ๔๑๓ กฎหมายอาญา   
(Criminal Law)               

 ๔๐๒ ๓๑๔ การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น   
(Local Fiscal Management)               

 ๔๐๒ ๓๑๕ นวัตกรรมการบริหารงานสมัยใหม่   
(Innovation in modern management)              

 ๔๐๒ ๓๑๖ พุทธจริยธรรมทางการบริหาร   
(Buddhist ethics in administration)               

 ๔๐๒ ๔๑๗ วิธีวิทยาการวจิัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์   
(Research Methodology for Public Administration)               

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

 ๔๐๒ ๔๑๙ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์   
(Independent Study on Public Administration)               

 ๔๐๒ ๓๒๐ สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ   
(Seminar in Buddhist Public Administration)               



๓๘ 

  

 
 
 

 รหัสวิชา รายวิชา ๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ความรู้ ๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 ๔๐๒ ๓๒๑ รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ   
(Buddhist Public Administration)               

 ๔๐๒ ๓๒๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ   
(Information Technology for Government Management)                 

 ๓. วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร ์              
 ๔๐๑ ๔๒๓ กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา   

(Law of Criminal Procedure)               

 ๔๐๑ ๔๒๔ กฎหมายลักษณะพยาน   
(Law of Witness)              

 ๔๐๑ ๔๒๕ ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ   
(International Relation)               

 ๔๐๒ ๔๒๖ ประชาคมอาเซียนศึกษา    
(ASEAN Community Studies)                 

 ๔๐๒ ๔๒๗ พุทธธรรมกับการบริหารเชิงกลยุทธ ์   
(Buddha Dharma and Strategic Management)               

 ๔๐๒ ๔๒๘ การระดมมวลชนและเคลื่อนไหวทางสังคม   
(Mobilization and mass social movements)               

 ๔๐๒ ๔๒๙ ดิจิตอลเพื่อการบริหารงานภาครัฐ   
(Digital for Public Administration)              

 ๔๐๒ ๔๓๐ นวัตกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(Innovation in Local Governmental Organization)               



๓๙ 

  

๑4 
 

 รหัสวิชา รายวิชา ๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ความรู้ ๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 ๔๐๒ ๔๓๑ การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ   
(Anti Corruption in Public Sector)               

 ๔๐๒ ๔๓๒ กฎหมายแรงงาน   
(Labour Law)              

 ๔๐๒ ๔๓๓ ภาวะผู้นำกบัการบริหารสมัยใหม ่  
(Leadership and modern management)              

 ๔๐๒ ๔๓๔ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์   
(Civil and commercial law)              

 ๔๐๒ ๔๓๕ กฎหมายรัฐธรรมนูญ   
(Constitutional law)              

 ๔๐๒ ๔๓๖ การจัดการความขัดแย้ง   
(Conflict management)              

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

             

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

             

 ๔๐๒ ๔๓๙ การบริหารงานยุติธรรม   
(Good Governance for the Administration)               

 ๔๐๒ ๔๔๐ สหกิจศึกษา   
(Cooperative Education)              

๓๘ 



๔๐ 

  

 
 
 
 

๑4 
 
 
 

๑4 

 รหัสวิชา รายวิชา ๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ความรู้ ๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 ๔๐๒ ๔๔๑ การบริหารธุรกิจและการเงิน   
(Business and Financial Management)              

 ๔๐๒ ๔๔๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชพีทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓ (๐-๖-๖) 
(Professional Experience Training in Public Administration)              

 ๔๐๒ ๔๔๓ รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา    
(Public Administration  Science in Buddhism)               

 ๔๐๒ ๔๔๔ รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา   
(Public Administration in Buddhist Literature)               

 ๔๐๒ ๔๔๕ ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา   
(Buddhist Good Governance)                 

 ๔๐๒ ๔๔๖ การจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธ   
(Buddhist human capital management)               

 ๔๐๒ ๔๔๗ การวางรากฐานเพื่อการบริหารองค์การ   
(Platform  for Organization Management)              



๔๑ 

  

๔. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  
เมื่อจบการศึกษาชั้นปีที่ ๑  
นิสิตเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๑ มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

และว ิทยาศาสตร ์ ม ีท ักษะในการใช ้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื ่อสาร มีความร ู ้  ล ึกซ ึ ้งใน
พระพุทธศาสนาภาคปฏิบัติ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมสามารถทำงาน
รว่มกับคนอ่ืนได้และดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  

เมื่อจบการศึกษาชั้นปีที่ ๒  
นิสิตเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๒ มีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติและการวิจัยและ ภาษาศาสตร์

ที่สามารถนำมาเป็นพื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้งานในวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์และมีความรู้ความเข้าใจใน
ความรู้พื้นฐานทางสาขาวิชาของรัฐศาสตร์ คือ การบริหารรัฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจำเป็น
ต่อการเรียนรู้เชิงลึกทางรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับต่อไป 

เมือ่จบการศึกษาชั้นปีที่ ๓  
นิสิตเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๓ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีรวมทั้ง

ทักษะปฏิบัติในสาขาวิชาทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยเฉพาะสามารถบูรณาการวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์
เชื ่อมโยงสู ่บริบทการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐได้อย่างถ่องแท้และมีความสามารถในการรู ้เท่าทัน
ปรากฏการณ์ทางสังคมโดยใช้วิธีการทางกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้อย่างชัดเจน  

เมื่อจบการศึกษาชั้นปีที่ ๔  
นิสิตเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๔ มีความเชี่ยวชาญในวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้ประสบการณ์จริงโดยการนำทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติใน
หน่วยงานผ่านโครงการที่มีตนกำกับควบคุมคุณภาพเป็นอย่างดี พร้อมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับ
และความรู้ศาสตร์อื ่นๆที่เกี ่ยวข้อง มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสามารถแก้ไขปัญหาจากการสะสม
ประสบการณ์จากภาควิชาการที่ศึกษาและฝึกประสบการณ์ในพื้นที่จริงสามารถวิเคราะห์แปลความหมายและ
เสนอแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ สรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในระดับด ี
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

  

หมวดที ่๕ 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

     

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาคผนวก ง) 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

๒.๑ การทวนสอบตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.๑) 
๑) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่ 
การทวนสอบในระดับรายวิชา ให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและภาค 

ปฏิบัติ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและการประเมินผลให้เป็นไปตาม
แผนการสอน   

การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันเพื่อดำเนิน 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงานผล  

๒) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนิสิตสำเร็จการศึกษา   
การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต หลังสำเร็จการศึกษา เน้น

การทำวิจัยเชิงสัมฤทธิ ์การประกอบอาชีพของบัณฑิตที ่ทำอย่างต่อเนื่อง และนำผลการวิจัยมาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงาน   

หลักสูตรกำหนดแนวทางการทวนสอบด้วยวิธ ีการสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน  
การสัมภาษณ์ เพื่อพิสูจน์ว่าการจัดการศึกษา บรรลุวัตถุประสงค์ สำหรับกลยุทธ์การทวนสอบที่ใช้ ได้แก่ การ
ตรวจสอบการให้คะแนนจาก กระดาษคำตอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยคณาจารย์ 
นิสิต ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประเมินภายนอก การรายงานเกี่ยวกับทักษะของผู้ใช้บัณฑิต  

๒.๒ การทวนโดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์แบบขั้นบันได 
ดังต่อไปนี้ 

๑) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ ให้นิสิตสืบค้นข้อมูล
เพ่ือเขียนบทความสรุปความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ ในประเด็นที่ตนสนใจ 

๒) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ ให้นิสิตจัดทำแผ่นภาพ
ความรู้ (Info graphic) เพ่ือแบ่งปันเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสังคมศาสตร์เผยแพร่แก่สาธารณชนในสื่อออนไลน์  

๓) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ ให้นิสิตสอบประมวล
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารองค์กรภาครัฐ หรือองค์กรทางสังคม 

๔) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ ให้นิสิตส่งรายงาน     
เชิงวิพากษ์เก่ียวกับการเมืองการปกครอง 
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๕) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ ให้นิสิตส่งรายงาน     
การวิเคราะห์ตนเองเก่ียวกับสมรรถนะที่สำคัญ และสมรรถนะที่มีอยู่ในการเป็นนักรัฐประศาสนศาสตร์ 

๖) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒  ให้นิสิตส่งโครงร่าง   
สารนิพนธ์ ระดับปริญญาตรี 

๗) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ ให้นิสิตใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการนำเสนอรายงานสารนิพนธ์ระดับปริญญาตรี 

๘) หลังจากนิสิตเรียนครบทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ ให้นิสิตจัดทำโครงการ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการประเมินผลลัพธ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตร 

 
๓. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 การสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑   

โดยนิสิตผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 (๑) สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่า ของเวลา

การศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 

 (๒) ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึก
ภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน  

 (๓) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่๖ 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
๑. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

๑.๑ มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก ตลอดจนในภาควิชาของ
หลักสูตร   ที่สอน 

๑.๒ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยสายตรงในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ ์

 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(๑) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยสายตรงในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ ์

(๒) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

(๑) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้      
และคุณธรรม 

(๒) มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(๓) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน      

ที่ส่งผลให้อาจารย์มีความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
(๔) จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัย 
(๕) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของวิทยาลัย 
(๖) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของวิทยาลัย 
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๑8หมวดที่ ๗ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
๑. การกำกับมาตรฐานหลักสูตร 

การบริหารหลักสูตรดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  ๒๕๕๘ โดยมอบหมายให้
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารหลักสูตรในภาพรวมผ่านทางคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีการจัดประชุมเป็นประจำ ทุกสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน 

 
๒. บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานทำ นอกจากนั้นยังติดตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก สำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็น
ประจำทุกปี และแจ้งผลการสำรวจให้กับคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทราบเพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกำหนดว่า ผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึง
พอใจมากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕)     
 
๓. นิสิต 

หลักสูตรให้ความสำคัญกับการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานิสิต และผลลัพธ์   
ที่เกิดขึ้นกับนิสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๓.๑ หลักสูตรกำหนดคุณสมบัติของนิสิตที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
จะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

ทั้งนี้ จะมีการสอบคัดเลือกด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐานและสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความพร้อม
ทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

๓.๒ หลักสูตรส่งเสริมการพัฒนานิสิต  
๑) กำหนดให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และ

พัฒนาศักยภาพที่จำเป็นให้กับนิสิต โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒) มีระบบสนับสนุนและการให้คำแนะนำนิสิต โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่

นิสิตทุกรูป/คน อาจารย์จะแจ้งวัน เวลา ที่นิสิตจะขอรับคำปรึกษาไว้หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้
นิสิตที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอื่นๆ สามารถขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ 

๓) มีระบบการอุทธรณ์ของนิสิต นิสิตที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่องทั่วไปหรือ
ผลการประเมิน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที ่ทำหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอน         
ในรายวิชานั้นๆ ได ้
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๓.๓ หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิต ไดแ้ก่ อัตราการคงอยู่ของนิสิต 
อัตราการสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
 
๔. อาจารย ์

หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือก
อาจารย์  โดยให้ความสำคัญกับคุณสมบัติความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และความมุ่งมั่น
ในการผลิตผลงานทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่

จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้อง
สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ทั้งนี้ การรับอาจารย์ใหม่จะต้องนำไปสู่การมีอัตรากำลังที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับเข้า     
มาศึกษาในหลักสูตร  

๔.๒ การบริหารอาจารย์ 
หลักสูตรมีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อย่างชัดเจน โดยมอบหมายภาระงานตามความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ 
ส่งเสริมจูงใจสนับสนุนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีระบบยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ    
ทำให้อัตราการคงอยู่ของอาจารย์อยู่ในระดับสูง และมีคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์มากกว่า ๓.๕ (จาก
ระดับ ๕)  ทั้งนี้ โดยบทบาทหน้าที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการ
วางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

๔.๓. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ทุกรูป/คน ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ส่งเสริมให้

อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์ทุกท่านจะต้องผลิตผลงาน     
ทางวิชาการให้ได้ ดังนี้ 

๑) ผลงานวิจัย จำนวน ๑ เรื่อง ในรอบ ๒ ปี 
๒) บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI จำนวน ๑ เรื่องต่อปี 
๓) เอกสารประกอบการสอน/หนังสือ/ตำรา/งานแปล ประเภทใดประเภทหนึ่ง จำนวน         

๑ เรื่องต่อปี 
ทั้งนี้ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลกจะต้องพัฒนาระบบและกลไกภายในที่เอื้อต่อการ

พัฒนาผลงานทางวิชาการดังกล่าวข้างต้น ในขณะเดียวกันในด้านประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์จะต้อง
ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจจากนิสิตมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕) 
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๕. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การออกแบบ

หลักสูตร มีการควบคุมกำกับการจัดทำรายวิชา การวางระบบผู้สอบและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     
ในแต่ละรายวิชา มีการประเมินผู้เรียน การกำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนให้ผลลัพธ์การเรียนรู ้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้          

ที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร  โดยใช้กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นเครื่องในการ
กำกับให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ใน มคอ. ๒ 

๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรจัดผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ตามความรู้ความสามารถและความชำนาญ

ในเนื้อหา ทั้งนี้ คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน และผลงานทางวิชาการของผู้สอน  โดยมีการกำกับ    
ให้อาจารย์ทุกท่านจะต้องมีการทำประมวลการสอนรายวิชา  (มคอ. ๓) ทุกรายวิชา และมีการประเมิน         
การจัดการเรียนการสอน (มคอ. ๕) ทุกรายวิชา รวมทั้งมีการประเมินหลักสูตร (มคอ. ๗) อย่างครบถ้วน 

ส่งเสริมให้อาจารย์จัดกิจกรรมที่เป็นกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับ
พันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการและการทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมอย่างครบถ้วน  

๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง โดยมีเครื่องมือ

การประเมินที่หลากหลาย ทั้งข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า  การ
สังเกตพฤติกรรม การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น  
 
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรโดยการสนับสนุนของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก จัดเตรียมความพร้อมทาง
กายภาพทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่ง
สนับสนุนการศึกษา ประกอบด้วย ห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ 
วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ให้เพียงพอและทันสมัย มีการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพียงพอและ
ทั่วถึงตามความต้องการของนิสิต โดยมีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยตลอดเวลาโดย
อาศัยผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มากกว่า 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 



๔๘ 

  

เกณฑ์การประเมิน 

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) มีการจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

(๔) มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการดำเน ินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ. ๖ ภายใน 
๓๐ วัน หลังส ิ ้นสุดภาคการศึกษาที ่เป ิดสอนให้ครบ        
ทุกรายวิชา 

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 



๔๙ 

  

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

 (๑๐) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้ร ับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

  

หมวดที ่๘ 
การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑. การประเมินกลยุทธ์การสอน : ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดย    
ทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วน    
ช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนิสิตและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิต      
ด้านกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทำโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง และ
กำหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

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

 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

กระบวนการและวิธีการประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
๑) จัดประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรและแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
๒) วางแผนการประเมินหลักสูตร ออกแบบและเตรียมการในส่วนของเครื่องมือที่จะใช้เก็บข้อมูล 

กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะสำรวจโดยการแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มประกอบด้วย 
(๑) กลุ่มบัณฑิต 
(๒) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 
(๓) กลุ่มคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(๔) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
๔) ประมวลข้อมูลดำเนินการวิเคราะห์ 
๕) นำผลที่ได้และข้อเสนอแนะมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเพื ่อให้สอดคล้อง        

กับความต้องการของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
๖) จัดทำหลักสูตรปรับปรุงโดยการนำข้อมูลแนวทางการปรับปรุงมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในเล่ม

หลักสูตรที่กำลังดำเนินการปรับปรุง 
๗) นำหลักสูตรปรับปรุงส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะ 



๕๑ 

  

๘) จ ัดทำเล ่มหลักส ูตรฉบับสมบูรณ์เสนอคณะกรรมการประจำคณะ สภาว ิชาการและ             
สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

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  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา       
ลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

จากการรวบรวมข้อมูลในข้อที่ ๒ ทั้งโดยภาพรวมและรายวิชาและการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูล
ข้างต้นโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะทำให้ทราบปัญหาการบริหารหลักสูตร กรณีที่พบปัญหาสามารถ
ดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีในลักษณะของการปรับปรุงย่อย สำหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้น        
จะปรับปรุงทุก ๕ ปีเพื่อให้หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาคผนวก ก 

คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

  

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
ปัญหาสังคมแบบสันติว ิธ ี ความเป็นพลเมือง และการสื ่อสารทางสังคม         
ยุค New Normal 

 

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

ของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย 
กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล ครอบครัว มรดก พินัยกรรม สัญญาประเภทต่างๆ    
ที่จำเป็น ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ความรับผิดในทางอาญา     
เหตุยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษ เหตุลดโทษ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
กระทำความผิด กระบวนการยุติธรรมของไทย 

 

๐๐๐ ๑๐๓   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  

(Computer and Digital Technology)  
๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ 
แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ความปลอดภัย กฎหมาย จริยธรรมในสังคมดิจิทัล 
และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต ฝึกทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต 
การสื่อสารยุคดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดทำเอกสาร ตารางคำนวณ 
และการนำเสนอข้อมูลได้ 

 

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

เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตัว การแสดงออก
ทางความรู้สึกและความคิดเห็นการแสดงบทบาทสมมติ ศึกษาโครงสร้างและ
การใช้ไวยากรณ์ เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 

 



๕๔ 

  

๐๐๐ ๒๐๕   ปรัชญาเบื้องต้น (Introduction to Philosophy) ๓ (๓-๐-๖) 
 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   
เมทริกซ์ หลักพื้นฐานทางสถิติ การรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ และ
การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง สถิติแบบบรรยาย สถิติทดสอบ การทดสอบ
สมมติฐาน รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย ขั ้นตอนการวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การเขียนโครงร่างการวิจัย  และ      
การเขียนรายงานผลการวิจัย 

 

 
๑.๒  วิชาเลือก  จำนวน  ๑๒  หน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  
(Introduction to Politics and Government) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความรู้ทั ่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมือง 
การปกครอง สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมืองและการปกครอง 
การจัดระเบียบการปกครอง ปัญหาและอุปสรรคทางการเมือง และแนวคิด
พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง 

 

๐๐๐ ๑๐๘ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  
(Introduction to Economics) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน 
การกำหนดราคาดุลยภาพ พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบ
เศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ การเงิน วัฏจักรเศรษฐกิจ  ดุลการค้าและ
ดุลการชำระเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น    
ในสังคมปัจจุบัน และเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจบทบาท
ของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ ปัญหา
เศรษฐกิจของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข และศึกษาเศรษฐศาสตร์        
ตามแนวพุทธ 
 
 

 

 



๕๕ 

  

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

พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถวิเคราะห์
ตนเองและผู้อ่ืน มีทักษะในการสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพและทำงานเป็นทีม 

 

๐๐๐ ๑๑๐ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Linguistics) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย ความจำเป็น แนวคิดและทฤษฎีทางวิชา

ภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของภาษา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และวิเคราะห์
ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ 

 

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

เพื ่อการเร ียนรู ้และสืบค้นข้อมูล การสืบค้นข้อมูลท้องถิ ่น และข้อมูล
สารสนเทศจากสื่อทุกประเภท การใช้ห้องสมุด วิธีการแสวงหาความรู้การ
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการ
ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาในการสรุปความ ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์และ
สังเคราะห์ นำเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร วาจา และสื่อประสม 

 

๐๐๐ ๑๑๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  
(Modern Science and Technology) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์   
ในยุคต่าง ๆ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์หลักพื ้นฐานทาง
เทคโนโลยี กระบวนการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เทคโนโลยีการเกษตร 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พระพุทธศาสนากับเทคโนโลยี 

 

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

ประพจน์ในแบบต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม 
การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและ
วิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือ     
ในสูตรอื่น ๆ บทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท 
วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่าง
ตรรกศาสตร ์ตะว ันตกกับตรรกศาสตร์ตะว ันออก โดยเฉพาะหลักการ          
เชิงตรรกในคัมภีร์ 

 

๑0 



๕๖ 

  

๐๐๐ ๑๑๔ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
(Man and Environment) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอ้ม 
หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี ่ยวกับสิ ่งแวดล้อม และบทบาทของ
พระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

 

๐๐๐ ๑๑๕ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน  
(Current World Affairs) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาเหตุการณ์จำเป็นที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง ความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับ
เหตุการณ์จำเป็นของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลกบทบาท       
ของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 

 

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

เปลี่ยนแปลงอักษรและเสียงการเขียน การอ่านคำศัพท์ ส่วนประกอบของ  
นามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนามนิยม
สรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของ
กริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจก      
รูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

 

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

ศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาต กรรตุวาจกจากธาตุ 
กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การ
สลับเปลี ่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคคำถาม ประโยค
ปฏิเสธ แปลและแต่งประโยคสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

 

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

ระบบไวยากรณ์ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย ฟังคำสั่ง คำบรรยาย จดบันทึกเรื ่องที่ฟังพูด ทักทาย ขอบคุณ      
ขอโทษ ขออนุญาต แนะนำตัวเอง แนะนำผู ้อ ื ่น บอกชื ่อส ิ ่งของที ่ ใช้                
ในชีวิตประจำวัน สนทนาได้ท้ังคำที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม 
 

 

 



๕๗ 

  

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

หน่วยคำ ระบบไวยากรณ์ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟังข่าวจาก
วิทยุ โทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การอ่านหนังสือพิมพ์และตำราวิชาการ การ
เขียนบทความ และฝึกแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ในภาษาไทย 

 

๐๐๐ ๒๒๐ ภาษาจีนเบื้องต้น (Basic Chinese) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบคำ และระบบประโยค 

ฝึกการอ่าน การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 

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

ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

๐๐๐ ๒๒๒ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (Basic Japanese) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ ่น ในเรื ่องระบบเสียง ระบบคำ และระบบ

ประโยค ฝึกการอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 

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 ในเรื ่องระบบเสียง ระบบคำ และระบบ

ประโยค ฝึกการฟัง อ่านเขียนสนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ์พื้นฐาน
ที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

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) 
 ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย 

ประเภทของวัฒนธรรมพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การ
เผยแพร่และสร ้างสรรค์ว ัฒนธรรมไทย ว ัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา 
ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 
 

 

 



๕๘ 

  

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

จนถึงสมัยปัจจุบันความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของ  
อารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
ทางส ังคม เศรษฐกิจและการเมืองของส ังคมตะว ันออกและตะว ันตก              
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยน
กันระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรม      
ทั้งสองที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

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

ปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนว
ปฏิบัติของนักสันติวิธีทั ้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความรู้และความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและ
ความรุนแรง อีกทั ้ง  พัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสร้างความ
ปรองดองให้เกิดขึ ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและ      
อยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆ อย่างสันติสุข 

 

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

งานในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงศึกษาคุณลักษณะและบทบาทของผู้นำกับการใช้
การสื่อสารที่เอ้ืออาทร ผู้นำกับความเห็นที่ถูกต้องดีงามและความเปลี่ยนแปลง
ที่สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำ วิสัยทัศน์ผู้นำ ผู้นำกับการสร้าง
ความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้นำตามทฤษฎีตะวันตก
และภาวะผู ้นำในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะผู ้นำของบุคคล
จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่สามารถ
นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศ
และระดับโลก 

 

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

คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วมหลัก
ความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
 
 

 

 



๕๙ 

  

๐๐๐ ๒๓๑ การรู้เท่าทันสื่อ  
(Media Literacy) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสื่อและสื่อปลอม อิทธิพลของสื่อปลอมที่มีต่อสังคม การ
ตรวจสอบข่าว เทคนิคการรู้เท่าทันข่าวปลอม การรู้เท่าทันสื่อชวนเชื่อต่าง
ศาสนา อันได้แก่สื่อชวนเชื่อที่บิดเบือนหลักพุทธธรรม สื่อชวนเชื่อที่ใส่ร้าย
บุคคลหรือองค์กร โดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือจนสร้างความขัดแย้งในสังคม 

 

๐๐๐ ๒๓๒ ความรับผิดชอบต่อสังคม  
(Social Responsibility) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาเกี ่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและ
รับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต และ STRONG : จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้
นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต 

 

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

หลักในการศึกษาศาสนา หลักคำสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนา
ต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน
อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่าง
ศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 

 

 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต 

๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๓๔ วรรณกรรมพระพุทธศาสนา  

(Buddhist Literature) 
๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาประวัติและพัฒนาการของวรรณกรรมบาลีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ศึกษาอยู ่ในประเทศไทย โดยวิเคราะห์
วรรณกรรมที ่น ่าสนใจ เช ่น ว ิม ุตติมรรค ว ิส ุทธ ิมรรคมหาวงศ์ ทีปวงศ์        
ศาสนวงศ์ เตภูมิกถา มังคลัตถทีปนี กาพย์มหาชาติ สังคีติยวงศ์ มงคล-           
วิเสสกถา  แก่นพุทธศาสน์ กรรมทีปนี พุทธธรรม พุทธวิทยา และพระไตรปิฎก
ฉบับสากล : วิถีธรรมจากพุทธปัญญา 

 

 
 
 
 



๖๐ 

  

 

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

โยชนา โครงสร้างและเนื้อหาจำเป็นของพระไตรปิฎก เช่น มหาวิภังค์ ภิกขุณี
วิภังค์ และมหาวัคค์ในพระวินัยปิฎก พระสูตรจำเป็น เช่น พรหมชาลสูตร   
มหาปรินิพพานสูตร มหาสติปัฏฐานสูตร จูฬกัมมวิภังคสูตรในพระสุตตันตปิฎก 
ศึกษาสาระเบื้องต้นของปรมัตถธรรม 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) 
 ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาในอินเดีย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจาก

ประเทศอ ินเด ียไปในประเทศต ่างๆ ความจำเป ็น ล ักษณะเด ่นของ
พระพุทธศาสนา ฐานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ 
พระพุทธศาสนากับสังคมวัฒนธรรมในนานาประเทศ ขบวนการและองค์กร
ทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต และบทบาทของคณะ
สงฆ์ไทยกับการสืบพระพุทธศาสนาตามพุทธปณิธานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  
(Buddhist Festival and Traditions) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่จำเป็นทางพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลและ
สมัยหลังพุทธกาลความจำเป็น คุณค่าทางจริยธรรมของเทศกาลและพิธีกรรม 
เทศกาลและพิธีกรรมจำเป็นทางพระพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติในประเทศไทย
ตั ้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมนั ้นๆ ที ่มีต่อ
สังคมไทย 

 

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

และหนังสือที ่จำเป็นทางพระพุทธศาสนา ที ่น ักปราชญ์ได้รจนาไว ้เป็น
ภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 
 

 

 



๖๑ 

  

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

กรรมฐาน อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐ วิปัสสนาภูมิ ๖ สติปัฏฐาน ๔ 
หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓ นิมิต ๓ สมาธิ ๓ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ 
วสี ๕ นิวรณ์ ๕ อุปกิเลส ๑๖ และฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม นั่งกำหนด ส่งและสอบอารมณ์ 

 

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

สติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะหลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ 
สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม นั่งกำหนด ส่งและสอบอารมณ์ 

 

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

สติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควรรู้
ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม นั่งกำหนด ส่งและสอบอารมณ์ 

 

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

สติปัฏฐานและธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวน การ
เกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ 
วิปัสสนาญาณ ๑๖ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม นั่งกำหนด 
ส่งและสอบอารมณ์ 

 

 

๒.๒ วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓๓  หน่วยกิต 
๔๐๒ ๒๐๑  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์  

 (Introduction to Public Administration)   
๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบข่ายการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ 
ปทัสถานและวิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร การพัฒนา 
ปัจจัยแวดล้อมทางรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายและการวางแผนของรัฐ 
องค์การและการจัดการภาครัฐแนวใหม่  แนวโน้มรัฐประศาสนศาสตร์ของไทย 
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๔๐๑ ๒๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  (Introduction to Political Science)          ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาธรรมชาติและวิธีการทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับ

ศาสตร์ทางสังคมอื่นๆ ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และหลักเกี่ยวกับอำนาจ การใช้
อำนาจ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล อำนาจกับกฎหมาย สถาบันทาง
การเมืองการปกครอง พลังและกระบวนการทางการเมืองและประชาคม
นานาชาติ 

 

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

เกี่ยวกับองค์การสมัยดั้งเดิมถึงสมัยปัจจุบัน ความหมายและองค์ประกอบของ
องค์การ ตัวแปรในองค์การ วิธีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์การ ปัจจัยพ้ืนฐานที่
กำหนดพฤติกรรมการทำงานของมนุษย์ พฤติกรรมในการบริหาร อิทธิพลของ
โครงสร้างและกระบวนการในองค์การที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานของมนุษย์ 

 

๔๐๒  ๓๐๔ องค์การและการจัดการ  
(Organizational and Public Administration) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาเกี ่ยวกับความหมายและความจำเป็นขององค์การและการบริหาร 
สิ่งแวดล้อมการบริหาร กลไกในการบริหารงานสาธารณะ พัฒนาการของ
ทฤษฎีองค์การและการบริหาร โครงสร้างและการออกแบบองค์การภาครัฐ 
กระบวนการบริหารองค์การภาครัฐ 

 

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

และวิธีการกำหนดนโยบายของรัฐ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อนโยบาย การนำ
นโยบายไปกำหนดเป็นแผนงานและโครงการ เทคนิคและหลักการของการ
วางแผน และให้มีการศึกษาเฉพาะกรณี โดยเน้นการกำหนดนโยบาย
สาธารณะและการวางแผนของประเทศไทย 

 

๔๐๒ ๔๐๖ เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 (Technicque and tools in Public Administration) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาผลการวิจัยและแนวคิดใหม่ๆ ในการบริหาร การใช้เครื่องมือสมัยใหม่ใน
การบริหารงานและการวิจัย วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ การวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์
เป็นเครื่องมือบริหาร และพุทธวิธีเพ่ือการบริหารงานสมัยใหม่ 
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๔๐๒ ๓๐๗ การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
(Human Resources Administration ) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาหลักจำเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับความก้าวหน้าด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยน 
แปลงทางสังคม เศรษฐกิจของประเทศและของโลก การรับบุคลากรภาครัฐ 
การฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน คุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้ปฏิบัติงาน การประเมินผลการทำงาน สิทธิประโยชน์ของทรัพยากรมนุษย์ 
ขวัญกำลังใจในการทำงานและแนวโน้ม 

 

๔๐๒ ๓๐๘   การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ 
 (Public Budgeting and Fiscal Administration) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณและการคลัง
สาธารณะ บทบาทและอิทธิพลของการเมืองที่มีต่องบประมาณและการคลังของ
ประเทศ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งบประมาณ การ
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเน้นศึกษาการบริหารงบประมาณและการคลัง
สาธารณะของประเทศไทย 

 

๔๐๒ ๓๐๙ การบริหารการพัฒนาและการบริหารโครงการ   
 (Development management and project management) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ และองค์ประกอบของการบริหารการ
พัฒนา ปัจจัยแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ส่งผลต่อการ
บริหารการพัฒนา องค์การที่มีบทบาทจำเป็นในการบริหารงานพัฒนาของ
ประเทศ ปัญหาพื้นฐานในการบริหารโครงการพัฒนา โดยเน้นการบริหารการ
พัฒนาในประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลัง
พัฒนาและศึกษาแนวความคิดและวิธีการวิเคราะห์โครงการ การจัดทำ
โครงการ การบริหารทรัพยากรของโครงการ การแก้ปัญหาและการปรับปรุง
โครงการ การประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหาร
โครงการภายใต้การมีส่วนร่วมจากผู้ที ่เกี ่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน การ
กำหนดเป้าหมายและวิธีการในการประเมินผลของโครงการ และให้มีการศึกษา
กรณีเฉพาะเรื่อง เน้นการบริหารโครงการพัฒนาของประเทศไทย โดยฝึกให้มีการ
เขียนโครงการเพ่ือนำไปสู่การบริหารโครงการได้อย่างแท้จริง 
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๔๐๒ ๓๑๐ พฤติกรรมองค์การ  (Organizational Behaviors) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การและการบริหารงาน  พฤติกรรมองค์การ

กับสภาพแวดล้อม  เศรษฐกิจ  การใช้พลังงานของกลุ่มให้เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การ  พื้นฐานพฤติกรรมบุคคลเกี่ยวกับการรับรู้  ค่านิยม ทัศนคติ การจูง
ใจ การสร้างขวัญ กำลังใจและความพึงพอใจในงาน พื้นฐานพฤติกรรมกลุ่ม  
การสื่อสารและการตัดสินใจของกลุ่ม  ภาวะผู้นำ อำนาจและการเมือง  ความ
ขัดแย้งและพฤติกรรมระหว่างกลุ่ม 

 

๔๐๒ ๔๑๑ การบริหารเชิงกลยุทธ์  (Strategic Management) ๓ (๓-๐-๖)   
 ศึกษากระบวนการบริหาร นักบริหารกับการสื ่อสาร การตัดสินใจ การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิควิธีการเพื่อความสำเร็จขององค์กร 
การบริหารเชิงปฏิบัติการและการควบคุมคุณภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในองค์กร การจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กฎหมายกับกิจกรรมการบริหาร 
การเสริมสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อม การพัฒนาระบบคุณธรรมของ
นักบริหาร กระบวนการสานสัมพันธ์ กิจกรรมการดูงานและอ่ืนๆ 

 

 
๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓๒  หน่วยกิต 

๔๐๑ ๔๑๒ กฎหมายปกครอง  (Administrative Law) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาประวัติ แนวคิดและสาระจำเป็นของกฎหมายปกครอง การบริการ

สาธารณะ การจัดระเบียบราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น ระบบข้าราชการ ความเกี่ยวพันระหว่างข้าราชการกับรัฐตามกฎหมาย 
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร บำเหน็จบำนาญข้าราชการ และการจัดตั้ง
ศาลปกครองของไทย 

 

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

กฎหมายอาญา การพยายามกระทำความผิด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำ
ความผิดเหตุยกเว้นความผิด ยกเว้นโทษ ลดโทษ การกระทำความผิดหลายบท
หรือหลายกระทง การกระทำความผิดอีก อายุความอาญา โทษในทางอาญา
และวิธ ีการเพื ่อความปลอดภัย รวมทั ้งศึกษาทฤษฎีอาชญาวิทยาและ         
ทัณฑวิทยาอีกด้วย 
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๔๐๒ ๓๑๔ การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น (Local Fiscal Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระบบการเงินการคลังท้องถิ่น การบริหารรายได้และ

รายจ่ายของหน่วยปกครองระดับท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคลัง
ท้องถิ่นกับรัฐบาลแห่งชาติ กระบวนการบริหารงบประมาณที่เน้นผลงาน
บริการสาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนา
ระบบการคลังของท้องถิ่น 

 

๔๐๒ ๓๑๕ นวัตกรรมการบริหารสมัยใหม่  
(Innovation in modern management) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาแนวความคิดการจัดการแนวความคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางศตวรรษ
ที่ ๒๑ โดยศึกษาถึงความจำเป็นของผู้นำกับการจัดการแบบใหม่ ประกอบด้วย 
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจ การจัดองค์กรสมัยใหม่ที่สอดคล้อง   
กับกระบวนการการจัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และเทคนิคการ
จัดการสมัยใหม่  

 

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

ตรวจสอบ ซึ่งคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่องค์การ โดยนำพุทธธรรม
ประกอบด้วย หลักอิทธิบาท ๔ หลักพละ ๕ หลักสาราณียธรรม หลักพรหม
วิหารธรรม และหลักธรรมอ่ืนๆ มาใช้ในการพัฒนาจริยธรรมทางการบริหาร 

 

๔๐๒ ๔๑๗ วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
 (Research Methodology for Public Administration) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาวิธีวิทยาการวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ ทั ้งที ่เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยครอบคลุมถึงการสร้างแนวความคิด 
ประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การตั ้งสมมติฐาน การสร้างขอบข่าย การ
ประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการรายงานการวิจัย ทั้งนี้ให้มีการ
ฝึกหัดจัดทำโครงการวิจัยเสนอเป็นภาคปฏิบัติด้วย 

 

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

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาโครงสร้าง ศัพท์และสำนวนที่ใช้กันมากในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
และฝึกการใช้ศัพท์และสำนวนเหล่านั้นในการเขียนและการพูด ตลอดทั้งฝึก
การอ่าน วิเคราะห์และตีความงานเขียนรัฐประศาสนศาสตร์ การเขียน         
ย่อความ เรียงความ และอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษในเรื ่องที ่ เกี ่ยวกับ               
รัฐประศาสนศาสตร์ 

 

๑0 



๖๖ 

  

๔๐๒ ๔๑๙ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
(Independent Study on Public Administration) 

๓ (๐-๖-๖) 

 ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือเรื่องอื่นโดยความ
เห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

๔๐๒ ๓๒๐ สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ  
(Seminar in Buddhist Public Administration) 

๒ (๒-๐-๔) 

 สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร ์ด ้านต่างๆ โดยจะเน้นปัญหา            
รัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศที่กำลังพัฒนาและการบูรณาการบริบททาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การบริหารงานภาครัฐและเอกชนกับการบูรณาการ
หลักทางพระพุทธศาสนา เช่น การบริหารบุคคล การจัดองค์การ การคลัง 
การงบประมาณ ในการศึกษาอาจมีการค้นคว้ารายงาน การศึกษาเฉพาะกรณี
เก ี ่ยวกับปัญหาร ัฐประศาสนศาสตร์ของไทยและเปรียบเทียบกับของ
ต่างประเทศ  

 

๔๐๒ ๓๒๑ รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ 
 (Public Administration in Buddhist Approach) 

๓(๓-๐-๖) 

 ศึกษาแนวคิดทางการบริหาร การปกครองภาครัฐ การบริหารภาคเอกชนใน
บริบทของการบริหารองค์กร การบริหารคนและเทคนิคทางการบริหารใน
บริบทของการบูรณาการระหว่างแนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์กับ
หลักทางพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก ตำราทางพระพุทธศาสนาและจาก
ผลงานของนักวิชาการสมัยใหม่ 

 

๔๐๒ ๓๒๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ 
 (Information Technology for Government Management)    

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาแนวคิด หลักการและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการ
จัดการภาครัฐ องค์ประกอบของข้อมูล การประมวลข้อมูลและการบริหาร
ศูนย์ข้อมูลเพื ่อประโยชน์ในการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจในการ
บริหารภาครัฐ แนวโน้มของการจัดระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการในการ
บริหารภาครัฐ 
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๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
๔๐๑ ๔๒๓ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   

(Law of Criminal Procedure) 
๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ตั ้งแต่อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้อง
คดีอาญา มาตรการบังคับทางอาญาเกี่ยวกับ หมายเรียก หมายอาญา การจับ 
การค้น ควบคุม ขัง จำคุก ปล่อยชั ่วคราว หลักการสอบสวน เทคนิคการ
สืบสวนและสอบสวน การสั่งคดีอาญาของพนักงานอัยการ การชันสูตรพลิกศพ 
การฟ้องคดีอาญา การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาพิพากษา การอุทธรณ์ การ
ฎีกา การบังคับคดี การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษ การลดโทษ นิติวิทยาศาสตร์ 
และพยานหลักฐานในคดีอาญา 

 

๔๐๑ ๔๒๔ กฎหมายลักษณะพยาน   
(Law of Witness) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยาน หลักทั่วไปเกี่ยวกับการรับ
ฟังพยานหลักฐาน การนำสืบ ข้อเท็จจริงที่ไม่ต้องนำสืบด้วยพยานหลักฐาน 
พยานหลักฐานที่ห้ามมิให้รับฟัง พยานหลักฐานที่ต ้องห้ามโดยกฎหมาย       
ปิดปาก การนำสืบพยานบุคคลแทนเอกสาร พยานต่างๆ เช่น พยานบอกเล่า 
พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานที่เป็นความเห็น วิธีนำสืบพยาน
โดยหลักฐานทั่วไป มาตรฐานการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน และการคุ้มครอง
พยานตามกฎหมาย 

 

๔๐๑ ๔๒๕ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 (International Relation) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความรู้พื้นฐานของการเมืองระหว่างประเทศธรรมชาติและโครงสร้าง
ของระบบการเมืองระหว่างประเทศปัจจัยทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคม 
และการทหาร วัฒนธรรม อุดมการณ์ที่มีผลต่อแนวพฤติกรรมของรัฐ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ พัฒนาการความร่วมมือระหว่ าง
ประเทศในรูปแบบต่างๆ เช่นระเบียบปฏิบัติกฎหมายสถาบันระหว่างประเทศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามแนวพระพุทธศาสนา 
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๔๐๒ ๔๒๖ ประชาคมอาเซียนศึกษา   
(ASEAN Community Studies ) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษากำเนิด พัฒนาการ และบทบาทของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (อาเซียน) แนวคิดเกี่ยวกับภูมิภาคนิยม การบูรณาการภูมิภาค และ
ประชาคมด้านความม่ันคงกับพลวัตความร่วมมือของอาเซีย อาทิความสัมพันธ์
ระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค  ความสำเร็จและข้อจำกัดของ
อาเซียน ความผูกพันธ์ต่อการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา สถานภาพทางการ 
เมืองภายในประเทศภูมิภาคสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรม สันติภาพและ
เสถียรภาพ เศรษฐกิจ การเมือง หลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรมระหว่าง
ประเทศในภูมิภาค และบทบาทของไทยในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
อาเซียน 

 

๔๐๒ ๔๒๗ พุทธธรรมกับการบริหารเชิงกลยุทธ์    
 (Buddha Dharma and Strategic Management)  

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมายและขอบข่ายของการบริหาร บทบาทด้านการบริหารของ
พระพุทธเจ้า วิเคราะห์พุทธธรรมเกี่ยวกับหลักการและวิธีการบริหาร คุณธรรม
และจริยธรรมของนักบริหาร การประยุกต์พุทธวิธีบริหารเพื่อใช้ในการบริหาร 

 

๔๐๒ ๔๒๘ การระดมมวลชนและเคลื่อนไหวทางสังคม 
 (Mobilization and Mass Social Movements) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาแนวคิดและหลักการในการในการระดมมวลชนและเคลื่อนไหวทาง
สังคมโดยเริ่มจากบริบทของสภาพปัญหาทางสังคมที่นำไปสู่การระดมมวลชน 
กระบวนการแก้ปัญหา การตั้งกฎ กติกา สำหรับการแข่งขันต่อสู้ระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ การประนีประนอม และสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ การ
แสดงผลของการประนีประนอมในรูปของนโยบายสาธารณะ การบังคับใช้
ข้อตกลงหรือนโยบายสาธารณะดังกล่าวอันเป็นผลมาจากการระดมมวลชน
และการเคลื่อนไหวทางสังคม 

 

๔๐๒ ๔๒๙ ดิจิตอลเพื่อการบริหารงานภาครัฐ   
(Digital for Public Administration) 

๓ (๓-๐-๖) 

 เพื ่อศึกษารูปแบบของการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ อันเป็นการยกระดับคุณภาพงานบริการและการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ต้องการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุค Digital Government เป็นพลัง
แห่งการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของประเทศเข้าสู่ยุคดิจิตอลเพื่อให้มีการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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๔๐๒ ๔๓๐ นวัตกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (Innovation in Local Governmental Organization) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาแนวคิดและหลักการในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบ
การบริหาร รูปแบบและโครงสร้างขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ ่น การจัด
องค์กรและการบริหารงานองค์กรส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหาร การบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นของไทย บทบาทของการบริหาร
องค์กรส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นของไทย แนวทางในการแก้ไขปัญหา
และแนวโน้มการบริหารส่วนท้องถิ่นของไทย 

 

๔๐๒ ๔๓๑ การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ   
(Anti-Corruption) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตที่เป็นการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ
หรือการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือการช่วยเหลือ  
สนับสนุน  เพื่อประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับหลักจริยธรรม ยกเว้นแต่
เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้ ทั้งนี้ด้วยตระหนักดีถึงภัยร้ายแรง
ของการทุจริตที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ 

 

๔๐๒ ๔๓๒ กฎหมายแรงงาน   
(Labour Law)  

๓ (๓-๐-๖)   

 ศึกษาเกี ่ยวกับกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที ่ของนายจ้าง ลูกจ้าง
องค์การของนายจ้าง และองค์กรของลูกจ้าง รวมทั้งมาตรการที่กำหนด ให้
นายจ้าง ลูกจ้าง และ องค์กรดังกล่าวต้องปฏิบัติต่อกันและรัฐ ทั้งนี้เพ่ือให้การ
จ้างงาน และการใช้งาน การประกอบกิจการ และ ความสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้างเป็นไปโดยเหมาะสม ต่างได้รับประโยชน์ที่พอเพียง 
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๔๐๒ ๔๓๓ ภาวะผู้นำกับการบริหารสมัยใหม่  
(Leadership and Modern Management) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีภาวะผู้นำ รูปแบบภาวะผู้นำ บทบาทของผู้นำในการเป็น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์การ รวมถึงแนวคิดพฤติกรรมมนุษย์และหลัก
ปฎิบัติที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคคลในองค์การ  วิธีการ
จัดการในระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร แนวความคิดและ
ทฤษฎีการจูงใจ อำนาจและอิทธิพล พฤติกรรมกลุ่ม การตัดสินใจ การจัดการ
ความขัดแย้งและการประสานความร่วมมือ การออกแบบโครงสร้างองค์กร  
วัฒนธรรมขององค์กร หัวข้อปัจจุบันในงานวิจัยภาวะผู้นำและพฤติกรรม
องค์การ   

 

๔๐๑ ๔๓๔ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์   
(Civil and Commercial Code) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยได้จำแนก
ออกเป็น ๖ บรรพ คือ ว่าด้วยของหลักท่ัวไทย, หนี้, เอกเทศสัญญา, ทรัพย์สิน, 
ครอบครัว และมรดก ตามลำดับ โดยเหตุผลที่ทางประเทศไทยได้ทำการจัดทำ
ประมวลกฎหมายขึ้นมาโดยนำเอากฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์รวมกัน
เป็นฉบับเดียวนั ้นเนื ่องจากการค้าพาณิชย์ในด้านการร่างกฎหมายยังไม่
เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร อีกทั้งยังมีหลักทั่วไปในกฎหมายแพ่งสามารถที่จะ
นำมาใช้ร่วมกับกฎหมายพาณิชย์ได ้

 

๔๐๑ ๔๓๕ กฎหมายรัฐธรรมนูญ    
(Constitutional law) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ประเภทรัฐธรรมนูญ  
ลักษณะของกฎหมายรัฐธรรมนูญ  พัฒนาการของรัฐธรรมนูญนิยม  ความ
เป็นมาของรัฐธรรมนูญไทยในอดีต รัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบันกับความ
พยายามในการปฏิรูปการเมือง ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  
อำนาจก่อตั้งระบอบและองค์กรทางการเมือง – รัฐธรรมนูญในฐานะท่ีมาสูงสุด
ของความชอบด้วยกฎหมาย  การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ  ศาล
รัฐธรรมนูญ : องค์ประกอบ อำนาจหน้าที ่และวิธีพิจารณา  กระบวนการ
ควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ  กระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดคดีรัฐธรรมนูญ
ในประเทศไทย ศาลรัฐธรรมนูญกับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
ขององค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ  ผลของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 
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๔๐๒ ๔๓๖ การจัดการความขัดแย้ง  (Conflict Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับความขัดแย้ง ทฤษฎี

ความขัดแย้ง การวิเคราะห์ความขัดแย้ง ปฏิกิริยา การตอบสนอง และผลพวง
ของความขัดแย้ง มิติทางสังคม ความสัมพันธ์ทางอำนาจ และความเป็นมนุษย์
ในความขัดแย้ง บทบาทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขัดแย้ง การสร้างกรอบ
เจรจาไกล่เกลี่ย เทคนิคและทักษะการจัดการความขัดแย้ง ปัญหาความขัดแย้ง
และความรุนแรงในระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ  การ
จัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี และบทเรียนจากความขัดแย้ง 

 

๔๐๒ ๔๓๗ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน อย่างย่ังยืน  
(Sustainable of Economic  Social and Community Development) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาที่อย่างยั่งยืน ศึกษาประวัติความ
เป็นมา ปรัชญา หลักการดำเนินงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการน้อม
นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อนำความรู้ วิธีการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีความสอดคล้อง
กับการทำงาน พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ชุมชนและสังคมให้เกิดการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน 

 

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

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวแบบการขยายผลในกระบวนการทำงาน 
ศึกษาชุมชนต้นแบบตามศักยภาพด้านจิตใจและสังคมของชุมชน ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจของชุมชน ศักยภาพด้านการเรียนรู้ของชุมชน ศักยภาพด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมของชุมชน ศึกษาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบตามตัวชี้วัด “พออยู่ พอกิน” “อยู่ดี กินดี” และ มั่งมี ศรีสุข” 

 

๔๐๒ ๔๓๙ การบริหารงานยุติธรรม   
(Good Governance for the Administration)  

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมายของการบริหารงานยุติธรรม การบริหารจัดการงาน ที่
เกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมายอาญา การแก้ปัญหาการ
กระทำความผิดในสังคม ตลอดทั้งการบริหารเพ่ือความปลอดภัยภายในองค์กร
ภาครัฐและเอกชน 
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๔๐๒ ๔๔๐ สหกิจศึกษา  (Cooperative Education)  ๓ (๐-๖-๖) 
 ศึกษาเกี ่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และสังเคราะห์องค์ความรู ้ในสาขาวิชา           

รัฐประศาสนศาสตร์ นำองค์ความรู้ลงสู่ภาคปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน สถานประกอบการ หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ โดยความร่วมมือจากภาคี 
เพื่อสร้างประสบการณ์ทำงานให้นิสิต เพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ ตลอดจมีทักษะในการวิเคราะห์และประเมิน โดยมีบุคลากร
หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน 

 

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

รูปแบบการประกอบธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ หน้าที่ธุรกิจด้านการตลาด 
การผลิต การบัญชี การเงิน และทรัพยากรบุคคล การจัดการองค์กร ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ จริยธรรมธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม  แนวคิดและวิธีการในการสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่  
เทคนิคการพยากรณ์ด้านการตลาดและการเงิน การวิจัยตลาด การค้นหา
โอกาสทางธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่ 
การวิเคราะห์ความไว ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่   

 

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

สถานที่ปฏิบัติงาน ในตำแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของนิสิตเพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน  เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคล
ของสถานที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  นิสิตต้องรับผิดชอบ
งานที ่ได้ร ับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ  มี
อาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานทำหน้าที่ให้คำปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน  มีการ
ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลา
ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการเตรียมนิสิตสู่งานที่นิสิตสนใจและพัฒนาทักษะวิชาชีพ
สำหรับการทำงาน 

 

๔๐๒ ๔๔๓ รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 
(Public Administration Science in Buddhism) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาแนวคิดทางการเมือง การบริหาร และการปกครองของพระพุทธศาสนา
จากพระไตรปิฎก ตำราทางพระพุทธศาสนาและจากผลงานของนักวิชาการ
สมัยใหม่ 
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๔๐๒ ๔๔๔ รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
(Public Administration in Buddhist Literature) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาสมัยใหม่ เช่น ไตรภูมิพระร่วง โลกนีติ ราชนีติ ธรรมนีติ       
จักกวาฬทีปนี ภูมิวิลาสินี มงคลทีปนี โลกทีปกสาร โลกบัญญัติ วิเคราะห์
หลักการบริหารในวรรณกรรมเหล่านี้และวรรณกรรมอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 

  

๔๐๒ ๔๔๕ ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา 
(Buddhist Good Governance) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการและองค์ประกอบของธรรมาภิบาล หลัก
ธรรมาภิบาลในพระไตรปิฎก เปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลกับธรรมาภิบาล
เชิงพุทธ การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธสำหรับการบริหารจัดการ
ภาครัฐภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและประชาชน 

  

๔๐๒ ๔๔๖ การจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธ    
(Buddhist Human Capital Management)  

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาหลักการและแนวคิดทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม และทุนทางอารมณ์ 
กระบวนการจัดการทุนมนุษย์ ด้านการได้มา การพัฒนา และการรักษา       
ทุนมนุษย์ การจัดการทุนมนุษย์ในเชิงกลยุทธ์ ด้วยการบูรณาการระหว่าง
ทฤษฎีตะวันตกและหลักทางพระพุทธศาสนา เครื่องมือการจัดการทุนมนุษย์
สมัยใหม่ สร้างความตระหนักต่อความรับผิดชอบทางสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
ทิศทางและแนวโน้มการจัดการทุนมนุษย์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

 

๔๐๒ ๔๔๗ การวางรากฐานเพื่อการบริหารองค์การ    
(Platform  for Organization Management) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาเกี่ยวกับการวางรากฐานขององค์การสู่อนาคต และเป็นกลไกขับเคลื่อน
ประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว 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) องค์การจะต้องเป็นหลักในการกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์      
ที่เป็นรูปธรรมของประเทศ (Future Setting) 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กับหลักสูตรปรับปรุง 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) 
ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์
ก ับสังคมตามหลักการทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบัน
สังคม ประชาสังคม กระบวนการทางสังคมและ
วัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม [๓ (๓-๐-๖)] 
(Man and Society) 
ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์
กับสังคม ตามหลักการทางสังคมศาสตร์และพุทธ
ศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม 
ประชาสังคม หลักธรรมาภิบาลและสันติภาพ 
กระบวนการทางส ังคมและว ัฒนธรรม การ
วิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบ ัน รวมทั้ง
แนวทางแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธี 

- เพิ่มเติมหนว่ยกิต  
- ปรับแก้ไข
คำอธิบายรายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
(General Law) 
ศึกษาความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับกฎหมายทั ่วไป 
ที ่มาของระบบกฎหมาย ล ักษณะทั ่วไปและ
ประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมาย
เอกชนที่เกี่ยวกับพระสงฆ์กฎหมายที่พระสงฆ์ควร
รู้เป็นการเฉพาะ และกฎหมายศาสนาอื่น 

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป [๓ (๓-๐-๖)] 
(General Law) 
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและ
ลักษณะของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ประเภท
ของกฎหมาย การใช ้กฎหมาย การยกเลิก
กฎหมาย กฎหมายเกี ่ยวกับบุคคล ครอบครัว 
มรดก พินัยกรรม สัญญาประเภทต่างๆ ที่จำเป็น 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ความรับ

- เพิ่มเติมหนว่ยกิต 
- ปรับแก้ไข 
คำอธิบายรายวิชา 
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ผิดในทางอาญา เหตุยกเว้นความผิดและเหตุ
ยกเว้นโทษ เหตุลดโทษ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
กระทำความผิด กระบวนการยุติธรรมของไทย 

๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(๒)(๒-๐-๔)(Technique of Higher Learning) 
ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการ
เรียนรู ้ด้วยตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การเขียนรายงาน
และภาคนิพนธ์ 

๐๐๐ ๑๑๑ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้  
[๓//(๓-๐-๖)] (Language Skills for Learning) 
ความรู้เกี่ยวกับภาษาและทักษะภาษาที่จำเป็นต่อ
การสื่อสาร หลักการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้และ
สืบค้นข้อมูล การสืบค้นข้อมูลท้องถิ่น และข้อมูล
สารสนเทศจากสื่อทุกประเภท การใช้ห้องสมุด 
วิธีการแสวงหาความรู้ การสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู ้ และการพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ โดยใช้
กระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษาในการสรุป
ความ ตีความวิเคราะห์ วิจารณ์และสังเคราะห์ 
นำเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร วาจา และสื่อ
ประสม 

-รวมรายวิชา
เทคนิคการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 
และภาษากับการ 
สื่อสาร 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 
-ย้ายเป็นวิชาเลือก 

๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔) 
(Language and Communication) 
ศึกษาความรู ้ เบ ื ้องต้นเกี ่ยวกับภาษากับการ
สื่อสาร การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านทักษะ
การเรียนรู้ภาษา ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิต ประจำวัน และศึกษาระเบียบงานสาร
บรรณ 
 ๐๐๐ ๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         

[๓/(๓-๐-๖)] (English for Communications) 
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟังและ    
การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตัว การ
แสดงออกทางความรู ้สึกและความคิดเห็นการ
แสดงบทบาทสมมติ ศึกษาโครงสร้างและการใช้
ไวยากรณ์ เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
(Introduction to Philosophy) 
ศึกษาความหมายและขอบเขตของปร ัชญา 
ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างปร ัชญา ศาสนาและ
วิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระจำเป็นของ

๐๐๐ ๒๐๕ ปรัชญาเบื้องต้น [๓ (๓-๐-๖)] 
(Introduction to Philosophy) 
ศ ึ กษาความหมาย  ขอบ เขตขอ งปร ั ช ญา 
ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา สาขาปรัชญา สาระ
จำเป็นของปรัชญาสาขาต่าง ๆ พัฒนาการของ

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-แก้ไขคำอธิบาย 
รายวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกติ 
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ปร ัชญาสาขาต ่างๆ พ ัฒนาการของปร ัชญา
ตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 

ปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก หลักการ
และวิธีให้เหตุผลทางปรัชญา 

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
(Introduction to Logic) 
ศึกษานิมิต คำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การ
นิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบ ต่าง ๆ 
การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติ
ผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาที
แบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและวิธีการให้เหตุผล
จากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณ
สูตรหร ือในสูตรอ ื ่น ๆ บทสนทนาในคัมภ ีร์        
กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสต ิวาท 
ว ิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความ
เหม ือนและความต ่างระหว ่างตรรกศาสตร์
ตะวันตกกับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะ
หลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 

๐๐๐ ๑๑๓ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น [๓ (๓-๐-๖)] 
(Introduction to Logic) 
ศึกษานิมิต คำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การ
นิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบ ต่าง ๆ 
การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติ
ผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาที
แบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและวิธีการให้เหตุผล
จากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณ
ส ูตรหร ือในสูตรอ ื ่น ๆ  บทสนทนาในคัมภ ีร์       
กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษ
วาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความต ่างระหว ่างตรรกศาสตร ์ตะว ันตกกับ
ตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิง
ตรรกในคัมภีร์ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกติ 
-ย้ายเป็นวิชาเลือก 

๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒(๒-๐-๔) 
(General Religions) 
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความจำเป็น คุณค่า
ของศาสนา ประวัติ พัฒนาการหลักในการศึกษา
ศาสนา หลักคาสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมาย
ของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากล
ร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพล
ของศาสนาต่อสังคมโลกวิธ ีการเผยแผ่ศาสนา 
ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนา
ต่าง ๆ ในประเทศไทย 

๐๐๐ ๒๓๓ ศาสนาทั่วไป [๓ (๓-๐-๖)] 
(General Religions) 
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความจำเป็น คุณค่า
ของศาสนา ประวัติ พัฒนาการหลักในการศึกษา
ศาสนา หลักคำสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของ
ศาสนาต่าง ๆ ว ิเคราะห์ล ักษณะที ่เป ็นสากล
ร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพล
ของศาสนาต่อสังคมโลกวิธ ีการเผยแผ่ศาสนา 
ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนา
ต่าง ๆ ในประเทศไทย 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 
-ย้ายเป็นวิชาเลือก 

๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
(Introduction to Linguistics) 
ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ 
สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของ
ภาษา ความร ู ้ ท ั ่ ว ไป เก ี ่ ยวก ับส ัทศาสตร์  
(Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษร

๐๐๐ ๑๑๐ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น [๓ (๓-๐-๖)] 
(Introduction to Linguistics) 
ศึกษาความเป็นมา ความหมาย ความจำเป็น 
แนวคิดและทฤษฎีทางวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะ
ทั่วไปของภาษา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ศึกษา
และวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-แก้ไขคำอธิบาย 
รายวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 
-ย้ายเป็นวิชาเลือก 
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สากล สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะห์ภาษาไทย
ตามแนวภาษาศาสตร์ 
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
(Basic Mathematics) 
ศึกษาหลักพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ข้อความ 
ประโยคเปิด ประพจน์ ตัวบ่งชี้ปริมาณ ค่าความ
จริง ตัวเชื่อมข้อความ และนิเสธ การหาค่าความ
จริง การสมมูลกันการให้เหตุผล เซต ความหมาย
เซต ประเภทเซต เซตย่อย การเท่ากันของเซต 
การดำเนินการของเซต พีชคณิตของเซต และการ
ประยุกต ์เซต จำนวนจร ิง ระบบจำนวนจริง
ค ุณสมบัต ิของจำนวนจร ิง สมการ อสมการ        
ค่าสัมบูรณ์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น ฟังชั่นเชิงซอ้น   
แมตริกซ์ การดำเนินการแมตริกซ์การเท่ากัน การ
บวก การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์อินเวอร์ส แมตริกซ์ 

๐๐๐ ๒๐๖ คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย 
[๓ (๓-๐-๖)]/(Mathematics and Statistics 
for Research) 
ศึกษาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 
เชต การให้เหตุผล ระบบและคุณสมบัติของ
จำนวนจริง สมการและอสมการ ความสัมพันธ์ 
ฟังก์ชั่น เมทริกซ์ หลักพื้นฐานทางสถิติ การรวบ 
รวมข้อมูล การแจกแจงความถี ่ และการหาค่า
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางสถิติแบบบรรยาย สถิติ
ทดสอบ การทดสอบสมมติฐาน รูปแบบการวิจัย 
การออกแบบการวิจ ัย ขั ้นตอนการวิจ ัย การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การเขียน
โครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย 

-รวมรายวิชา 
คณิตศาสตร ์
เบ้ืองต้น และ 
สถิติเบ้ืองตน้ 
และการวจิัย 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-เพิ่มเตมิหน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย  
๒(๒-๐-๔)(Basic Statistics and Research) 
ศึกษาหลักพื ้นฐานทางสถิติ การจัดเก็บข้อมูล 
การรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถ่ี การหาค่า
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายปกติ และ
ความเบ้ ส่วนเบี ่ยงเบนความแปรปรวน ความ
น่าจะเป็น ค่าสถิติ Z T และ F ประชากรและการ
สุ ่มตัวอย่างการทดสอบสมมุต ิฐาน การวิจัย
ลักษณะและประเภทการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัยและ
การเขียนรายงานผลการวิจัย 

วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย 
๒(๒-๐-๔) (Thai Politics and 
Government) 
ศึกษาความรู ้ทั ่วไปเกี ่ยวกับการเมืองและการ
ปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของ
ไทย สถาบันทางการเมือง และการปกครองของ

๐๐๐ ๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมือง
การปกครอง [๓ (๓-๐-๖)] (Introduction to 
Politics and Government) 
ศึกษาความรู ้ทั ่วไปเกี ่ยวกับการเมืองและการ
ปกครอง พ ัฒนาการการเม ืองการปกครอง 
สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกติ 
-ปรับแก้ไข 
คำอธิบายรายวิชา 
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ไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัด
ระเบียบการปกครองของไทยและพระพุทธ 
ศาสนากับการเมืองการ 

และการปกครอง การจัดระเบียบการปกครอง 
ปัญหาและอุปสรรคทางการเมือง และแนวคิด
พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง 

๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน      
๒(๒-๐-๔) (Economics in Daily Life) 
ศ ึกษาหล ักการเบ ื ้องต ้นทางเศรษฐศาสตร์  
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที ่ เก ิดขึ ้นในช ีวิต 
ประจำวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ การ
ทางานของกลไกราคาในตลาดบทบาทของภาครัฐ
และภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินตราและ
สถาบันการเงิน เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันในเรื่องที่เกี ่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบ
การศึกษาและศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

๐๐๐ ๑๐๘ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น [๓ (๓-๐-๖) ] 
(Introduction to Economics) 
ศึกษาความรู ้ เบ ื ้องต้นเกี ่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 
ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทานการกำหนดราคา
ดุลยภาพ พฤติกรรมผู ้บริโภค ทฤษฎีการผลิต 
ตลาดในระบบเศรษฐก ิจรายได ้ประชาชาติ  
การเงิน วัฏจักรเศรษฐกิจ ดุลการค้าและดุลการ 
ชำระเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจ ปรากฏการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันและเทคโนโลยี
ในรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ บทบาท
ของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ
โครงสร้างเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยและแนวทางแก้ไข และศึกษาเศรษฐศาสตร์
ตามแนวพุทธ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับเปลี่ยนชื่อ 
รายวิชา 
- เพิ่มเติมหน่วยกิต 
- ปรับแก้ไข 
คำอธิบายรายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒(๒-๐-๔) 
(Man and Environment) 
ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี ่ยวกับมนุษย์ แนวคิด
การบร ิหารจ ัดการส ิ ่ งแวดล ้อม การจ ัดการ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิด
ข ึ ้ น ก ั บ ส ิ ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม  ห ล ั ก ค ำ ส อ น ท า ง
พระพุทธศาสนาที ่เก ี ่ยวกับสิ ่งแวดล้อม และ
บ ท บ า ท ข อ ง พ ร ะ ส ง ฆ ์ ต ่ อ ก า ร อ น ุ ร ั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทย 

๐๐๐ ๑๑๔ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม [๓ (๓-๐-๖)] 
(Man and Environment) 
ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เก่ียวกับมนุษย์ แนวคิดการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที ่เก ิดข ึ ้นกับ
สิ่งแวดล้อม หลักคำสอนทางพระพุทธ ศาสนาที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาทของพระสงฆ์ต่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในประเทศไทย 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกติ 

๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ๒(๒-๐-๔) 
(Current World Affairs) 
ศึกษาเหตุการณ์จำเป็นที ่เกิดขึ ้นในโลกทั้งมิติ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองความ
ร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก 
ประเทศไทยกับเหตุการณ์จำเป็นของโลก ความ

๐๐๐ ๑๑๕ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน [๓ (๓-๐-๖)] 
(Current World Affairs) 
ศึกษาเหตุการณ์จำเป็นที ่เกิดขึ ้นในโลก ทั ้งมิติ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความ
ร่วมมือและความขัดแย้งที ่เกิดขึ ้นในสังคมโลก 
ประเทศไทยกับเหตุการณ์จำเป็นของโลก ความ

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกติ 
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ร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของ
พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ในโลกปัจจุบัน 

ร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของ
พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ในโลกปัจจุบันศึกษาเหตุการณ์จำเป็นที่เกิดขึ้น   
ในโลก ทั ้งม ิต ิทางด ้านเศรษฐกิจ ส ังคมและ
การเมือง ความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์จำเป็น
ของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก 
บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
(Basic English) 
ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
การใช ้คำนำหน้านาม (Article) การใช ้กาล 
(Tense) การสร้างประโยค (Sentence) การใช้  
บุรพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) 
ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่านและเขียนใน
ลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความ
เข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและคำศัพท์
ต่าง ๆ 

 -รวมเป็นรายวชิา 
ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสือ่สาร 
-ย้ายเป็นวชิาบังคับ 

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
(Advanced English) 
ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และ
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการอ่าน 
การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ 
ซึ่งมีคำศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับ
เอกสารที่ใช้ศึกษา 

 -รวมเป็นรายวชิา 
ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสือ่สาร 
-ย้ายเป็นวชิาบังคับ 

๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
(Basic Sanskrit ) 
ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่อง 
หมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและ
เสียง การเขียน การอ่านคำศัพท์ ส่วนประกอบ 
ของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ 
สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉา

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น [๓ (๓-๐-๖)] 
(Basic Sanskrit ) 
ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่อง 
หมาย ระบบเสียง การเปลี ่ยนแปลงอักษรและ
เสียง การเขียน การอ่านคำศัพท์ ส่วนประกอบ
ของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ 
สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉา

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกติ 
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สรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วน 
ประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็น
อาขยาต กรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา 
แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับ
ไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

สรรพนาม ส ัมพ ันธสรรพนาม กร ิยาศ ัพท์  
ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูป
เป็นอาขยาต กรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูป
กริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสม
กับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
(Advanced Sanskrit) 
ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะ
การันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ 
กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุ
วาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาว
วาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การ
สลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก 
ประโยคคาถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและแต่ง
ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้
ศึกษา 

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง [๓ (๓-๐-๖)] 
(Advanced Sanskrit) 
ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะ
การันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ 
กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาต กรรตุ
วาจกจากธาตุ กริยา อาขยาตกรรมวาจก ภาว
วาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การ
สลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก 
ประโยคคาถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและแต่ง
ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์        ที่
ได้ศึกษา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกติ 

๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
(Basic Thai) 
ศึกษาหน่วยเส ียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ 
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยคำระบบไวยากรณ์ 
ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียนภาษาไทยฟังคำสั ่ง คำบรรยาย จด
บันทึกเรื่องที่ฟัง พูด ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ขอ
อนุญาต แนะนำตัวเอง แนะนำผู ้อื ่น บอกชื่อ
สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สนทนาได้ทั้งคาที่
แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม 

๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาไทยเบื้องต้น [๓ (๓-๐-๖)] 
(Basic Thai) 
ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วย
เส ียงวรรณย ุกต ์  หน ่วยคำระบบไวยากรณ์  
ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียนภาษาไทยฟังคำสั ่ง คำบรรยาย จด
บันทึกเรื่องที่ฟัง พูด ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ขอ
อนุญาต แนะนำตัวเอง แนะนำผู ้อื ่น บอกชื่อ
สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สนทนาได้ทั้งคำที่
แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกติ 

๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
(Advanced Thai) 
ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียง
สระ หน่วยเส ียงวรรณยุกต ์หน่วยคำ ระบบ
ไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการ
ฟังข่าวจากวิทยุโทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การ
อ่านหนังสือพิมพ์และตาราวิชาการ การเขียน

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาไทยชั้นสูง [๓ (๓-๐-๖)] 
(Advanced Thai) 
ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียง
สระ หน ่วยเส ียงวรรณยุกต ์หน่วยคำ ระบบ
ไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการ
ฟังข่าวจากวิทยุโทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การ
อ่านหนังสือพิมพ์และตาราวิชาการ การเขียน

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกติ 
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บทความและฝึกแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ ใน
ภาษาไทย 

บทความและฝึกแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ ใน
ภาษาไทย 

๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
(Basic Chinese) 
ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง 
ระบบคำ และระบบประโยค ฝึกการอ่านการ
เขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัย
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

๐๐๐ ๒๒๐ ภาษาจีนเบื้องต้น [๓ (๓-๐-๖)] 
(Basic Chinese) 
ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง 
ระบบคำ และระบบประโยค ฝึกการอ่านการ
เขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัย
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกติ 

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

๐๐๐ ๒๒๑ ภาษาจีนชั้นสูง [๓ (๓-๐-๖)] 
(Advanced Chinese) 
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน 
เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกติ 

๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
(Basic Japanese) 
ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ ่น ในเรื่องระบบ
เสียง ระบบคำ และระบบประโยคฝึกการอ่าน 
เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน 

๐๐๐ ๒๒๒ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น [๓ (๓-๐-๖)] 
(Basic Japanese) 
ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ ่น ในเรื ่องระบบ
เสียง ระบบคำ และระบบประโยคฝึกการอ่าน 
เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกติ 

๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
(Advanced Japanese) 
ฝ ึกท ักษะในการฟ ั ง  พ ูด  อ ่ าน  และเข ี ยน
ภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

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

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกติ 

๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
(Basic Hindi) 
ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื ่องระบบ
เสียง ระบบคำ และระบบประโยคฝึกการฟัง -
อ ่าน-เข ียน-สนทนาภาษาฮ ินด ี  และระบบ
ไวยากรณ์พ้ืนฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 

๐๐๐ ๒๒๔ ภาษาฮินดีเบื้องต้น [๓ (๓-๐-๖)] 
(Basic Hindi) 
ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง 
ระบบคำ และระบบประโยคฝึกการฟัง-อ ่าน-
เขียน-สนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ์
พ้ืนฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกติ 
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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 
-เพิ่มเติมหน่วยกติ 

๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒(๒-๐-๔) 
(Thai Culture) 
ศึกษาความหมายและเน ื ้อหาของวัฒนธรรม 
พ ัฒนาการของว ัฒนธรรมไทยประเภทของ
วัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของ
วัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 

๐๐๐ ๒๒๖ วัฒนธรรมไทย [๓ (๓-๐-๖)] 
(Thai Culture) 
ศึกษาความหมายและเน ื ้อหาของวัฒนธรรม 
พ ัฒนาการของว ัฒนธรรมไทยประเภทของ
วัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของ
วัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกติ 

๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม ๒(๒-๐-๔) 
(Man and Civilization) 
ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ 
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน 
ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการ
ของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุค
ต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและ
ตะวันตก ที ่ก่อให้เกิดผลกระทบและความคิด
สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกัน
ระหว่าง อารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และ
อิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

๐๐๐ ๒๒๗ มนุษย์กับอารยธรรม [๓ (๓-๐-๖)] 
(Man and Civilization) 
ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ 
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน 
ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการ
ของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุค
ต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและ
ตะวันตก ที ่ก่อให้เกิดผลกระทบและความคิด
สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกัน
ระหว่าง อารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และ
อิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกติ 

๐๐๐ ๒๐๑ ชีวิตกับจิตวิทยา ๒(๒-๐-๔) 
(Life and Psychology) 
ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของช ีวิต 
ความสัมพันธ์ของจิตว ิทยากับการดำรงช ีวิต 
วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ ผล

๐๐๐ ๑๐๙ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน  
[๓ (๓-๐-๖)] (Psychology for Self-
Development) 
ประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทางจิตวิทยาและหลัก 
ธรรมทางพระพุทธศาสนาที ่เก ี ่ยวข้องเพื ่อให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถ

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับเปลี่ยนชื่อ 
รายวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกติ 
-ปรับแก้ไข 
คำอธิบายรายวิชา 
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ของสุขภาพจิตที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์และ
การดำรงอยู่ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อม 

วิเคราะห์ตนเองและผู้อื่น มีทักษะในการสื่อสาร 
สร้างสัมพันธภาพและทำงานเป็นทีม 

๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกต
วิทยา ๒(๒-๐-๔)  
(Physical Science and Technology) 
ศึกษาหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและ
ผลงานของนักว ิทยาศาสตร์ในย ุคสมัยต่างๆ 
ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ ระบบสุริยะ เทคโนโลยี 
เทคโนโลยีทางการเกษตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การขนส่ง 
การสื่อสารเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญา
ท ้องถ ิ ่ น  ว ิทยาศาสตร ์ก ับช ี ว ิ ตประจำวัน
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 

๐๐๐ ๑๑๒ ว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ [๓ (๓-๐-๖)]  
(Modern Science and Technology) 
ศึกษาหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและ
ผลงานของน ั กว ิ ทยาศาสตร ์ ในย ุ คต ่ า ง  ๆ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับ
ช ี ว ิ ต ป ร ะจ ำ ว ั น  ว ิ ท ย าศ าสตร ์ ป ร ะย ุ กต์  
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ หลักพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยี กระบวนการใช ้เทคโนโลยีอย ่าง
สร้างสรรค์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น พระพุทธศาสนากับเทคโนโลยี 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับเปลี่ยนชื่อ 
รายวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกติ 
- ปรับแก้ไข 
คำอธิบายรายวิชา 

๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔) 
(Introduction to Computer and 
Information Technology) 
ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบดิจ ิทัล 
ภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ 
แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ระบบการประมวลผล 
การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูล
และการบริหารข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสาร 
อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ภัยคุกคามและ
ความมั ่นคงของระบบ จริยธรรมและสังคมไซ
เบอร ์

๐๐๐ ๑๐๓ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
[๓ (๓-๐-๖)]  
(Computer and Digital Technology) 
มีความรู ้และเข้าใจเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ 
แพลตฟอร ์มคอมพ ิว เตอร ์  ความปลอดภัย 
กฎหมาย และจริยธรรมในสังคมดิจิทัล มีทักษะใน
การใช้อินเทอร์เน็ต สื่อ และการสื่อสารยุคดิจิทัล 
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการจัดทาเอกสาร 
ตารางคำนวณ การนำเสนอข้อมูลได ้ และรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับเปลี่ยนชื่อ 
รายวิชา 
- เพิ ่มเติมหน่วย
กิต 
- ปรับแก้ไข 
คำอธิบายรายวิชา 
-ย ้ า ย เ ป ็ น ว ิ ช า
บังคับ 

๐๐๐ ๒๖๔ สันติศึกษา ๒(๒-๐-๔) 
(Peace Education) 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับความขัดแย้ง 
ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการ
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งประกอบด้วยแนวคิด

๐๐๐ ๒๒๘ สันติศึกษา [๓ (๓-๐-๖)] 
(Peace Education) 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับความขัดแย้ง 
ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการ
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งประกอบด้วยแนวคิด

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกติ 
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และแนวปฏิบัติของนักสันติว ิธ ีทั ้งตะวันออก 
ตะวันตกและศาสนาต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้และ
ความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่าน
ความขัดแย้งและความรุนแรง อีกท้ังพัฒนาทักษะ
ในกระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้
เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมใน
การฟังและอยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆ
อย่างสันติสุข 

และแนวปฏิบัต ิของนักสันติว ิธ ีท ั ้งตะวันออก 
ตะวันตกและศาสนาต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้และ
ความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่าน
ความขัดแย้งและความรุนแรง อีกท้ังพัฒนาทักษะ
ในกระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้
เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมใน
การฟังและอยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆ
อย่างสันติสุข 

๐๐๐ ๒๖๕ หลักธรรมาภิบาล ๒(๒-๐-๔) 
(Good Governance) 
ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความจำเป็นของ
หลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือหลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความ
คุ้มค่า 

๐๐๐ ๒๓๐ หลักธรรมาภิบาล [๓ (๓-๐-๖)] 
(Good Governance) 
ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความจำเป็นของ
หลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วน 
ร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกติ 

๐๐๐ ๒๖๖ ภาวะผู้นำ ๒(๒-๐-๔) 
(Leadership) 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำที่นำการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานในศตวรรษที่ ๒๑ 
รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้นำ
ก ับการใช ้การส ื ่อสารท ี ่ เอ ื ้ออาทร ผ ู ้นำกับ
ความเห็นที่ถูกต้องดีงามและความเปลี่ยนแปลงที่
สร ้างสรรค์ค ุณธรรมและจร ิยธรรมของผ ู ้นำ 
วิสัยทัศน์ผู้นำ ผู้นำกับการสร้างความสัมพันธ์แห่ง
กรุณา โดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้นำตามทฤษฎี
ตะวันตกและภาวะผู้นำในทางพระพุทธศาสนา 
ถอดบทเร ียนภาวะผู ้นำของบ ุคคลจำเป็นที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและ
ระดับโลกที่สามารถนำองค์กรไปสู ่ความสำเร็จ
และเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศ
และ      ระดับโลก 

๐๐๐ ๒๒๙ ภาวะผู้นำ [๓ (๓-๐-๖)] 
(Leadership) 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำที่นำการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานในศตวรรษที่ ๒๑ 
รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้นำกับ 
การใช้การสื่อสารที่เอ้ืออาทร ผู้นำกับความเห็น ที่
ถูกต้องดีงามและความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำ วิสัยทัศน์ผู ้นำ 
ผู ้นำกับการสร้างความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดย
อาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้นำตามทฤษฎีตะวันตก
และภาวะผ ู ้นำในทางพระพุทธศาสนา ถอด
บทเรียนภาวะผู้นำของบุคคลจำเป็นที่เกี ่ยวข้อง
กับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลก
ที ่สามารถนำองค์กรไปสู ่ความสำเร็จและเกิด  
สันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและ
ระดับโลก 
 
 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกติ 
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 ๐๐๐ ๒๓๑ การรู้เท่าทันสื่อ [๓ (๓-๐-๖)] 
(Media Literacy) 
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสื่อและสื่อปลอม อิทธิพล
ของสื ่อปลอมที ่มีต่อสังคม การตรวจสอบข่าว 
เทคนิคการรู้เท่าทันข่าวปลอม การรู้เท่าทันสื่อ
ชวนเช ื ่อต ่างศาสนา อ ันได ้แก ่ส ื ่อชวนเชื่ อ             
ที่บิดเบือนหลักพุทธธรรม สื่อชวนเชื่อ ที่ใส่ร้าย
บุคคลหรือองค์กร โดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือจน
สร้างความขัดแย้งในสังคม 

-เพิ่มเติมรายวิชา 

 ๐๐๐ ๒๓๒ ความรับผิดชอบต่อสังคม  
[๓ (๓-๐-๖)] (Social Responsibility) 
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมความละอาย 
และความไม่ทนต่อการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมือง
และรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
และ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่หลากหลาย 
มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดความรู้ความ เข้าใจ ทักษะ 
เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต 

-เพิ่มเติมรายวิชา 

กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  

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

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จำนวน ๓๐ หน่วยกิต 
 

- ปรับโครงสร้าง
เป็นไม่มกีลุ่มย่อย 

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

๐๐๐ ๑๓๔ วรรณกรรมพระพุทธศาสนา  
[๓ (๓-๐-๖)] (Buddhist Literature) 
ศึกษาประวัติและพัฒนาการของวรรณกรรมบาลี
ตั ้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย โดย
วิเคราะห์วรรณกรรมที่น่าสนใจ เช่น วิมุตติมรรค 
วิสุทธิมรรค มหาวงศ์ ทีปวงศ์ศาสนวงศ์ เตภูมิกถา 

- รวมรายวิชา 
วรรณคดีบาลี/ 
งานวิจัยและ 
วรรณกรรมทาง 
พระพุทธศาสนา 
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๐๐๐ ๒๖๓ งานว ิจ ัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
(Research and Literary Works on 
Buddhism) 
ศ ึกษางานว ิ จ ั ยทางพระพ ุทธศาสนา  และ
วรรณกรรม ทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์วรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถา
ของ พญาลิไท มังคลัตถทีปนีของพระสิริมังคลา
จารย์ กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติ
ยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน 
พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณ
เจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส แก่นพุทธศาสน์ 
ของ    พุทธทาส กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี 
(วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของอาจารย์พร         
รัตนสุวรรณ และงานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

มังคลัตถทีปนี กาพย์มหาชาติ สังคีติยวงศ์ มงคล  
วิเสสกถา แก่นพุทธศาสน์ กรรมทีปนี พุทธธรรม 
พุทธวิทยา และพระไตรปิฎกฉบับสากล: วิถีธรรม
จากพุทธปัญญา 
 

๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
(Tipitaka Studies) 
ศึกษากำเนิด ความเป็นมาและพัฒนาการของ
คัมภีร์พระไตรปิฎก การจำแนกโครงสร้างและ
เนื้อหาสาระพระไตรปิฎก คำอธิบายโดยย่อของ
พระอรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุข
ปาฐะและลายลักษณ์อักษร ลำดับคัมภีร ์ทาง
พระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎก   
ในประเทศไทย และประโยชน ์ท ี ่ ได ้ร ับจาก
การศึกษาพระไตรปิฎก 
 
 
 
 

๐๐๐ ๑๓๕ พระไตรปิฎกศึกษา [๓ (๓-๐-๖)] 
(Tipitaka Studies) 
ศ ึ กษาประว ั ต ิ และพ ัฒนาการของค ั มภ ี ร์
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกาอนุฎ ีกา โยชนา 
โครงสร้างและเนื้อหาสำคัญของพระไตรปิฎก เช่น 
มหาวิภังค์ภิกขุณีวิภังค์ และมหาวัคค์ในพระวินัย
ปิฎก พระสูตรสำคัญ เช่น พรหมชาลสูตรมหา
ปรินิพพานสูตร มหาสติปัฏฐานสูตร จูฬกัมมวิภังค
สูตรในพระสุตตันตปิฎกศึกษาสาระเบื้องต้นของ
ปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน   ใน
พระอภิธรรมปิฎก การสืบทอดโดยมุขปาฐะและ
ลายลักษณ์อักษร ความเป็นมาของพระไตรปิฎก
ในประเทศไทย พระไตรปิฎกบาลีอักษรต่างๆ 
และประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาพระไตรปิฎก 

- รวมรายวิชา 
พระไตรปิฎศึกษา/ 
พระวนิัยปิฎก/ 
พระสุตตนัตปิฎก/
พระอภธิรรมปิฎก 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกติ 



๘๘ 

  

๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก ๒ (๒-๐-๔) 
(Vinaya Pitaka) 
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้าง
ของพระวินัยปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา
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
ส ูตรอ ัคค ัญญส ูตร รวมทั ้ งประเด ็นสำคัญที่
น่าสนใจ จากนิกายทั้ง ๕ นิกาย คือ ทีฆนิกาย 
มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุ
ททกนิกาย 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 โดยอาศัยอรรถกถาและฏ ีกา
ประกอบ 
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์ ๒ (๒-๐-๔) 
(Pali Grammar) 
ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี ฐานกรณ์ 
การออกเสียงพยัญชนะสังโยค การเชื่อมอักษร
ด้วยสนธิกิริโยปกรณ์ ประเภทและวิธีแจกคำนาม 
สังขยาอัพยยศัพท์ กิร ิยาอาขยาต นามกิตก์   
กิริยากิตก์ สมาสและตัทธิต 
 

๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาลี [๓ (๓-๐-๖)] 
(Pali) 
ศึกษาบาลีไวยากรณ์ ประกอบด้วย อักขรวิธี       
วจีวิภาค และหลักการแต่ง-แปลบาลีเบื้องต้น 

-รวมรายวิชา 
บาลีไวยากรณ์/ 
แต่งแปลบาล ี
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนชื่อวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกติ 



๘๙ 

  

๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี ๒ (๒-๐-๔) 
(Pali Composition and Translation) 
ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและ
โดยพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา การแต่ง
และการแปลประโยคพิเศษและสานวนที ่ควร
ทราบ การแปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็น
บาลีจากหนังสือท่ีกำหนด 
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
(History of Buddhism) 
ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั ้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ความสำคัญและลักษณะเด่นของ
พระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา 
การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานา
ประเทศ และอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อ
ว ัฒนธรรมในประเทศน ั ้นๆ รวมท ั ้ งศ ึกษา
ขบวนการแล ะองค ์ ก า ร ใหม ่ ๆ  ในว งการ
พระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต 
 

๐๐๐ ๑๓๗ ประวัติพระพุทธศาสนา [๓ (๓-๐-๖)] 
(History of Buddhism) 
ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาในอินเดีย การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียไปในประเทศ
ต่างๆ ความสำคัญ ลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา 
ฐานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในนานา
ประเทศพระพุทธศาสนากับสังคมวัฒนธรรมใน
นานาประเทศ ขบวนการและองค ์กรทาง
พระพุทธศาสนาในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต 
และบทบาทของคณะสงฆ ์ ไทยก ับการสืบ
พระพุทธศาสนาตามพุทธปณิธานตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

-ปรับรายวิชา
ประวัต ิ
พระพุทธศาสนา/ 
การปกครองคณะ
สงฆ ์
ไทย 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนชื่อวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกติ 

๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย  
๒ (๒-๐-๔)(Thai Sangha Administration) 
ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์
ไทย ตั ้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน ศึกษาและ
วิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ
ต่างๆ กฎระเบียบ คำสั่งและประกาศท่ีสำคัญของ
คณะสงฆ์ การประยุกต์ การปกครองและการ
บริหารในปัจจุบันสาหรับคณะสงฆ์ไทย 
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธกีรรม-
พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔) 
(Buddhist Festival and Traditions) 
ศ ึกษาเทศกาลและพ ิ ธ ี กรรมท ี ่ ส ำค ัญทาง
พระพุทธศาสนา ความหมายคุณค่าของเทศกาล
และพิธีกรรมนั้น ๆ ให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 

๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธกีรรม-
พระพุทธศาสนา [๓ (๓-๐-๖)] 
(Buddhist Festival and Traditions) 
ศ ึกษาเทศกาลและพ ิ ธ ี กรรมท ี ่ ส ำค ัญทาง
พระพ ุทธศาสนาในสม ัยพ ุทธกาลและสมัย       
หลังพุทธกาล ความสำคัญ คุณค่าทางจริยธรรม

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเตมิหน่วยกิต 
-แก้ไขคำอธิบาย 
รายวิชา 



๙๐ 

  

ของเทศกาลและพิธีกรรม เทศกาลและพิธีกรรม
สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติในประเทศ 
ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อิทธิพลของเทศกาล
และพิธีกรรมนั้นๆ ที่มีต่อสังคมไทย 

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 และเขียนธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเตมิหน่วยกิต 
-แก้ไขคำอธิบาย
รายวชิา 

๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒ (๒-๐-๔) 
(Dhamma Communications) 
ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ศิลปะการเขียนบทความการพูดในที่ชุมชน การ
พัฒนาบุคลิกภาพเกี ่ยวกับการพูด การเทศนา 
การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้
สื่อประกอบการบรรยาย 

 -ตัดออก 

๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒) (๑-๒-๔) 
(Buddhist Meditation I) 
ศึกษาความเป็นมา ความหมาย หลักการ วิธีการ 
และประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน 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 ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติและนาไปใช้ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม 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  ว ิ ป ั ส สนาภ ู ม ิ  ๖              
สติปัฏฐาน ๔ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓ 
นิมิต ๓ สมาธิ ๓ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ วสี ๕ 
นิวรณ์ ๕ อุปกิเลส ๑๖ และฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม นั่งกำหนด ส่งและ
สอบอารมณ ์

-ปรับปรุงรายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนชื่อวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกติ 

๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒  ๑ (๑-๒-๔) 
(Buddhist Meditation II) 
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนา
สติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปาน

๐๐๐ ๒๔๑ กรรมฐาน ๒//[๓ (๒-๒-๕)] 
(Buddhist Meditation II) 
ศึกษาหล ักการและว ิธ ีการปฏ ิบ ัต ิว ิป ัสสนา
กรรมฐาน ตามแนวกายานุปัสสนาสติปัฏฐานใน

-ปรับปรุงรายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนชื่อวิชา 

  -เพิ่มเติมหน่วยกิต 



๙๑ 

  

สติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบ
สมถยานิกะและวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควร
รู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ 
๓ ฝึกปฏิบัต ิว ิป ัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม ๒ ระยะ นั่งกำหนด ๒ ระยะ ส่งและสอบ
อารมณ ์

มหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร วิธีการ
ปฏิบัติว ิปัสสนากรรมฐานทั ้งแบบสมถยานิกะ 
และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู ้ ได้แก่ 
สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึก
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรมนั่ง
กำหนด ส่งและสอบอารมณ์ 

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 
ส่งและสอบอารมณ์ 

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 ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
โดยการเด ินจงกรม นั ่งกำหนด ส ่งและสอบ
อารมณ ์

-ปรับปรุงรายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนชื่อวิชา 
-เพิ่มเตมิหน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑ (๑-๒-๔) 
(Buddhist Meditation IV) 
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติ
ปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวนการเกิด
ของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้
ได้แก่ว ิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ 
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม 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
ส ูตรกระบวน การ เก ิดของไตรส ิกขาและ          
ไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้  ได้แก่ วิปัสสนูป-  
กิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม นั่งกำหนด ส่งและ
สอบอารมณ ์

-รวมรายวิชา 
ธรรมะภาคปฏิบัติ 
๕/ธรรมะ
ภาคปฏิบัติ 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



๙๒ 

  

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
กรรมฐานในพระสูตรที่เชื ่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 สภาวธรรมที่เกิด
ดับในขณะ ปฏิบัติฯ วิธีแก้สภาวธรรมของสานัก
ปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหา
สติปัฏฐานสูตรฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม และนั ่งกำหนด ส่งและสอบ
อารมณ ์

 -ตัดออก 

 
 

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

๔๐๒ ๒๐๑  ความรู ้เบื ้องต้นทางรัฐประศาสน
ศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 
 (Introduction to Public Administration)  
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบข่าย
การศึกษาร ัฐประศาสนศาสตร ์ ปทัสถานและ
วิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์  การบริหาร
การพัฒนา ปัจจัยแวดล้อมทางรัฐประศาสนศาสตร์  
นโยบายและการวางแผนของรัฐ องค์การและการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่  แนวโน้มรัฐประศาสน
ศาสตร์ของไทย 

๔๐๒ ๒๐๑  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสน
ศาสตร์   [๓ (๓-๐-๖)] 

 (Introduction to Public Administration)  
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบข่าย
การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ปทัสถานและ
วิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์  การบริหาร
การพัฒนา ปัจจัยแวดล้อมทางรัฐประศาสน
ศาสตร์  นโยบายและการวางแผนของรัฐ องค์การ
และการจัดการภาครัฐแนวใหม่  แนวโน้มรัฐ
ประศาสนศาสตร์ของไทย 

-คงเดิม 



๙๓ 

  

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

๔๐๑ ๒๐๗ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์      ๓ 
(๓-๐-๖)  
(Introduction to Political Science) 
  ศ ึกษาธรรมชาต ิและว ิธ ีการทางร ัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทาง
สังคมอื่นๆ ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และหลักเกี่ยวกับ
อำนาจการใช้อำนาจความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
บุคคลอำนาจกับกฎหมายสถาบันทางการเมืองการ
ปกครองพลังและกระบวนการทางการเมืองและ
ประชาคมนานาชาติ 
 

๔๐๑ ๒๐๒  ความรู ้เบื ้องต้นทางรัฐศาสตร์       
[๓ (๓-๐-๖)]   
(Introduction to Political Science)  
  ศึกษาธรรมชาติและว ิธ ีการทางร ัฐศาสตร์  
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทาง
สังคมอ่ืนๆ ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และหลักเกี่ยวกับ
อำนาจ การใช้อำนาจ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
ก ับบ ุคคล อำนาจก ับกฎหมาย สถาบ ันทาง
การเมืองการปกครอง พลังและกระบวนการ
ทางการเมืองและประชาคมนานาชาติ 

-ปรับรหสั
รายวิชา 

๔๐๒ ๓๐๒ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์      ๓
(๓-๐-๖) (Public Administration Theory) 
ศึกษาทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ โดยเริ่มจาก
แนวความคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับองค์การสมัย
ด ั ้ ง เ ด ิ มถ ึ ง สม ั ยป ั จ จ ุ บ ั น  คว ามหมายและ
องค์ประกอบขององค์การ ตัวแปรในองค ์การ 
วิธีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์การ ปัจจัยพื้นฐานที่
กำหนดพฤติกรรมการทำงานของมนุษย์ พฤติกรรม
ในการบร ิหาร  อ ิทธ ิพลของโครงสร ้ า งและ
กระบวนการในองค์การที ่ม ีต ่อพฤติกรรมการ
ทำงานของมนุษย์ 

๔๐๒ ๓๐๓ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์       
[๓ (๓-๐-๖)] (Public Administration Theory) 
ศึกษาทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ โดยเริ่มจาก
แนวความคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับองค์การสมัย
ด ั ้ ง เด ิมถ ึ งสม ัยป ั จจ ุบ ัน  ความหมายและ
องค์ประกอบขององค์การ ตัวแปรในองค์การ 
วิธีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์การ ปัจจัยพื้นฐาน
ท ี ่กำหนดพฤต ิกรรมการทำงานของมน ุษย์  
พฤติกรรมในการบริหาร อิทธิพลของโครงสร้าง
และกระบวนการในองค์การที่มีต่อพฤติกรรมการ
ทำงานของมนุษย์ 

-ปรับรหสั
รายวิชา 

๔๐๒  ๓๐๓  องค์การและการจัดการในภาครัฐ ๓ 
( ๓ - ๐ - ๖ )  ( Organizational and Public 
Administration)  
 ศึกษาเกี ่ยวกับความหมายและความจำเป็นของ
องค์การและการบริหาร สิ ่งแวดล้อมการบริหาร 
กลไกในการบริหารงานสาธารณะ พัฒนาการของ
ทฤษฎีองค์การและการบริหาร โครงสร้างและการ
ออกแบบองค์การภาคร ัฐ กระบวนการบร ิหาร
องค์การภาครัฐ 

๔๐๒  ๓๐๔  องค์การและการจัดการ     
[๓ (๓-๐-๖)] (Organizational and Public 
Administration)  
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความจำเป็นของ
องค์การและการบริหาร สิ่งแวดล้อมการบริหาร 
กลไกในการบริหารงานสาธารณะ พัฒนาการของ
ทฤษฎีองค์การและการบริหาร โครงสร้างและการ
ออกแบบองค์การกระบวนการบริหารองค์การ  

-ปรับชื่อ
รายวิชา         

คำอธิบาย
รายวิชาและ
ปรับรหสั
รายวิชา 



๙๔ 

  

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

๔๐๒ ๓๐๔  นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
๓ (๓-๐-๖) (Public Policy and Planning)  
ศ ึกษาแนวค ิดและทฤษฎ ี เก ี ่ ยวก ับนโยบาย
สาธารณะและการวางแผน ประเภทและวิธีการ
กำหนดนโยบายของรัฐ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อ
นโยบาย การนำนโยบายไปกำหนดเป็นแผนงาน
และโครงการ เทคนิคและหลักการของการวางแผน 
และให้มีการศึกษาเฉพาะกรณี โดยเน้นการกำหนด
นโยบายสาธารณะและการวางแผนของประเทศ
ไทย 

๔๐๒ ๓๐๕  นโยบายสาธารณะ [๓ (๓-๐-๖)]  
(Public Policy)  
ศ ึกษาแนวค ิดและทฤษฎ ี เก ี ่ยวก ับนโยบาย
สาธารณะและการวางแผน ประเภทและวิธีการ
กำหนดนโยบายของรัฐ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
ต ่อนโยบาย การนำนโยบายไปกำหนดเป็น
แผนงานและโครงการ เทคนิคและหลักการของ
การวางแผน และให้มีการศึกษาเฉพาะกรณี โดย
เน ้นการกำหนดนโยบายสาธารณะและการ
วางแผนของประเทศไทย 

-ปรับชื่อราย 
วิชาจาก 
นโยบาย
สาธารณะ
และการ

วางแผน เป็น
นโยบาย
สาธารณะ 

และปรับรหสั
รายวิชา 

 ๔๐๒ ๔๐๖ เทคนิคและเครื ่องมือการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ [๓ (๓-๐-๖)] 
 (Technicque and tools in Public 
Administration) 
ศึกษาผลการวิจัยและแนวคิดใหม่ๆ ในการบริหาร 
การใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการบริหารงานและ
การวิจัย วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่นำมาใช้ในการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ การวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ความร ู ้ เบ ื ้องต ้นในการใช ้คอมพิวเตอร ์เป็น
เครื่องมือบริหาร และพุทธวิธีเพื่อการบริหารงาน
สมัยใหม่ 

- เพิ่มราย 
วิชาใหม่  

๔๐๒ ๓๐๕ การบริหารทรัพยากรมนุษย์    
๓ (๓-๐-๖)   
(Human Resources Administration)  
 ศึกษาหลักจำเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือ
รองรับความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สม ัยใหม ่  เพ ื ่ อให ้สอดคล ้องก ับท ิศทางการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจของประเทศและ
ของโลก การรับบุคลากรภาครัฐ การฝึกอบรม การ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน คุณธรรมจริยธรรม
ของผู้ปฏิบัติงาน การประเมินผลการทำงาน สิทธิ

๔๐๒ ๓๐๗ การบริหารทรัพยากรมนุษย์    
[๓ (๓-๐-๖)]   
(Human Resources Administration)  
 ศึกษาหลักจำเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เพื ่อรองรับความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื ่อให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการเปลี ่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจของ
ประเทศและของโลก การรับบุคลากรภาครัฐ การ
ฝึกอบรม การเพิ ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
ค ุณธรรมจร ิยธรรมของผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิ งาน การ

-ปรับรหสั
รายวิชา 
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ประโยชน์ของทรัพยากรมนุษย์ ขวัญกำลังใจในการ
ทำงาน    และแนวโน้ม 

ประเม ินผลการทำงาน ส ิทธ ิประโยชน ์ของ
ทรัพยากรมนุษย์ ขว ัญกำลังใจในการทำงาน    
และแนวโน้ม 

๔๐๒ ๓๐๖ การบริหารงบประมาณและการคลัง
สาธารณะ ๓ (๓-๐-๖) (Public Budgeting and 
Fiscal Administration)  
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบาย
เกี่ยวกับงบประมาณและการคลังสาธารณะ บทบาท 
และอิทธิพลของการเมืองที่มีต่องบประมาณและการ
คลังของประเทศ กระบวนการงบประมาณ เทคนิค
และวิธีการวิเคราะห์งบประมาณ การสรุปการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยเน้นศึกษาการบริหารงบประมาณ 
และการคลังสาธารณะของประเทศไทย 

๔๐๒ ๓๐๘ การบริหารงบประมาณและ     
การคลังสาธารณะ [๓ (๓-๐-๖)] (Public 
Budgeting and Fiscal Administration)  
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบาย
เกี่ยวกับงบประมาณและการคลังสาธารณะ บทบาท
และอิทธิพลของการเมืองที่มีต่องบประมาณและ
การคลังของประเทศ กระบวนการงบประมาณ 
เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งบประมาณ การสรุป
การใช้จ่ายงบประมาณ โดยเน้นศึกษาการบริหาร
งบประมาณและการคลังสาธารณะของประเทศไทย 

-ปรับรหสั
รายวิชา 

๔๐๒ ๓๐๗  การบริหารการพัฒนา  ๓ (๓-๐-๖)    
(Development Administration)  
 ศ ึ กษาความหมาย  ทฤษฎ ี  หล ั กการ  และ
องค์ประกอบของการบริหารการพัฒนา ปัจจัย
แวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่
ส่งผลต่อการบริหารการพัฒนา องค์การที่มีบทบาท
จำเป็นในการบริหารงานพัฒนาของประเทศ ปัญหา
พื้นฐานในการบริหารโครงการพัฒนา โดยเน้นการ
บริหารการพัฒนาในประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
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 การ
บริหารทรัพยากรของโครงการ การแก้ปัญหาและ
การปรับปรุงโครงการ การประสานงานกับองค์กร
และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง การบริหารโครงการ
ภายใต้การมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน การกำหนดเป้าหมายและวิธีการใน

-ยุบรวมสอง
รายวิชา คือ 
การบริหาร
พัฒนา และ 
การบริหาร
โครงการเข้า
ด้วยกัน และ

ปรับรหสั
รายวิชาใหม ่

๔๐๒ ๓๐๘ การบริหารโครงการ  ๓ (๓-๐-๖) 
(Project Management)  
ศึกษาแนวความคิดและวิธีการวิเคราะห์โครงการ 
การจัดทำโครงการ การบริหารทรัพยากรของ
โครงการ การแก้ปัญหาและการปรับปรุงโครงการ 
การประสานงานก ับองค ์กรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การบริหารโครงการภายใต้การมีส่วนร่วม
จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน การกำหนด
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เป้าหมายและวิธีการในการประเมินผลของโครงการ 
และให้มีการศึกษากรณีเฉพาะเรื่อง เน้นการบริหาร
โครงการพัฒนาของประเทศไทย โดยฝึกให้มีการ
เขียนโครงการเพื ่อนำไปสู ่การบริหารโครงการได้
อย่างแท้จริง 

การประเมินผลของโครงการ และให้มีการศึกษา
กรณีเฉพาะเรื่อง เน้นการบริหารโครงการพัฒนา
ของประเทศไทย โดยฝึกให้มีการเขียนโครงการเพ่ือ
นำไปสู่การบริหารโครงการได้อย่างแท้จริง 

๔๐๒ ๔๐๙ พฤติกรรมองค์การ  ๓ (๓-๐-๖)  
(Organizational Behaviors)  
ศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การและการ
บริหารงาน พฤติกรรมองค์การกับสภาพแวดล้อม  
เศรษฐกิจ การใช้พลังงานของกลุ่มให้เป็นประโยชน์
ต่อองค์การ พื้นฐานพฤติกรรมบุคคลเกี่ยวกับการ
รับรู ้ ค่านิยม ทัศนคติ การจูงใจ การสร้างขวัญ 
กำล ั ง ใจและความพ ึงพอใจในงาน พ ื ้นฐาน
พฤติกรรมกลุ่ม  การสื่อสารและการตัดสินใจของ
กลุ่ม ภาวะผู้นำ อำนาจและการเมือง  ความขัดแย้ง
และพฤติกรรมระหว่างกลุ่ม 

๔๐๒ ๓๑๐ พฤติกรรมองค์การ [๓ (๓-๐-๖)] 
 (Organizational Behaviors)  
ศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การและการ
บริหารงาน พฤติกรรมองค์การกับสภาพแวดล้อม  
เศรษฐก ิจ การใช ้พล ังงานของกล ุ ่มให ้ เป็น
ประโยชน์ต่อองค์การ  พื้นฐานพฤติกรรมบุคคล
เกี่ยวกับการรับรู้ ค่านิยม ทัศนคติ การจูงใจ การ
สร้างขวัญ กำลังใจและความพึงพอใจในงาน 
พื้นฐานพฤติกรรมกลุ่ม การสื่อสารและการตัด 
สินใจของกลุ่ม ภาวะผู้นำ อำนาจและการเมือง 
ความขัดแย้งและพฤติกรรมระหว่างกลุ่ม  

-ปรับรหสั
รายวิชา 

๔๐๒ ๔๑๐ การบริหารเชิงกลยุทธ์ ๓ (๓-๐-๖) 
(Strategic Management)  
ศึกษากระบวนการบริหารนักบริหารกับการสื่อสาร
การตัดสินใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคนิควิธ ีการเพื ่อความสำเร ็จขององค์กรการ
บริหารเชิงปฏิบัติการและการควบคุมคุณภาพการ
บร ิหารทร ัพยากรมนุษย์ในองค์กรการจัดการ
เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ส ิ ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม ก ฎ ห ม า ย ก ั บ กิ จ
กรรมการบริหารการเสริมสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความพร้อมการพัฒนาระบบคุณธรรมของนัก
บริหารกระบวนการสานสัมพันธ์กิจกรรมการดูงาน
และอ่ืนๆ 

๔๐๒ ๔๑๑ การบริหารเชิงกลยุทธ์ [๓ (๓-๐-๖)] 
 (Strategic Management)  
ศึกษากระบวนการบริหารนักบริหารกับการ
สื่อสารการตัดสินใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเทคนิควิธีการเพื ่อความสำเร็จของ
องค์กรการบริหารเชิงปฏิบัติการและการควบคุม
คุณภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
การจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกฎหมายกับกิจ
กรรมการบริหารการเสริมสร้างกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความพร้อมการพัฒนาระบบคุณธรรมของ
นักบริหารกระบวนการสานสัมพันธ์กิจกรรมการดู
งานและอ่ืนๆ 

-คงเดิม 
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๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายปกครอง  ๓ (๓-๐-๖) 
(Administrative Law)  
ศึกษาประว ัต ิ แนวคิดและสาระจำเป ็นของ
กฎหมายปกครอง การบริการสาธารณะ การจัด
ระเบียบราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น ระบบข้าราชการ ความเกี่ยวพัน
ระหว่างข้าราชการกับรัฐตามกฎหมาย ข้าราชการ
พลเร ือน ข ้าราชการทหาร บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ และการจัดตั้งศาลปกครองของไทย 

๔๐๑ ๔๑๒ กฎหมายปกครอง  [๓ (๓-๐-๖)] 
(Administrative Law)  
ศึกษาประว ัต ิ  แนวค ิดและสาระจำเป ็นของ
กฎหมายปกครอง การบริการสาธารณะ การจัด
ระเบียบราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น ระบบข้าราชการ ความเกี่ยวพัน
ระหว่างข้าราชการกับรัฐตามกฎหมาย ข้าราชการ
พลเร ือน ข ้าราชการทหาร บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ และการจัดตั้งศาลปกครองของไทย 

-ปรับรหสั
รายวิชา 

๔๐๑ ๔๑๘ 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 ้งศ ึกษาทฤษฎีอาชญาว ิทยา
และทัณฑวิทยาอีกด้วย 

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 

-ปรับรหสั
รายวิชา 

๔๐๒ ๓๑๑ การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น    
๓ (๓-๐-๖)  (Local Fiscal  Management) 
 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
ท้องถิ ่นการบริหารงานคลังของหน่วยงานการ
ปกครองท้องถิ ่น  ซึ ่งเป็นการพิจารณาถึงการ
จัดหารายได้ การกำหนดรายจ่าย   การจัดทำ
งบประมาณ   การจ ัดซ ื ้อ   การจ ัดจ ้าง   การ
บัญชี  การตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานการ
ปกครองท้องถิ่น กระบวนการงบประมาณท้องถิ่น
เป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ของแหล่ง 

๔๐๒ ๓๑๔ การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น   
[๓ (๓-๐-๖)] (Local Fiscal Management) 
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
ท้องถิ ่นการบริหารงานคลังของหน่วยงานการ
ปกครองท้องถิ ่น  ซึ ่งเป็นการพิจารณาถึงการ
จัดหารายได้ การกำหนดรายจ่าย  การจัดทำ
งบประมาณ   การจ ัดซ ื ้อ   การจ ัดจ ้าง   การ
บัญชี  การตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานการ
ปกครองท้องถิ ่น   กระบวนการงบประมาณ
ท้องถิ่นเป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์

-ปรับรหสั
รายวิชา 
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ที่มาของรายรับ  กับรูปแบบในการใช้จ่ายของแต่
ละหน่วยการปกครองท้องถิ ่น  เพื ่อก่อให้เกิด
ความสอดคล้องต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานการปกครองท้องถิ่น 

ของแหล่งที่มาของรายรับ  กับรูปแบบในการใช้
จ่ายของแต่ละหน่วยการปกครองท้องถิ่น  เพ่ือ
ก่อให้เกิดความสอดคล้องต ่อการบรรลุว ัตถุ  
ประสงค์ของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น 

๔๐๒ ๔๑๗ วิทยาการการบริหารสมัยใหม่  
๓ (๓-๐-๖) (Modern Management) 
 ศ ึกษารายละเอียดเกี ่ยวกับว ิทยาการบริหาร
สมัยใหม่ คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยนำหลักการเพิ ่มประสิทธิภาพของ
ระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการที่มุ ่งสู ่ความเป็นเลิศโดยการ
นำเอาแนวทางหร ือว ิธ ีการบร ิหารงานของ
ภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ 
เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การ
บริหารงานแบบมืออาชีพการคำนึงถึงหลักความ
คุ ้มค่า การจัดการโครงสร้างที ่กะทัดรัดและ
แนวราบการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขัน
การให้บริการสาธารณะการให้ความจำเป็นต่อ
ค่าน ิยม จรรยาบรรณวิชาช ีพ ค ุณธรรมและ
จริยธรรมตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่
ประชาชนโดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นจำเป็น 

๔๐๒ ๓๑๕  นวัตกรรมการบริหารสมัยใหม่  
[๓ (๓-๐-๖)] (Innovation in Modern 
Management)  
ศึกษาแนวความคิดการจัดการแนวความคิดใหม่ๆ 
ที่เกิดขึ้นท่ามกลางศตวรรษที่ ๒๑ โดยศึกษาถึง
ความจำเป็นของผู ้นำกับการจัดการแบบใหม่ 
ประกอบด้วย การจัดการเชิงกลยุทธ์และการ
ตัดสินใจ การจัดองค์กรสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับ
กระบวนการการจ ัดการ การบร ิหารการ
เปลี่ยนแปลง และเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 

-ปรับชื่อ
รายวิชาจาก

วิทยาการการ
บริหาร

สมัยใหม ่เป็น 
นวัตกรรม
การบริหาร

สมัยใหม ่และ
ปรับรหสั
รายวิชา 

๔๐๒ ๓๑๒  การบริหารองค์กรภาครัฐ 
 ๓ (๓-๐-๖)  (Government organizations 
Management)  
 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ และ
แนวค ิดในการบร ิหารองค ์กรภาคร ัฐสมัยใหม่ 
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การพัฒนา
องค์กร มีการสร้างแผนแม่แบบในการเปลี่ยนแปลง 
จะต้องมีการประเมินสถานการณ์ขององค์การ 
เพื ่อให้เห ็นช่องว ่างของความแตกต่างระหว ่าง

 -ตัดออก 
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องค์การในปัจจุบันกับองค์การที ่ควรจะเป็นใน
อนาคต หลังจากนั้นจะต้องมีการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์การ เพื่อที่จะ
นำจุดแข็งขององค์การมาผลักดันการพัฒนาองค์การ 
โดยมีกลไกการควบคุมทิศทางที่แน่นอน โดยอาศัย
หลักการดังนี้ ๑.กำหนดเป้าหมาย (Goal Sating) 
๒.ความเข ้าใจในสถานการณ์ (Understand 
Relations)  ๓ . ก า รป ร ั บป ร ุ ง ส ั มพ ั น ธภาพ 
(Improving Relations) ๔.ให้ทุกคนเข้ามามีสว่น
ร่วม ๕.การเชื่อมโยง (Linking) 
๔๐๒ ๓๑๓ จริยธรรมทางการบริหาร  
๓ (๓-๐-๖) (Administration Morality)  
 ศึกษาจริยธรรมทางการบริหารที ่มีมาตรฐาน
ทางการสร้างระบบ กำกับ และตรวจสอบ ซึ่ง
คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่องค์การ โดยนำ
หลักการของพละ ๔ มาใช้ 

๔๐๒ ๓๑๖ พุทธจริยธรรมทางการบริหาร  
[๓ (๓-๐-๖)]  (Administration Morality)  
 ศึกษาจริยธรรมทางการบริหารที ่มีมาตรฐาน
ทางการสร้างระบบ กำกับ และตรวจสอบ ซึ่ง
คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่องค์การ โดยนำ
หลักการของพละ ๔ มาใช้ 

ปรับชื่อรายวิชา
จากจริยธรรม
ทางการบริหาร  
เป็น พุทธ
จริยธรรม
ทางการบริหาร 
และปรับรหสั
รายวิชา 

๔๐๒ ๓๑๔ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ ๓(๐-๖-๖) (Research Methodology 
for Public Administration)  
 ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้ง
ท ี ่ เป ็นการว ิจ ัยเช ิงปร ิมาณและการว ิจ ัยเชิง
คุณภาพ โดยครอบคลุมถึงการสร้างแนวความคิด 
ประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน 
การสร้างขอบข่าย การประมวลผล การวิเคราะห์
ข ้อม ูล ตลอดจนการรายงานการว ิจ ัย ท ั ้งนี้          
ให้ม ีการฝึกหัดจัดทำโครงการวิจ ัยเสนอเป็น
ภาคปฏิบัติด้วย  

๔๐๒ ๔๑๗ ว ิธ ีว ิทยาการว ิจ ัยสำหร ับร ัฐ -
ประศาสนศาสตร์ [๓ (๓-๐-๖)]  (Research 
Methodology/for/Public Administration)  
 ศึกษาวิธ ีว ิทยาการวิจัยสำหรับรัฐประศาสน
ศาสตร์ ทั้งท่ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย
เช ิ งค ุณภาพ โดยครอบคล ุมถ ึ งการสร ้ า ง
แนวความคิด ประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การ
ตั้งสมมติฐาน การสร้างขอบข่าย การประมวลผล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการรายงานการ
วิจัย ทั้งนี้ให้มีการฝึกหัดจัดทำโครงการวิจัยเสนอ
เป็นภาคปฏิบัติด้วย  

ปรับชื่อราย 
วิชาจาก 
ระเบียบวิธีวิจัย
ทาง           
รัฐประศาสน
ศาสตร์ เป็น วิธี
วิทยาการวิจัย
สำหรับ       
รัฐประศาสน
ศาสตร์ และ 

-ปรับรหสั
รายวิชา 
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๔๐๒ ๔๑๕  ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสน
ศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖)   (English in the 
Field of  Public  Administration) 
 ศึกษาโครงสร้าง ศัพท์และสำนวนที่ใช้กันมากใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และฝึกการใช้ศพัท์
และสำนวนเหล่านั ้นในการเขียนและการพูด 
ตลอดทั้งฝึกการอ่าน วิเคราะห์และตีความงาน
เขียนรัฐประศาสนศาสตร์ การเขียนย่อความ 
เรียงความ และอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษในเรื่อง
ที่เก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 

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 

-ปรับรหสั
รายวิชา 

๔๐๒ ๔๑๖ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสน
ศาสตร์   ๓ (๐-๖-๖)  (Independent Study 
on Public Administration)  
 ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางรัฐประศาสน
ศาสตร ์หร ือเร ื ่องอื ่นโดยความเห็นชอบและ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

๔๐๒ ๔๑๙ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ [๓ (๐-๖-๖)]  (Independent Study 
on Public Administration)  
 ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางรัฐประศาสน
ศาสตร ์หร ือเร ื ่องอื ่นโดยความเห็นชอบและ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

-ปรับรหสั
รายวิชา 

๔๐๒ ๔๑๙  สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ 
๒  ( ๒ - ๐ -๔ )  ( Seminar on Problems in 
Public dministration)  
 สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ด้านต่างๆ โดย
จะเน้นปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศที่
กำล ังพัฒนา เช ่น การบร ิหารบุคคล การจัด
องค์การ การคลัง การงบประมาณ ในการศึกษา
อาจมีการค้นคว้ารายงาน การศึกษาเฉพาะกรณี
เกี่ยวกับปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ของไทยและ
เปรียบเทียบกับของต่างประเทศ 

๔๐๒ ๓๒๐  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
เชิงพุทธ [๒ (๒-๐-๔)] (Seminar in Buddhist 
Public Administration)  
สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ด้าน
ต่างๆ โดยจะเน้นปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ของ
ประเทศที่กำลังพัฒนาและการบูรณาการบริบท
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การบริหารงาน
ภาครัฐและเอกชนกับการบูรณาการหลักทาง
พระพุทธศาสนา เช่น การบริหารบุคคล การจัด
องค์การ การคลัง การงบประมาณ ในการศึกษา
อาจมีการค้นคว้ารายงาน การศึกษาเฉพาะกรณี
เกี่ยวกับปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ของไทยและ
เปรียบเทียบกับของต่างประเทศ 

-เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา 
สัมมนาปัญหา
รัฐประศาสน
ศาสตร์ เป็น 
สัมมนาทาง  
รัฐประศาสน
ศาสตร์เชิงพุทธ 
และปรับรหสั
รายวิชา 
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 ๔๐๒ ๓๒๑ รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ  
[๓ (๓-๐-๖)] (Public Administration 
Science in Buddhism Approach)  
ศึกษาแนวคิดทางการบร ิหาร การปกครอง
ภาครัฐ การบริหารภาคเอกชนในบริบทของการ
บริหารองค์กร การบริหารคนและเทคนิคทางการ
บร ิหารในบริบทของการบูรณาการระหว ่าง
แนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์กับหลัก
ทางพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก ตำราทาง
พระพุทธศาสนาและจากผลงานของนักวิชาการ
สมัยใหม่ 

-เพิ ่มรายวิชา
ใหม ่

 ๔๐๒ ๓๒๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการภาครัฐ [๓ (๓-๐-๖)] 
(Information Technology for 
Government Management)     
ศึกษาแนวค ิด หล ักการและประโยชน ์ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการจัดการภาครัฐ 
องค์ประกอบของข้อมูล การประมวลข้อมูลและ
การบริหารศูนย์ข ้อม ูลเพื ่อประโยชน์ในการ
วางแผน การควบคุม การตัดสินใจในการบริหาร
ภาครัฐ แนวโน้มของการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการในการบริหารภาครัฐ  

-เพิ่มรายวิชา
ใหม ่

๔๐๒ ๔๑๗ วิทยาการการบริหารสมัยใหม่  
๓ (๓-๐-๖) (Modern Management) 
ศึกษารายละเอียดเก ี ่ยวกับว ิทยาการบร ิหาร
สมัยใหม่ คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยนำหลักการเพิ ่มประสิทธิภาพของ
ระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการที่มุ ่งสู ่ความเป็นเลิศโดยการ
นำเอาแนวทางหร ือว ิธ ีการบร ิหารงานของ

 -ตัดออก 



๑๐๒ 

  

วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓๒ หน่วยกิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

ภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ 
เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การ
บริหารงานแบบมืออาชีพการคำนึงถึงหลักความ
คุ ้มค่า การจัดการโครงสร้างที ่กะทัดรัดและ
แนวราบการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขัน
การให้บริการสาธารณะการให้ความจำเป็นต่อ
ค่าน ิยม จรรยาบรรณวิชาช ีพ ค ุณธรรมและ
จริยธรรมตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่
ประชาชนโดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นจำเป็น 
๔๐๒ ๔๑๘ การจัดการทุนมนุษย์ในประชาคม
อาเซียน ๓ (๓-๐-๖) (Human Capital 
Management in ASEAN Communities) 
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจัดการทุนมนุษย์ คือ
การบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรการกำหนดและสรรหา
บุคลากรที่มีความสามารถดีที่สุด (talent) การ
รักษาบุคลากรการพัฒนาและจูงใจให้บุคลากร
แสดงศ ั กยภาพส ู ง ส ุ ดของตน เ อง  ศ ึ กษา
เปร ียบเทียบในบริบทของแต ่ละประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

 -ตัดออก 

๔๐๒ ๒๒๐ พุทธธรรมกับการบริหาร  
(๒) (๒-๐-๔) (Buddha Dhamma and 
Administration)  
 ศึกษาความหมายและขอบข่ายของการบริหาร 
บทบาทด ้ านการบร ิหารของพระพ ุทธเจ้ า 
วิเคราะห์พุทธธรรมเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
บริหาร คุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร 
การประยุกต์พุทธวิธีบริหารเพื่อใช้ในการบริหาร 

 -ตัดออก 

๔๐๒ ๓๒๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ
( ๒ )  ( ๒ - ๐ - ๖ )  ( Human Resource 

 -ตัดออก 



๑๐๓ 

  

วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓๒ หน่วยกิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

Management in Buddhist Approach) 
ศึกษาความหมาย ความเป็นมา และแนวคิด
เกี่ยวกับศึกษาปรัชญา ความเป็นมา แนวคิด การ
พยากรณ์เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์
งาน การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การ
ปฐมนิเทศ การประเมินการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม 
การบรรจ ุแต ่งต ั ้ งระบบการจ ่ายค ่าตอบแทน 
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและพนักงาน สุขภาพ 
ความปลอดภ ั ย ค ุณภาพช ี ว ิ ตการทำงาน                
ของพนักงาน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์      
ตามแนวพระพุทธศาสนา 
๔๐๑ ๔๐๕ ธรรมาภิบาลตามแนว
พระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) (Buddhist Good 
Governance) 
ศ ึ กษาความหมาย  ทฤษฎ ี  หล ั กกา รและ
องค์ประกอบของธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล
ในพระไตรปิฎก เปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลกับ
ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ การประยุกต์ใช้หลักธรร
มาภิบาลเชิงพุทธสำหรับการบริหารจัดการภาครัฐ
ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและประชาชน 

 -ย้ายไปอยู่
หมวดวิชา

เลือกเฉพาะ
สาขารัฐ

ประศาสน
ศาสตร ์

 
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)  
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ตั้งแต่อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้อง

๔๐๑ ๔๒๓ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    
[๓ (๓-๐-๖)] 
(Law of Criminal Procedure)  
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ตั้งแต่อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้อง

-ปรับรหสั
รายวิชา 



๑๐๔ 

  

วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

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 
การอภ ัยโทษ การเปล ี ่ยนโทษ การลดโทษ         
นิติวิทยาศาสตร์ และพยานหลักฐานในคดีอาญา 

คดีอาญา มาตรการบังคับทางอาญาเกี ่ยวกับ 
หมายเรียก หมายอาญา การจับ การค้น ควบคุม 
ขัง จำคุก ปล่อยชั ่วคราว หลักการสอบสวน 
เทคนิคการสืบสวนและสอบสวน การสั่งคดีอาญา
ของพนักงานอัยการ การชันสูตรพลิกศพ การฟ้อง
คดีอาญา การไต ่สวนม ูลฟ ้อง การพิจารณา
พิพากษา การอุทธรณ์ การฎีกา การบังคับคดี 
การอภ ัยโทษ การเปล ี ่ยนโทษ การลดโทษ        
นิติวิทยาศาสตร์ และพยานหลักฐานในคดีอาญา 

๔๐๑ ๔๒๙ กฎหมายลักษณะพยาน             
๓ (๓-๐-๖)  (Law of Witness)  
ศึกษาความรู ้ทั ่วไปเกี ่ยวกับกฎหมายลักษณะ
พยาน หล ักท ั ่วไปเก ี ่ยวก ับการร ับฟ ังพยาน 
หลักฐาน การนำสืบ ข้อเท็จจริงที่ไม่ต้องนำสืบ
ด้วยพยานหลักฐาน พยานหลักฐานที่ห้ามมิให้รับ
ฟัง พยานหลักฐานที่ต้องห้ามโดยกฎหมายปิด
ปาก การนำสืบพยานบุคคลแทนเอกสาร พยาน
ต่างๆ เช่น พยานบอกเล่า พยานบุคคล พยาน
เอกสาร พยานวัตถุ พยานที่เป็นความเห็น วิธีนำ
สืบพยานโดยหลักฐานทั่วไป มาตรฐานการชั่ ง
น้ำหนักพยานหลักฐาน และการคุ้มครองพยาน
ตามกฎหมาย 

๔๐๑ ๔๒๔ กฎหมายลักษณะพยาน            
[๓ (๓-๐-๖)]   (Law of Witness)  
ศึกษาความรู ้ทั ่วไปเกี ่ยวกับกฎหมายลักษณะ
พยาน หลักทั ่วไปเก ี ่ยวกับการร ับฟ ังพยาน 
หลักฐาน การนำสืบ ข้อเท็จจริงที่ไม่ต้องนำสืบ
ด้วยพยานหลักฐาน พยานหลักฐานที่ห้ามมิให้รับ
ฟัง พยานหลักฐานที่ต้องห้ามโดยกฎหมายปิด
ปาก การนำสืบพยานบุคคลแทนเอกสาร พยาน
ต่างๆ เช่น พยานบอกเล่า พยานบุคคล พยาน
เอกสาร พยานวัตถุ พยานที่เป็นความเห็น วิธีนำ
สืบพยานโดยหลักฐานทั่วไป มาตรฐานการชั่ ง
น้ำหนักพยานหลักฐาน และการคุ้มครองพยาน
ตามกฎหมาย 

-ปรับรหสั
รายวิชา 

๔๐๑ ๓๐๔   ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ    ๓ (๓-๐-๖)  
 (Introduction to International Relation)  
 ศึกษาความร ู ้พ ื ้นฐานของการเม ืองระหว่าง
ประเทศธรรมชาติและโครงสร ้างของระบบ
การเมืองระหว่างประเทศปัจจัยทางด้านการเมือง
เศรษฐก ิจส ั งคม และการทหารว ัฒนธรรม
อุดมการณ์ท ี ่ม ีผลต ่อแนวพฤต ิกรรมของรัฐ

๔๐๑ ๔๒๕ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ       
[๓ (๓-๐-๖)]   (International Relation)  
 ศึกษาความรู ้พ ื ้นฐานของการเมืองระหว ่าง
ประเทศธรรมชาติและโครงสร ้างของระบบ
การเมืองระหว่างประเทศปัจจัยทางด้านการเมือง
เศรษฐก ิจส ังคม และการทหาร  ว ัฒนธรรม
อุดมการณ์ท ี ่ม ีผลต ่อแนวพฤต ิกรรมของรัฐ
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่าง

-ปรับชื่อ
รายวิชา 
ความรู้

เบ้ืองต้นทาง
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง

ประเทศ  เป็น 
ความ 



๑๐๕ 

  

วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐพัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศใน
รูปแบบต่างๆ เช ่น ระเบียบปฏิบัต ิกฎหมาย
สถาบันระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศตามแนวพระพุทธศาสนา 
 

รัฐพัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศใน
รูปแบบต่างๆ เช ่น ระเบียบปฏิบัต ิกฎหมาย
สถาบันระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศตามแนวพระพุทธศาสนา 

สัมพันธ์
ระหว่าง
ประเทศ   

และ 
ปรับรหสั
รายวิชา 

๔๐๑  ๔๒๕   ปร ะชาคมอา เซ ี ยนศ ึ กษา                
๓ (๓-๐-๖)  (ASEAN Community Studies) 
ศึกษากำเนิด พัฒนาการ และบทบาทของสมาคม 
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
แนวคิดเกี ่ยวกับภูมิภาคนิยม การบูรณาการ
ภูมิภาค และประชาคมด้านความมั่นคงกับพลวัต
ความร่วมมือของอาเซียน อาทิ ความสัมพันธ์
ระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาคความ  
สำเร็จและข้อจำกัดของอาเซียน  ความผูกพันธ์
ต่อการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา สถานภาพทาง
การเมืองภายในประเทศภูมิภาคสังคมและการ
พัฒนาว ัฒนธรรม ส ันต ิภาพและเสถียรภาพ 
เศรษฐกิจ การเมือง หลักความยุติธรรมและหลัก
นิติธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาค และบทบาท
ของไทยในการเป ็นส ่วนหนึ ่งของประชาคม
อาเซียน 

๔ ๐ ๑  ๔ ๒ ๖  ป ร ะช า ค มอา เ ซ ี ย น ศ ึ กษา               
[๓ (๓-๐-๖)] (ASEAN Community Studies) 
 ศ ึกษากำเน ิด พัฒนาการ และบทบาทของ
สมาคมประชาชาติเอเช ียตะวันออกเฉียงใต้ 
(อาเซียน) แนวคิดเกี ่ยวกับภูมิภาคนิยม การ 
บูรณาการภูมิภาค และประชาคมด้านความ
ม ั ่นคงก ับพลว ัตความร ่วมม ือของอาเซ ียน 
อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศ    
นอกภูม ิภาค ความสำเร ็จและข้อจำกัดของ
อาเซียน  ความผูกพันธ์ต่อการเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนา สถานภาพทางการเมืองภายในประเทศ
ภูมิภาคสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรม สันติภาพ
และเสถียรภาพ เศรษฐกิจ การเมือง หลักความ
ยุติธรรมและหลักนิติธรรมระหว่างประเทศใน
ภูมิภาค และบทบาทของไทยในการเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชาคมอาเซียน 

-ปรับรหสั
รายวิชา 

๔๐๒ ๔๒๗ หลักการกระจายอำนาจกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓ (๓-๐-๖)  
 (The principle of decentralization to 
local governments)  
ศึกษาประวัติ แนวคิดและสาระจำเป็นของ การ
ถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจ จากภาครัฐส่วนกลาง ให้แก่องค์กรอื่นใด 
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาค องค์กร

 -ตัดออก 



๑๐๖ 

  

วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

อิสระ องค์กรท้องถิ่น องค์กรเอกชน โดยเฉพาะ
ภาคประชาชน ไปดำเนินการแทน ซึ่งการถ่ายโอน
ดังกล่าว อาจจะมีลักษณะเป็นการถ่ายโอนเฉพาะ
ภารกิจ ซึ ่งเป็นการแบ่งภารกิจ ให้แก่องค์กรที่
ได้รับการกระจายอำนาจดำเนินการ หรือ เป็น
การถ่ายโอนโดยยึดพ้ืนที่เป็นหลัก ซึ่งเป็นการแบ่ง
พ้ืนที่เป็นหน่วยงานย่อยในการดำเนินการ 
๔๐๒ ๔๒๘ เทคนคิการบริหารทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) (Technical 
Management in Public Administration)  
ศึกษาผลการวิจัยและแนวคิดใหม่ๆ ในการบริหาร 
การใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการบริหารงานและ
การวิจัย วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่นำมาใช้ในการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ การวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ความร ู ้ เบ ื ้องต ้นในการใช ้คอมพิวเตอร ์ เป็น
เครื่องมือบริหาร และพุทธวิธีเพื่อการบริหารงาน
สมัยใหม่ 

 -ตัดออก 

๔๐๒ ๔๒๙ การวางแผนและการบริหารเชิงกล
ยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖)  
 (Planning and Strategic Management 
for Local Development)  
 ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับ
ลักษณะที่จำเป็นของการจัดการเชิงกลยุทธ์ คือ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป ็นเครื ่องมือของนัก
บริหารในการบริหารงาน เพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น การ
บริหารเชิงกลยุทธ์จะเน้นและให้ความจำเป็นต่อ
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic decision 
making) ที่ไม่เหมือนกับการตัดสินใจในลักษณะ
อื่น ๆ เพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์จะเกี่ยวข้อง

 -ตัดออก 



๑๐๗ 

  

วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

กับอนาคตในระยะยาวขององค์การ ทั้งหมด ซึ่งมี
ลักษณะดังนี้ คือ เป็นกระบวนการของการบริหาร
องค์การโดยรวม เป็นการบริหารที่เน้นการสร้าง
กลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ให้กับองค์การในระยะยาว เป็นการตัดสินใจที่
อาศัยชั้นเชิง ไม่มีวิธีการที่สำเร็จรูป ต้องอาศัย
ความร่วมมือ พันธะผูกพัน (Commitment) และ
ทรัพยากรในองค์การ ม ีท ิศทางที ่ช ัดเจนต่อ
ทางเลือกต่าง ๆ และแสดงให้ทุกคนในองค์การ
เข้าใจตรงกัน 
๔๐๒ ๔๓๐ ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร  
๓ (๓-๐-๖) (Good Governance for the 
Administration)  
ศึกษาความหมายทฤษฎีหลักการและองค์ประกอบ 
ของธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลกับสังคมไทย 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและประชาชน การบริหาร
จัดการยุคใหม่ตามหลักธรรมาภิบาลและธรรมา  
ภิบาลเชิงพุทธ 

 -ตัดออก 

 ๔๐๒ ๔๒๗ พ ุทธธรรมก ับการบร ิหารเชิง        
กลย ุทธ ์ [๓  (๓-๐-๖)] (Buddha Dharma 
and Strategic Management)  
ศึกษาความหมายและขอบข่ายของการบริหาร 
บทบาทด ้านการบร ิหารของพระพ ุทธ เจ้ า 
วิเคราะห์พุทธธรรมเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
บริหาร คุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร 
การประยุกต์พุทธวิธีบริหารเพื่อใช้ในการบริหาร 

-เพิ่มรายวิชา
ใหม ่



๑๐๘ 

  

วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

๔๐๒ ๔๓๑ การระดมมวลชนและเคลื ่อนไหว
ทางสังคม ๓ (๓-๐-๖) (Mobilization and 
mass social  movements)   
ศึกษาแนวคิดและหลักการในการระดมมวลชน
และเคลื่อนไหวทางสังคมโดยเริ่มจากบริบทของ
สภาพปัญหาทางสังคมที่นำไปสู่การระดมมวลชน 
กระบวนการแก้ปัญหา การตั้งกฎ กติกา สำหรับ
การแข ่ งข ันต ่อส ู ้ ระหว ่ างกล ุ ่ มต ่ า งๆ การ
ประนีประนอม และสร้างความสมดุลระหว่าง
ผลประโยชน์ การแสดงผลของการประนีประนอม
ในร ูปของนโยบายสาธารณะ การบ ังค ับใช้
ข้อตกลงหรือนโยบายสาธารณะดังกล่าวอันเป็น
ผลมาจากการระดมมวลชนและการเคลื่อนไหว
ทางสังคม 

๔๐๒ ๔๒๘ การระดมมวลชนและเคลื่อนไหว
ทางสังคม [๓ (๓-๐-๖)] (Mobilization and 
Mass Social  Movements)  
ศึกษาแนวคิดและหลักการในการระดมมวลชน
และเคลื่อนไหวทางสังคมโดยเริ่มจากบริบทของ
สภาพปัญหาทางสังคมที่นำไปสู่การระดมมวลชน 
กระบวนการแก้ปัญหา การตั้งกฎ กติกา สำหรับ
การแข่งขันต่อสู ้ระหว่างกลุ ่มต่างๆ การประนี  
ป ระนอมและสร ้ า งคว ามสมด ุ ล ระหว ่ า ง
ผลประโยชน ์  การแสดงผลของการประนี  
ประนอม ในรูปของนโยบายสาธารณะ การบังคับ
ใช้ข้อตกลงหรือนโยบายสาธารณะดังกล่าวอัน
เป ็นผลมาจากการระดมมวลชนและการ
เคลื่อนไหวทางสังคม 

-ปรับรหสั
รายวิชา 

๔๐๒ ๔๓๒ การบริหารความเสี่ยง ๓ (๓-๐-๖) 
(Risk Management)  
ศึกษาแนวคิดและหลักการในการบริหารความ
เสี ่ยง กระบวนการในการป้องกันอำนาจและ
ทรัพย์สินโดยการลดโอกาสของการสูญเสีย การ
ควบคุมความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง การ
ประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบความเสี่ยงและ
บันทึกการบริหารความเสี ่ยง ว ิธ ีการบริหาร
จัดการที่เป็นไปเพื่อการคาดการณ์และลดผลเสีย
ของความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร การ
บร ิหารป ัจจ ัยและควบค ุมก ิจกรรมรวมทั้ ง
กระบวนการดำเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุและ
โอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสี่ยง 
 
 

 -ตัดออก 



๑๐๙ 

  

วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

๔๐๒ ๔๓๓ การจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐ 
๓ (๓-๐-๖) (Knowledge management in 
public sector organizations)  
 ศึกษาแนวค ิดและหลักการในกระบวนการ
จัดการความรู้ที่มีการระบุประเด็นความรู้ รูปแบบ 
การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้
เป็นระบบ  การประมวลและกลั ่นกรองความรู้  
การเข้าถึงความรู้  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  
และการเรียนรู้  

 -ตัดออก 

  

๔๐๒ ๔๓๖  ดิจิตอลเพื่อการบริหารงานภาครัฐ 
๓ (๓-๐-๖)  
(Digital for Public Administration) 
เพื ่อศ ึกษาการพัฒนาดิจ ิท ัลที ่สน ับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ การยกระดับคุณภาพ
งานบริการ การบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู ่ยุค 
Digital Government การขับเคลื่อนประเทศเข้า
สู่ยุคดิจิตอลการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งาน 

๔๐๒ ๔๒๙  ดิจิตอลเพื่อการบริหารงานภาครัฐ 
[๓ (๓-๐-๖)]  
(Digital for Public Administration) 
เพื ่อศ ึกษาการพัฒนาดิจ ิท ัลที ่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ การยกระดับคุณภาพ
งานบริการ การบริหารจัดการภาครัฐเข้าส ู ่ยุค 
Digital Government การขับเคลื่อนประเทศเข้า
สู่ยุคดิจิตอลการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งาน 

-ปรับรหสั
รายวิชา 

๔๐๒ ๔๓๐ การบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของไทย  ๓ (๓-๐-๖) 
(Administration of Thai Local 
Governmental Organization )           
ศึกษาแนวคิดและหลักการในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบการบริหาร รูปแบบ
และโครงสร้างขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น การ
จัดองค์กรและการบริหารงานองค์กรส่วนท้องถิ่น 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร การ
บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นของไทย บทบาทของ
การบริหารองค์กรส่วนท้องถิ ่นต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นของไทย 

๔๐๒ ๔๓๐ นวัตกรรมการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น [๓ (๓-๐-๖)] 
(Innovation in Local Governmental 
Organization)                                          
ศึกษาแนวคิดและหลักการในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบการบริหาร รูปแบบ
และโครงสร้างขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 
การจัดองค์กรและการบริหารงานองค์กรส่วน
ท้องถิ ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหาร การบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นของไทย 
บทบาทของการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ ่นต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารองค์กรส่วน

-ปรับชื่อ
รายวิชา การ
บริหารองค์กร

ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น

ของไทย  เป็น 
นวัตกรรม
การบริหาร

องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
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แนวทางในการแก้ไขปัญหาและแนวโน้มการ
บริหารส่วนท้องถิ่นของไทย 

ท้องถิ่นของไทย แนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
แนวโน้มการบริหารส่วนท้องถิ่นของไทย 

๔๐๑ ๔๔๑ การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ        
๓ (๓-๐-๖)  
(Anti Corruption in Public Sector) 
 ศึกษาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตที่เป็นการ
ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหรือการใช้อำนาจใน
ตำแหน่งหน้าที ่โดยมิชอบในภาครัฐทุกรูปแบบ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร 
ตนเอง ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือการช่วยเหลือสนับสนุน  
เพื ่อประโยชน์อื ่นใดแก่พรรคการเมือง นักการ 
เมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง 
ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ขัดหรือ
แย้งกับหลักจริยธรรม ยกเว ้นแต่เป็นกรณีที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบ ธรรม
เนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า
ให้กระทำได้ ทั้งนี้ด้วยตระหนักดีถึงภัยร้ายแรง
ของการทุจริตที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและ
เป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ 

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

-ปรับรหสั
รายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐๒ ๔๓๔   กฎหมายแรงงาน ๓ (๓-๐-๖)  
(Labour Law)  
 ศึกษาเกี ่ยวกับกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและ
หน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้างองค์การของนายจ้าง 
และองค์กรของลูกจ้าง รวมทั้งมาตรการที่กำหนด 
ให้นายจ้าง ลูกจ้าง และองค์กรดังกล่าวต้องปฏิบัติ
ต่อกันและรัฐ ทั้งนี้เพื่อให้การจ้างงาน และการใช้
งาน การประกอบกิจการ และ ความสัมพันธ์

๔๐๒ ๔๓๒   กฎหมายแรงงาน [๓ (๓-๐-๖)] 
 (Labour Law)  
 ศึกษาเกี ่ยวกับกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและ
หน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้างองค์การของนายจ้าง 
และองค์กรของลูกจ้าง รวมทั้งมาตรการที่กำหนด 
ให้นายจ้าง ลูกจ้าง และ องค์กรดังกล่าวต้อง
ปฏิบัติต่อกันและรัฐ ทั้งนี้เพ่ือให้การจ้างงาน และ
การใช้งาน การประกอบกิจการ และความสัมพันธ์ 

-ปรับรหัส
รายวิชา 



๑๑๑ 

  

วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นไปโดยเหมาะสม 
ต่างได้รับประโยชน์ที่พอเพียง 

ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นไปโดยเหมาะสม 
ต่างได้รับประโยชน์ที่พอเพียง 

๔๐๒ ๔๓๕ การศึกษาค้นคว้าตำราเกี ่ยวกับ 
รัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Reading in Public Administration)  
ศึกษาโดยอิสระในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผู้เรียนมีความ
สนใจเป็นพิเศษภายใต้การแนะนำของอาจารย์           
ที่ปรึกษา เรื ่องที ่เลือกศึกษาโดยอิสระต้องเป็น
เร ื ่องที ่ เก ี ่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์โดยการ
แนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 -ตัดออก 

๔๐๒ ๔๓๗  สัมมนาการบริหารกิจการภาครัฐ  
๓ (๓-๐-๖)  (Seminar on Public 
Administration)  
สัมมนาปัญหาการบริหารภาครัฐ ตามหัวข้อ       
ที่กำหนดให้ 

 -ตัดออก 

๔๐๒ ๔๓๙ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖)  (Public Management 
Information System)  
ศึกษาแนวคิด หลักการและประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ องค์ประกอบ
ของข้อมูล การประมวลข้อมูลและการบริหาร
ศูนย์ข้อมูลเพื ่อประโยชน์ในการวางแผน การ
ควบคุม การตัดสินใจในการบริหารภาครัฐ แนวโน้ม
ของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในการ
บริหารภาครัฐ 

 -ตัดออก 

๔๐๒ ๔๔๐ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในบริบททางสังคม ๓ (๓-๐-๖)  
 (Management of natural resources 
and the environment in a social 
context)  

 -ตัดออก 
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แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมในบริบททางสังคม 
หลักการและองค์ประกอบในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความ สัมพันธ์ ระหว่าง
หลักกฎหมายและหลักสิทธิชุมชน ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมในชุมชน 
กระบวนการยุทธวิธีในการเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของคนในสังคมในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดสิทธิชุมชน 
บทบาทของภาคร ัฐ เร ื ่องการจ ัดการป ัญหา
สิ่งแวดล้อม โดยนำประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
และนโยบายที่เกี ่ยวข้อง ที ่ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบันมาเป็นกรณีศึกษา เช่น นโยบายเกี่ยวกับ
การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ (Climate 
change) นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและ
นโยบายการจัดสรรทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นการศึกษา 
บทบาทของรัฐทั้งในระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ เนื่องจากการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
บางประเด็นเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เป ็นเร ื ่องที ่ต ้องการอาศัยความร ่วมม ือจาก      
นานาชาติเพื ่อก่อให้เกิดนโยบายที ่เป ็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
 ๔๐๒ ๔๓๓ ภาวะผู้นำกับการบริหารสมัยใหม่    

[๓ (๓-๐-๖)]  (Leadership and Modern 
Management) 
ศึกษาเกี ่ยวกับทฤษฎีภาวะผู ้นำ รูปแบบภาวะ
ผ ู ้นำ บทบาทของผ ู ้นำในการเป ็นผ ู ้นำการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ รวมถึงแนวคิดพฤติกรรม
มนุษย์และหลักปฎิบัติที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคคลในองค์การ วิธีการจัดการ

-เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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ในระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ ่ม และระดับ
องค ์กร  แนวความคิดและทฤษฎ ีการ  จ ูงใจ 
อำนาจและอิทธิพล พฤติกรรมกลุ่ม การตัดสินใจ 
การจัดการความขัดแย้งและการประสานความ
ร ่ วมม ื อ  การออกแบบโครงสร ้ า งองค ์กร 
วัฒนธรรมขององค์กร หัวข้อปัจจุบัน ในงานวิจัย
ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ   

 ๔๐๑ ๔๓๔ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์   
[๓ (๓-๐-๖)] (Civil and Commercial Code)  
ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ โดยได้จำแนกออกเป็น ๖ บรรพ คือ
ว ่าด้วยของหลักทั ่วไป, หนี้, เอกเทศสัญญา ,
ทรัพย์สิน, ครอบครัว และมรดก ตามลำดับ โดย
เหต ุผลท ี ่ทางประเทศไทยได ้ทำการจ ัดทำ
ประมวลกฎหมายขึ้นมาโดยนำเอากฎหมายแพ่ง
และกฎหมายพาณิชย์รวมกันเป็นฉบับเดียวนั้น
เนื่องจากการค้าพาณิชย์ในด้านการร่างกฎหมาย
ยังไม่เจริญก้าวหน้าที่ควร อีกทั้ง หลักทั่วไปใน
กฎหมายแพ่งสามารถที ่จะนำมาใช ้ร ่วมกับ
กฎหมายพาณิชย์ได ้  

-เพิ่มรายวิชา
ใหม่  

 ๔๐๑ ๔๓๕ กฎหมายรัฐธรรมนูญ  [๓ (๓-๐-๖)] 
 (Constitutional Law)  
ศ ึกษาเก ี ่ ยวก ับร ัฐธรรมน ูญและกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  ประเภทรัฐธรรมนูญ  ลักษณะของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  พัฒนาการของรัฐธรรมนูญ
นิยมความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทยในอดีต 
รัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบันกับความพยายามใน
การปฏิรูปการเมอืง ความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ  อำนาจก่อตั ้งระบอบและองค์กร
ทางการเมือง-รัฐธรรมนูญในฐานะที่มาสูงสุดของ

-เพิ่มรายวิชา
ใหม่  
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

ความชอบด้วยกฎหมาย  การควบคุมกฎหมาย  
ม ิ ให ้ ข ั ดร ั ฐธรรมน ูญ  ศาลร ั ฐธรรมน ูญ : 
องค์ประกอบ อำนาจหน้าที ่และวิธ ีพิจารณา  
กระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ  
กระบวนการวินิจฉัยชี ้ขาดคดีร ัฐธรรมนูญใน
ประเทศไทย ศาลรัฐธรรมนูญกับการวิน ิจฉัย
ปัญหาเกี ่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่างๆ 
ตามร ั ฐธรรมน ูญ  ผลของคำว ิน ิ จฉ ัยศาล
รัฐธรรมนูญ 

 ๔๐๒ ๔๓๖ การจัดการความขัดแย้ง  
[๓ (๓-๐-๖)]  (Conflict Management)  
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด และหลักการ
เกี่ยวกับความขัดแย้ง ทฤษฎีความขัดแย้ง การ
วิเคราะห์ความขัดแย้ง ปฏิกิริยา การตอบสนอง 
และผลพวงของความขัดแย้ง  มิต ิทางส ังคม 
ความสัมพันธ์ทางอำนาจ และความเป็นมนุษย์ใน
ความขัดแย้ง บทบาทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ขัดแย้ง การสร้างกรอบเจรจาไกล่เกลี่ย เทคนิค
และทักษะการจัดการความขัดแย้ง ปัญหาความ
ขัดแย้งและความร ุนแรงในระดับครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการ
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี และบทเรียนจากความ
ขัดแย้ง 

-เพิ่มรายวิชา
ใหม่  

 ๔๐๒ ๔๓๗ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน 
อย่างยั่งยืน  [๓ (๓-๐-๖)]  (Sustainable of 
Economic  Social and Community 
Development) 
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 
ที่อย่างยั่งยืน ศึกษาประวัติความเป็นมา ปรัชญา 
หลักการดำเนินงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

- เพิ่มรายวิชา
ใหม่  



๑๑๕ 

  

วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

ในการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู ่การพัฒนา
ประเทศที่ยั ่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่ ๑๒ และการปฏิร ูปประเทศ เพื ่อนำ
ความรู ้ วิธีการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ความสอดคล้องกับการทำงาน พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ ชุมชน และสังคมให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

 ๔๐๒ ๔๓๘ ธุรกิจชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง [๓ (๓-๐-๖)] 
(Community business according to the 
sufficiency economy philosophy) 
ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวแบบการ
ขยายผลในกระบวนการทำงาน ศึกษาชุมชน
ต้นแบบตามศักยภาพด้านจิตใจและสังคมของ
ช ุมชน ศ ักยภาพด ้านเศรษฐก ิจของช ุมชน 
ศักยภาพด้านการเรียนรู้ของชุมชน ศักยภาพด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
ศึกษาหมู ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตาม
ตัวชี ้ว ัด “พออยู ่ พอกิน” “อยู ่ด ี กินดี” และ     
“มั่งมี ศรีสุข” 

- เพิ่มรายวิชา
ใหม่  

 ๔๐๒ ๔๓๙ การบริหารงานยุติธรรม 
[๓ (๓-๐-๖)]  (Good Governance for the 
Administration)  
ศึกษาความหมายของการบริหารงานยุติธรรม 
การบริหารจัดการงาน ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน
ยุต ิธรรม การบังค ับใช ้กฎหมายอาญา การ
แก้ปัญหาการกระทำความผิดในสังคม ตลอดทั้ง
การบริหารเพื ่อความปลอดภัยภายในองค์กร
ภาครัฐและเอกชน 

-เพิ่มรายวิชา
ใหม ่



๑๑๖ 

  

วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

 ๔๐๒ ๔๔๐   สหกิจศึกษา [๓ (๐-๖-๖)] 
(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 

-เพิ่มรายวิชา
ใหม ่

 ๔๐๒ ๔๔๑ การบริหารธุรกิจและการเงิน   
 [๓  (๓ -๐ -๖) ]  (Business and Financial 
Management)  
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางธุรกิจ ระบบ
ธุรกิจ สิ่งแวดล้อมของธุรกิจ รูปแบบการประกอบ
ธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ หน้าที่ธุรกิจด้าน
การตลาด การผลิต การบัญชี การเง ิน  และ
ทรัพยากรบุคคล การจ ัดการองค์กร ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ 
จร ิ ยธรรมธ ุ รก ิ จและความร ับผ ิดชอบต่ อ
สังคม  แนวคิดและวิธีการในการสร้างและพัฒนา
ธุรกิจใหม่ เทคนิคการพยากรณ์ด้านการตลาด
และการเงิน การวิจัยตลาด การค้นหาโอกาสทาง
ธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้เพ่ือการสร้างและ
พัฒนาธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์ความไว ปัญหา
และอุปสรรคในการสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่   

-เพิ่มรายวิชา
ใหม ่



๑๑๗ 

  

วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

 ๔๐๒ ๔๔๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง  
รัฐประศาสนศาสตร์ [๓ (๐-๖-๖)]  
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการเสมือนเป็น
พนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานที่ปฏิบัตงิาน 
ในตำแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับ
ความรู ้ความสามารถของนิส ิตเพื ่อเช ื ่อมโยง
ความร ู ้ทางทฤษฎ ีก ับการปฏ ิบ ัต ิ งาน  เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ ปฏิบัติตนตาม
ระเบ ียบการบริหารงานบ ุคคลของสถานที่
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  นิสิต
ต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถาน
ประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีอาจารย์
นิเทศและผู ้น ิเทศงานทำหน้าที ่ให ้คำปรึกษา
ระหว ่างปฏ ิบ ัต ิ งาน  ม ีการต ิดตามและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมนิสิตสู่
งานที่นิสิตสนใจและพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับ
การทำงาน 

-เพิ่มรายวิชา
ใหม ่

 ๔๐๒ ๔๔๓  ร ัฐประศาสนศาสตร ์ตามแนว
พระพ ุทธศาสนา  [๓ (๓-๐-๖)]  (Public 
Administration Science in Buddhism)
ศึกษาแนวคิดทางการเมือง การบริหาร และการ
ปกครองของพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก 
ตำราทางพระพุทธศาสนาและจากผลงานของ
นักวิชาการสมัยใหม่  

-ย้ายมาจาก
หมวดวิชา 

เลือกเฉพาะ
สาขา        

รัฐประศาสน
ศาสตร์  และ

ปรับรหสั
รายวิชา 



๑๑๘ 

  

วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

 ๔๐๒ ๔๔๔ รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนา [๓ (๓-๐-๖)] (Public 
Administration in Buddhist Literature
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่
ปรากฏในวรรณกรรมทางพระพ ุทธศาสนา
สมัยใหม่ เช่น ไตรภูมิพระร่วง โลกนีติ ราชนีติ 
ธรรมนีติ จักกวาฬทีปนี ภูมิวิลาสินี มงคลทีปนี 
โลกทีปกสาร โลกบัญญัติ ว ิเคราะห์หลักการ
บริหารในวรรณกรรมเหล่านี้และวรรณกรรมอ่ืนๆ 
ที่น่าสนใจ  

-ย้ายมาจาก
หมวดวิชา 

เลือกเฉพาะ
สาขา          

รัฐประศาสน 
ศาสตร์ และ
ปรับรหสั
รายวิชา 

 

 ๔๐๒ ๔๔๕  ธรรมาภิบาลตามแนว
พระพุทธศาสนา [๓ (๓-๐-๖)] (Buddhist 
Good Governance)  
ศึกษาความหมายทฤษฎีหลักการและองค์ประกอบ 
ของธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลในพระไตร 
ปิฎก เปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลกับธรรมา   
ภิบาลเชิงพุทธ การประยุกต์ใช้หลัก ธรรมาภิบาล
เชิงพุทธสำหรับการบริหารจัดการภาครัฐภาค
ธุรกิจ ภาคเอกชนและประชาชน  

-ย้ายมาจาก
หมวดวิชา 

เลือกเฉพาะ
สาขา        

รัฐประศาสน 
ศาสตร์ และ
ปรับรหสั
รายวิชา 

 

 ๔๐๒ ๔๔๖ การจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธ    
 [๓ (๓-๐-๖)] (Buddhist Human Capital 
Management)   
ศึกษาปรัชญา ความเป็นมา แนวคิดของการ
จัดการทุนมนุษย์ ภายใต้หลักการจัดการทุนทาง
ปัญญา ทุนทางสังคม และทุนทางอารมณ์ และ
นโยบายการบริหารทุนมนุษย์ตั้งแต่การวางแผน
กำลังคน ทิศทางการพัฒนาฝีมืองาน การปรับ 
เปล ี ่ยนหม ุนเว ียนโยกย ้ายฝ ีม ือแรงงานใน
ประชาคมอาเซียน  

-ย้ายมาจาก
หมวดวิชา 

เลือก 
เฉพาะสาขา 
รัฐประศาสน 

ศาสตร ์

 



๑๑๙ 

  

วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ 

 ๔๐๒ ๔๔๗ การวางรากฐานเพื่อการบริหาร
องค์การ  [๓ (๓-๐-๖)]  (Platform  for 
Organization Management)  
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) 
การยกเคร ื ่ององค ์การ (Reinvent) องค ์การ
จะต ้องเป ็นหล ักในการกำหนดทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมของประเทศ (Future 
Setting) 

-เพิ่มรายวิชา
ใหม ่

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ภาคผนวก ค 

ตารางมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (มคอ.๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 

  

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

กลุ่มวิชา รายวิชา 
วิชาแกน ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์  

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
องค์การและการจัดการ 
นโยบายสาธารณะ 
เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ 
การบริหารการพัฒนาและการบริหารโครงการ 
พฤติกรรมองค์การ 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ 

๑. กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การ
และการจัดการ 

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

๒. กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบาย
สาธารณะ 

นโยบายสาธารณะ 
การบริหารการพัฒนาและการบริหารโครงการ 
กฎหมายปกครอง    
กฎหมายอาญา 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
กฎหมายลักษณะพยาน 
กฎหมายแรงงาน 



๑๒๒ 

  

กลุ่มวิชา รายวิชา 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
การบริหารงานยุติธรรม 

๓. กล ุ ่มองค ์ความร ู ้ด ้ านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ภาวะผู้นำกับการบริหารสมัยใหม่ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
สหกิจศึกษา 
การจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธ 

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 

 
 

 



๑๒๓ 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาคผนวก ง 

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 

  

 



๑๒๕ 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 

  

 



๑๒๗ 

  

 



๑๒๘ 

  

 



๑๒๙ 

  

 



๑๓๐ 

  

 



๑๓๑ 

  

 



๑๓๒ 

  

 



๑๓๓ 

  

 



๑๓๔ 

  

 



๑๓๕ 

  

 



๑๓๖ 

  

 



๑๓๗ 

  

 



๑๓๘ 

  

 



๑๓๙ 

  

 
 



๑๔๐ 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ฉ 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ว่าด้วยการโอนและเทยีบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 

  

 



๑๔๒ 

  

 
 
 



๑๔๓ 

  

 
 



๑๔๔ 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  

ว่าด้วยหลักเกณฑก์ารโอนและเทียบโอนผลการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 

  

 



๑๔๖ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ว่าด้วยหลักเกณฑก์ารโอนและเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 

  

 



๑๔๙ 

  

 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรบัสาขาวิชา 
 



๑๕๑ 

  

 

 



๑๕๒ 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๕๓ 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
ข้อกำหนดมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ และ   
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัยเรื่องเปิดหน่วยวิทยบริการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕๔ 

  

 

 



๑๕๕ 

  

 
 
 
 



๑๕๖ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 

  

 
 

 



๑๕๘ 

  

 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก ฏ 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  

เรื่อง อนมุัติหลักสตูรและเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 

 
 
 



๑๕๙ 

  

 
 



๑๖๐ 

  

 
 



๑๖๑ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฐ 
ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
\ 

 

 

 

 

 

 
 



๑๖๒ 

  

 
 
 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
*********************************** 

 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
 ชื่อ พระราชรัตนสุธี (ขวัญรัก) ฉายา มหาวายาโม  นามสกุล เกษรบัว  
ส่วนที่ ๒ การได้รับการแต่งตั้ง 
 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๒๙/๒๕๔๙ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงาน  จำนวน  ๕  ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. องค์การและการจัดการในภาครัฐ  

 ๒. ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา 

 ๓. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 ๔. ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา 

 ๕. องค์การและการจัดการในภาครัฐ  

 ๖. การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ  

 ๗. พุทธธรรมกับการบริหาร 

 ๘. ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ 

 ๙. การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ  

 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ  

หนังสือ 
พระศรีรัตนมุนี มหาวายาโม (ขวัญรัก เกษรบัว). (๒๕๖๑). พฤติกรรมองค์การ. พิษณุโลก : โรงพิมพ์ โฟกัสพ้ิน

ติ้ง. (จำนวน ๒๐๘ หน้า). ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๔๗๘-๐๔๓-๙ 
 



๑๖๓ 

  

บทความวิจัย 
พระราชรัตสนุธี มหาวายาโม (ขวัญรัก เกษรบัว).  (๒๕๖๓).  “วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาครัฐ เครือข่ายทาง

สังคม และองค์กรชุมชนกับการ ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่สี ่แยกอินโดจีน” .  วารสารวิจย
วิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๑ - ๑๒. 

 
บทความทางวิชาการ 
พระศรีรัตนมุนี มหาวายาโม (ขวัญรัก เกษรบัว), พระครูปลัดเถรานุวัตร สุเทวเมธี (สุเทพ ดีเยี่ยม), และสมปอง     

สีชมพู.  (๒๕๖๑). “กลยุทธ์การป้องกันภาวะสมองไหลยุคการเปลี่ยนแปลง Thailand ๔.๐”.  
วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร.  ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒) : ๒ – ๙. 

พระศรีรัตนมุนี มหาวายาโม (ขวัญรัก เกษรบัว), ณัฏยาณี  บุญทองคำ.  (๒๕๖๒). “การบริหารการจัดการ
ความคิด”.  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดก
ธรรม สู่มรดกโลก”. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน : ๑๓๒๓ – ๑๓๓๒. 

พระราชรัตสนุธี มหาวายาโม (ขวัญรัก เกษรบัว), ณัฏยาณี  บุญทองคำ.  (๒๕๖๓).  “การขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอย่างมีประสิทธิภาพ”.  วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น .  
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๓) : ๒๑๑ – ๒๒๑. 

พระราชรัตสนุธี มหาวายาโม (ขวัญรัก เกษรบัว), ณัฏยาณี  บุญทองคำ.  (๒๕๖๓).  “การบริหารตามหลักพุทธ
ธรรมในยุคชีวิตวิถีใหม่”.  ใน : การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๔. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน : 
๑๕๑๘ – ๑๕๒๗. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 

  

 
 
 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ พระครูรัตนสุตาภรณ์,ผศ.ดร. (ธีรเดช) ฉายา ธีรวฑฺฒโน นามสกุล โพธิ์ทอง  

 
ส่วนที่ ๒ การได้รับการแต่งตั้ง 
 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๓๒๐/๒๕๕๖ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงาน  จำนวน  ๕  ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
  ๑. สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๒. รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพุทธศาสนา 
 ๓. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑ 
 ๔. การเมืองกับการปกครองของไทย 
 ๕. ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๖. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒ 
 ๗. สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 
 ๘. การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๙. จริยธรรมทางการเมือง 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ  
หนังสือ 
พระครูรัตนสุตาภรณ์ ธีรวฑฺฒโน (ธีรเดช โพธิ์ทอง).  (๒๕๖๒).  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ . 

พิษณุโลก : พีเค.ดีไซต ์(จำนวน ๒๕๗ หน้า). ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๔๙๗-๓๓๓-๖ 
 
 



๑๖๕ 

  

บทความวิจัย 
วรพล  วรสุวรรณโรจน์, พระครูรัตนสุตาภรณ์ ธีรวฑฺฒโน (ธีรเดช โพธิ์ทอง).  (๒๕๖๒).  “การสร้างพื้นที่ทาง

สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก”.  วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์
สาร. ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๓๕ – ๔๐. 

พระครูรัตนสุตาภรณ์ ธีรวฑฺฒโน (ธีรเดช โพธิ์ทอง).  (๒๕๖๓).  “การวิเคราะห์องคประกอบและการกําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่สี่แยกอินโดจีนแบบบูรณาการ”.  วารสารการบริหารนิติบุคคลและ
นวัตกรรมท้องถิ่น. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) : ๙๕ – ๑๐๘. 

พระครูรัตนสุตาภรณ์ ธีรวฑฺฒโน (ธีรเดช  โพธิ์ทอง).  (๒๕๖๔). “สี่แยกอินโดจีน : กระบวนการและกลไกการ
ขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมกับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในจังหวัดพิษณุโลก”. วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๔) : ๗๕๕ – ๗๖๕. 

 
บทความวิชาการ  
พระครูรัตนสุตาภรณ์ ธีรวฑฺฒโน (ธีรเดช โพธิ ์ทอง).  (๒๕๖๐).  “รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ Public 

Administration in Buddhism”.  วารสารวิจัยพิมลธรรม. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๖๐) : ๑ – ๑๔. 

พระครูรัตนสุตาภรณ์ ธีรวฑฺฒโน (ธีรเดช โพธิ์ทอง), เรืองศักดิ์  เดชณุกูล.  (๒๕๖๐).  “สหพันธรัฐ : การบริหาร
กิจการบ้านเม ืองท ี ่ด ีตามหลักอปร ิหานิยธรรม ๗ The Federal Government : A Good 
Governance Based on the 7 conditions of welfare.”  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์.  
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๑๙๕ – ๒๑๒. 

พระครูรัตนสุตาภรณ์ ธีรวฑฺฒโน (ธีรเดช โพธิ์ทอง).   (๒๕๖๑).  “บทบาทพระสงฆ์ไทยกับการพัฒนาภายใต้
กระบวนทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”.  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์.  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๒๔๑ – ๒๕๔. 

พระครูรัตนสุตาภรณ์ ธีรวฑฺฒโน (ธีรเดช โพธิ์ทอง).   (๒๕๖๑). “ประชาธิปไตยภายใต้กระแสยุคเปลี่ยนผ่าน
อำนาจการเมืองการบริหารไทย ในยุครัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)”.  วารสาร
นวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑ : ๕๙ – ๖๘. 

พระครูรัตนสุตาภรณ์ ธีรวฑฺฒโน (ธีรเดช โพธิ์ทอง).  (๒๕๖๒).  “แนวคิดเชิงพุทธที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเมือง
การปกครองของสังคมไทย”.  การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓ . วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน : 
๓๘๔ – ๓๙๔. 

Phrakrurattanasutaphorn. (๒0๑9). “The Roles Of Thai Sangha On Development In The Asean 
Economic Community Paradigm”. THE ๑0th” INTERNATIONAL BUDDHIST RESEACH 
SEMINAR  “NAN : THE CITY OF BUDDHISM TOWARDS GHAMMA & WORD 
HERITAGE”.  NAN BUDDHIST COLLEGE : ๖๒ – ๖๘. 

 



๑๖๖ 

  

พระครูรัตนสุตาภรณ์ ธีรวฑฺฒโน (ธีรเดช โพธิ์ทอง).  (๒๕๖๓).  “ทรัพยากรมนุษย์กับวิถีชีวิตใหม่ในสังคมไทย
ปัจจุบัน”.  การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓ สังคมใหม่ในโลกหลังโควิด – ๑๙. วิทยาลัย
สงฆ์พุทธปัญญาทวารวดี : ๖๕. 

พระครูรัตนสุตาภรณ์ ธีรวฑฺฒโน (ธีรเดช โพธิ์ทอง).  (๒๕๖๓).  “NHRM : นวัตกรรมการบริหารทรัพยากร
มนุษย์แนวใหม่”.  การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๔ .  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน : ๑๕๘๑ – 
๑๕๙๑. 

พระครูรัตนสุตาภรณ์ ธีรวฑฺฒโน (ธีรเดช โพธิ์ทอง).  (๒๕๖๔).  “ทิศทางการบริหารองค์กรหลังวิกฤติไวรัสโควิด 
๑๙ (COVID ๑9)”.  การประชุมวิชาการระดับชาติครั ้งที ่ ๑๒. สถาบันวิจ ัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : ๔๘๓ – ๔๙๖. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 

  

 
 
 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
*********************************** 

 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
 ชื่อ พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (สุเทพ) ฉายา สุเทวเมธี นามสกุล ดีเยี่ยม   

  

ส่วนที่ ๒ การได้รับการแต่งตั้ง 
 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่  ๑๗๔๙/๒๕๖๒ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงาน  จำนวน  ๕  ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙  -  ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 ๒. การบริหารองค์กรภาครัฐ 
 ๓. การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 
 ๔. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
 ๕. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 ๖. ทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๗. การเมืองกับการปกครองของไทย 
 ๘. ศาสนากับภาวะผู้นำ   
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ  
บทความวิจัย  
พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ สุเทวเมธี (สุเทพ ดีเยี่ยม).  (๒๕๖๓).  “กลไกภาครัฐในการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่

ตามยุทธศาสตร์สี่แยกอินโดจีน”.  วารสารการบริหารนิตบิุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น. ปีที่ ๖ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) : ๘๒ – ๙๔. 

 



๑๖๘ 

  

บทความทางวิชาการ  
ธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล และพระครูปลัดเถรานุวัตร สุเทวเมธี (สุเทพ ดีเยี่ยม).  (๒๕๖๐).  “คอรัปชั่นไม่ใช่

อุปสรรคการพัฒนาสังคมไทย”.  การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑.  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน : 
๓๐๕ – ๓๑๒. 

พระครูปลัดเถรานุวัตร สุเทวเมธี (สุเทพ ดีเยี่ยม).  (๒๕๖๑).  “การสังเคราะห์หลักธรรมาภิบาลผ่านพุทธธรรม
เพ่ือการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร”.  วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์.  ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – 
ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๔๘๘ – ๕๐๔. 

พระศรีรัตนมุนี มหาวายาโม (ขวัญรัก เกษรบัว), พระครูปลัดเถรานุวัตร สุเทวเมธี (สุเทพ ดีเยี่ยม), และสมปอง  
สีชมพู.  (๒๕๖๑). “กลยุทธ์การป้องกันภาวะสมองไหลยุคการเปลี่ยนแปลง Thailand ๔.๐”.  
วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร.  ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒) : ๒ – ๙. 

พระครูปลัดเถรานุว ัตร สุเทวเมธี (สุเทพ ดีเยี ่ยม).  (๒๕๖๑). “พลวัตของชาติพันธ์ไทยใหญ่ ในบริบท
ประวัติศาสตร์และสังคมไทย”.  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ ๑.  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ : ๑๘๕ – ๒๐๑. 

พระครูปลัดเถรานุวัตร สุเทวเมธี (สุเทพ ดีเยี่ยม) , พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ, และธีรทัศน์  โรจน์กิจจา
กุล. (๒๕๖๑).  “ราชสังคหวัตถุ : การส่งเสริมจริยธรรมสำหรับนักปกครอง”.  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่มรดกโลก”. วิทยาลัยสงฆ์
นครน่าน: ๓๔๒ – ๓๔๙.  

พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ, ธัชพล  ยรรยง และพระครูปลัดเถรานุวัตร สุเทวเมธี (สุเทพ ดีเยี ่ยม).  
(๒๕๖๑) “วัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในยุคโลกาภิว ัฒน์”.การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรม สู่มรดกโลก”. วิทยาลัยสงฆ์
นครน่าน: ๓๕๐ – ๓๕๗. 

Pharkrupaladteranuwat. ( ๒ 0๑9 ) .   “The Politic with Public Policy Formulation at the Local 
Level”. THE ๑ 0 th”  INTERNATIONAL BUDDHIST RESEACH SEMINAR “NAN : THE 
CITY OF BUDDHISM TOWARDS GHAMMA & WORD HERITAGE”  . NAN BUDDHIST 
COLLEGE : ๑๑9 – ๑๒5. 

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ สุเทวเมธี (สุเทพ ดีเยี่ยม), ณัฏยาณี บุญทองคำ.  (๒๕๖๓).   “การสร้างนวัตกรรม
ในบริบทภาครัฐไทย”.  วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น .  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ 
(พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๓) : ๒๘๗ – ๒๙๙. 

ณัฏยาณี บุญทองคำ, พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ สุเทวเมธี (สุเทพ ดีเยี่ยม).  (๒๕๖๓).  “คุณภาพชีวิตที่ดีตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ภาวะโรคระบาด “โควิด-๑9””.  วารสารการบริหารนิติ
บุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น.  ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๓) : ๒๓๕ – ๒๔๖. 



๑๖๙ 

  

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ สุเทวเมธี (สุเทพ ดีเยี่ยม), ธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล และฐิติพร สะสม.  (๒๕๖๓). 
“จริยธรรม. ทางการบริหารของผู้บริหารในยุคสมัยใหม่”.  การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 
๔. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน : ๑๒๙๑ – ๑๓๐๑. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗๐ 

  

 
 
 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
 ชื่อ ดร.วรพล นามสกุล วรสุวรรณโรจน์  

 
ส่วนที่ ๒ การได้รับการแต่งตั้ง 
 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่  ๔๘๑/๒๕๕๗ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงาน  จำนวน  ๕ ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙  - ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

 ๒. การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ 

 ๓. การบริหารเชิงกลยุทธ์ 

 ๔. การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น 

 ๕. พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๖. จริยธรรมทางการบริหาร 

 ๗. การจัดการทุนมนุษย์ในประชาคมอาเซียน 

 ๘. การบริหารองค์กรภาครัฐ 

 ๙. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ 

 ๑๐. การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ  
หนังสือ/ตำรา 
วรพล วรสุวรรณโรจน์.  (๒๕๖๒). ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์.  พิษณุโลก : โรงพิมพ์โฟกัสพริ้น

ติ้ง (จำนวน ๑๘๐ หน้า). ISBN 978-6๑6-485-8๑3-8  



๑๗๑ 

  

บทความวิจัย 
วรพล  วรสุวรรณโรจน์, พระครูรัตนสุตาภรณ์ ธีรวฑฺฒโน (ธีรเดช โพธิ์ทอง).  (๒๕๖๒).  “การสร้างพื้นที่ทาง

สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก”.  วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์
สาร. ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๓๕ – ๔๐. 

 

บทความวิชาการ 

วรพล วรสุวรรณโรจน์.  (๒๕๖๑). “การบริหารเทศบาลในเรื่องผู้สูงอายุ”. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ (MCU Congress II) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : ๕๓๐ – 
๕๓๓. 

  



๑๗๒ 

  

 
 
 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
*********************************** 

 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
 ชื่อ ดร.ณัฏยาณี นามสกุล บุญทองคำ  

  

ส่วนที่ ๒ การได้รับการแต่งตั้ง 
 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงาน   
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. การบริหารเชิงกลยุทธ์ 

 ๒. การบริหารองค์กรภาครัฐ 

 ๓. การบริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 

 ๔. ทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

 ๕. วิทยาการการบริหารสมัยใหม่ 

 ๖. สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 

 ๗. องค์กรและการจัดการภาครัฐ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ 
บทความทางวิชาการ 
พระศรีรัตนมุนี มหาวายาโม (ขวัญรัก เกสรบัว), ณัฏยาณี  บุญทองคำ. (๒๕๖๒). “การบริหารการจัดการ

ความคิด”.  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดก
ธรรม สู่มรดกโลก”. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน : ๑๓๒๓ – ๑๓๓๒. 



๑๗๓ 

  

พระราชรัตสนุธี มหาวายาโม (ขวัญรัก เกษรบัว), ณัฏยาณี  บุญทองคำ.  (๒๕๖๓).  “การขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอย่างมีประสิทธิภาพ”.  วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น .  
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๓) : ๒๑๑ – ๒๒๑. 

พระราชรัตสนุธี มหาวายาโม (ขวัญรัก เกษรบัว), ณัฏยาณี  บุญทองคำ.  (๒๕๖๓).  “การบริหารตามหลักพุทธ
ธรรมในยุคชีวิตวิถีใหม่”.  ใน : การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๔. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน : 
๑๕๑๘ – ๑๕๒๗. 

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ สุเทวเมธี (สุเทพ ดีเยี่ยม), ณัฏยาณี บุญทองคำ.  (๒๕๖๓).  “การสร้างนวัตกรรม
ในบริบทภาครัฐไทย”.  วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น .  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ 
(พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๓) : ๒๘๗ – ๒๙๙. 

ณัฏยาณี บุญทองคำ, พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ สุเทวเมธี (สุเทพ ดีเยี่ยม).  (๒๕๖๓).  “คุณภาพชีวิตที่ดีตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ภาวะโรคระบาด “โควิด-๑9””.  วารสารการบริหารนิติ
บุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น.  ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๓) : ๒๓๕ – ๒๔๖. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 

  

 

 
 
 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จังหวัดตาก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

*********************************** 
 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
 ชื่อ ดร.วีระ นามสกุล จุฑาคุปต์   

   

ส่วนที่ ๒ การได้รับการแต่งตั้ง 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๖๘๐/

๒๕๕๕ ให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
  ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๑๐/๒๕๖๐ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงาน  จำนวน  ๕  ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙  - ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. กฎหมายทั่วไป 
๒. กฎหมายอาญา 
๓. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
๔. กฎหมายลักษณะพยาน 
๕. กฎหมายปกครอง 
๖. สัมมนาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๗. ภาษาอังกฤษสำหรับวิชารัฐประศาสนศาตร์ 
๘. ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  

 
 



๑๗๕ 

  

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ  
บทความทางวิชาการ 
วีระ จุฑาคุปต์.  (๒๕๖๑).  “บทบาทและความสำคัญของการเลือกตั้งที่มีต่อระบบการเมือง” งานประชุม

วิชาการระดับชาติ MCU CONGRESS II “คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค THAILAND ๔.๐”. 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : ๔๕๗ – ๔๖๑. 

บุญเตือน ทรัพย์เพชร, วีระ จุฑาคุปต์.  (๒๕๖๒). “วิทยาการการบริหารสมัยใหม่ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน”. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ “ต้นทุนอารยธรรม ตามรอยวิถีครูบา และเส้นทางบุคคล
สำคัญของโลก”. วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน : ๓๗๔ – ๓๘๒. 

บุญเตือน ทรัพย์เพชร, วีระ จุฑาคุปต์.  (๒๕๖๓). “นวัตกรรมวิถีพุทธ ธรรมะจานด่วน ในยุคเทคโนโลยีนำการ
เปลี่ยนแปลง”. การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำ
การเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)”. วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : ๑๗๒๖ – ๑๗๓๒. 

วีระ จุฑาคุปต์, บุญเตือน ทรัพย์เพชร.  (๒๕๖๓). “กระบวนทัศน์การศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์”. การ
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง 
(Management in Disruptive Technologies Era)”, ว ิทยาล ั ยนว ั ตกรรมการจ ั ดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : ๑๗๑๙ – ๑๗๒๕. 

วีระ  จุฑาคุปต์ , บุญเตือน  ทรัพย์เพชร  (๒๕๖๔) “เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเมือง” 
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๗ “วิถีพุทธ วิถีชุมชน รากฐานชีวทัศน์เชิงสังคมล้านนาใน
สังคมวิถีใหม่”. วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน : ๘๒๓ – ๘๒๙. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๖ 

  

 
 

 
 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จังหวัดตาก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

*********************************** 
 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
 ชื่อ อำนาจ นามสกุล สาเขตร์  

 
ส่วนที่ ๒ การได้รับการแต่งตั้ง 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๖๘๐/
๒๕๕๕ ให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
  ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๑๐/๒๕๖๐ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงาน  จำนวน  ๕  ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙  - ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 
๒. เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 
๓. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์  
๔. ทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
๕. ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
๖. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๗. นโยบายสาธารณะและการวางแผน  
๘. การบริหารการพัฒนา 

 
 
 



๑๗๗ 

  

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ  
บทความทางวิชาการ 
อำนาจ สาเขตร์. (๒๕๖๑). “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล”. งานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU 

CONGRESS II “คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค THAILAND ๔.๐”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,คณะสังคมศาสตร์ : ๕๙๕ – ๕๙๙. 

อำนาจ  สาเขตร์.  (๒๕๖๒). “การบริหารจัดการวัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ชุมชน”. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ ๕ “ต้นทุนอารยธรรม ตามรอยวิถีครูบา และเส้นทางบุคคลสำคัญของโลก”.
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน : ๓๖๓ – ๓๗๓. 

พระครูวินัยธร ปัญญา ปญฺญาวโร (ศรีสมุทร), อำนาจ สาเขตร์.  (๒๕๖๓). “การจัดการความเสี่ยงและการจัดการ
ความเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่” . การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ “การจัดการ
ในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี ่ยนแปลง (Management in DisruptiveTechnologies Era)”. 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : ๑๗๑๑ – ๑๗๑๘. 

อำนาจ  สาเขตร์, พระครูวินัยธร ปัญญา ปญฺญาวโร (ศรีสมุทร).  (๒๕๖๓). “การพัฒนาการบริหารองค์การยุค
ใหม” ,การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการ
เปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)”,วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : ๑๖๙๙ – ๑๗๒๕. 

อำนาจ  สาเขตร์ , พระครูวินัยธรปัญญา ปญฺญาวโร (ศรีสมุทร).  (๒๕๖๔) “การบริหารการพัฒนาองค์การยุค
ใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล” ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๗ “วิถีพุทธ วิถีชุมชน รากฐานชีว
ทัศน์เชิงสังคมล้านนาในสังคมวิถีใหม่”.  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน : ๘๙๒ – ๘๙๗. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๗๘ 

  

 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จังหวัดตาก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

*********************************** 
 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
 ชื่อ นายสุขสันต์ นามสกุล เขียวพลอย 

  

ส่วนที่ ๒ การได้รับการแต่งตั้ง 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๕๖/

๒๕๕๙ ให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๑๐/๒๕๖๐ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงาน  จำนวน  ๕  ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙  - ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. พระสุตตันตปิฎก 
๒. รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา  
๓. รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  
๔. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
๕. การบริหารองค์กรภาครัฐ 
๖. องค์การและการจัดการในภาครัฐ 
๗. การบริหารความเสี่ยง 
๘. การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ  

 
 
 



๑๗๙ 

  

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ  
บทความทางวิชาการ 
สุขสันต์ เขียวพลอย.  (๒๕๖๑).  “ภาวะผู้นำกับวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์”. งานประชุมวิชาการระดับชาติ 

MCU CONGRESS II “คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค THAILAND ๔.๐”. คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : ๔๖๒ – ๔๗๐. 

สุขสันต์ เขียวพลอย, ณัฐชยา วงษา.  (๒๕๖๒).  “การบริหารจัดการองค์กรชุมชนแบบภาคีเครือข่ายเชิงพุทธ”. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ “ต้นทุนอารยธรรม ตามรอยวิถีครูบา และเส้นทาง
บุคคลสำคัญของโลก” .วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน. : ๓๕๓ – ๓๖๒. 

สุขสันต์ เขียวพลอย, ฐิญาภัณณ์ วงษา. (๒๕๖๓). “อุบัติภัยสิ่งแวดล้อมกับความมั่นคงของประเทศไทย”. การ
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง 
(Management in Disruptive Technologies Era)”. ว ิทยาล ั ยนว ั ตกรรมการจ ั ดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : ๑๖๗๘ – ๑๖๘๔. 

ฐิญาภัณณ์ วงษา, สุขสันต์ เขียวพลอย. (๒๕๖๓). “ภาษากับการสื่อสารในยุคปัจจุบัน”. การประชุมสัมมนา
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management 
in Disruptive Technologies Era)”. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ : ๑๖๘๕ – ๑๖๙๑. 

ฐิญาภัณณ์  วงษา, สุขสันต์  เขียวพลอย  (๒๕๖๔) “คิดบวกเปลี่ยนชีวิตสู่ความสำเร็จ”. ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๗ “วิถีพุทธ วิถีชุมชน รากฐานชีวทัศน์เชิงสังคมล้านนาในสังคมวิถีใหม่”. 
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน : ๘๓๐ – ๘๓๖. 

สุขสันต์  เขียวพลอย, ฐิญาภัณณ์  วงษา (๒๕๖๔) “ประสิทธิ์ภาพการบริหารงานยุคใหม่” ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๗ “วิถีพุทธ วิถีชุมชน รากฐานชีวทัศน์เชิงสังคมล้านนาในสังคมวิถีใหม่”. วิทยาลัย
สงฆ์ลำพูน : ๘๘๕ – ๘๙๑. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 

  

 

 
 
 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จังหวัดตาก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

*********************************** 
 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
 ชื่อ พระมหาจักรพันธ์ ฉายา จกฺกวโร นามสกุล นะวะแก้ว  

  

ส่วนที่ ๒ การได้รับการแต่งตั้ง 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๖๘๐/

๒๕๕๕ ให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
  ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๑๐/๒๕๖๐ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงาน  จำนวน  ๕  ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙  - ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
๒. การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. จริยธรรมทางการบริหาร 
๔. พระวินัยปิฏก 
๕. การจัดการทุนมนุษย์ในประชาคมอาเชียน 
๖. งบประมาณการคลังสาธารณะ 
๗. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
๘. ประวัติพระพุทธศาสนา 

 
 



๑๘๑ 

  

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ  
บทความวิจัย 
พระมหาจักรพันธ์ จกฺกวโร (นะวะแก้ว). (๒๕๖๓). “การพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางการศึกษาของเยาวชน

บนพื้นที่ราบสูง จังหวัดตาก”. วารสาร มจร ปัญญาปณิธาน. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑  ( มกร าคม  - 
มิถุนายน ๒๕๖๓) : ๑๑๙ – ๑๓๑. 

บทความทางวิชาการ 
พระมหาจักรพันธ์ จกฺกวโร (นะวะแก้ว).  (๒๕๖๐). “ไทยแลนด์ ๔.๐ กับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ”. การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พุทธบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและ
สังคมในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน :  ๕๐ – ๕๔. 

พระมหาจักรพันธ์ จกฺกวโร (นะวะแก้ว). (๒๕๖๑). “มุมมองทางรัฐศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 
๔.๐”. งานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU CONGRESS II “คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค 
THAILAND ๔.๐” .คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : ๑๗๐ – ๑๗๒. 

พระมหาจักรพันธ์ จกฺกวโร (นะวะแก้ว), พระอธิการเฉลย ฉนฺทโก (อิ้มทับ).  (๒๕๖๑). “ผลกระทบของการ
พัฒนาที่เหลื่อมล้ำนำไปสู่ความล้าหลัง” . การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ ๕ “การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน”. มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี : ๓๔๐ – ๓๔๓. 

พระมหาจักรพันธ์ จกฺกวโร (นะวะแก้ว), พระอธิการเฉลย ฉนฺทโก (อิ ้มทับ).  (๒๕๖๒). “การเสริมสร้าง
เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเพื่อการมีส่วนร่วมทางสังคม”. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
๓ “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรม สู่มรดกโลก”.วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน : ๙๘๔ – 
๙๙๓. 

พระอธิการเฉลย ฉนฺทโก (อ้ิมทับ), พระมหาจักรพันธ์ จกฺกวโร (นะวะแก้ว).  (๒๕๖๓). “การใช้สื่อออนไลน์ด้วย
สติปัญญาอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย”. การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ “การ
จัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies    
Era)”. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  : ๑๗๐๖ – 
๑๘๑๐. 

พระมหาจักรพันธ์ จกฺกวโร (นะวะแก้ว), พระอธิการเฉลย ฉนฺทโก (อิ้มทับ).  (๒๕๖๓). “พระพุทธศาสนากับ
การแก้ไขปัญหาทางการเมือง”. การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ “การจัดการใน
ยุคเทคโนโลยีนำการเปลี ่ยนแปลง  (Management inDisruptive Technologies Era)”. 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. : ๑๖๙๒ – ๑๖๙๘. 

พระมหาจักรพันธ์ จกฺกวโร (นะวะแก้ว) และพระอธิการเฉลย ฉนฺทโก (อิ้มทับ).  (๒๕๖๓). “การสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคม”. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ . ปีที ่ ๕ ฉบับที ่ ๑ (มกราคม – 
เมษายน ๒๕๖๓) : ๑๖๙ – ๑๗๖. 

 



๑๘๒ 

  

 

 
 
 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จังหวัดตาก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

*********************************** 
 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
 ชื่อ อำนาจ นามสกุล ทาปิน  

 

ส่วนที่ ๒ การได้รับการแต่งตั้ง 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๖๘๐/

๒๕๕๕ ให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
  ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๑๐/๒๕๖๐ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงาน  จำนวน  ๕  ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙  - ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. บาลีไวยากรณ์ 
๒. แต่งแปลบาลี 
๓. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  
๔. การบริหารโครงการ 
๕. การบริหารเชิงกลยุทธ์          
๖. พุทธธรรมกับการบริหาร 
๗. ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
๘. การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ 
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ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ  
บทความวิจัย 
อำนาจ  ทาปิน, พระอธิการเฉลย ฉนฺทโก (อ้ิมทับ).  (๒๕๖๓). “การเสริมพลังเครือข่ายสุขภาวะเชิงพ้ืนที่ เพื่อ

ลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ ป้องกันนักดื่มและนักสูบหน้าใหม่”. วารสาร มจร พุทธปัญญา
ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๖๓) : ๘๑ – ๘๙. 

 
บทความทางวิชาการ 
อำนาจ  ทาปิน.  (๒๕๖๐). “บุพเพสันนิวาส ยุค ๔ G”. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พุทธบูรณา

การกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
: ๗๕ – ๗๙. 

พระครูโกวิทบุญเขต อคฺคจิตฺโต (รอด สืบมั่น), อำนาจ ทาปิน.  (๒๕๖๑). “การบริหารการพัฒนาภายใต้ภาวะ
คุกคามเชิงนโยบาย”. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๕ “การ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” . มหาวิทยาลัยปทุมธานี : ๒๘๐ – 
๒๘๕. 

อำนาจ  ทาปิน, พระครูโกวิทบุญเขต อคฺคจิตฺโต (รอด สืบมั่น).  (๒๕๖๒). “การสรรค์สร้างการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเมืองรอง”. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา 
มรดกธรรม สู่มรดกโลก”. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน : ๙๗๕ – ๙๘๓. 

พระครูโกวิทบุญเขต อคฺคจิตฺโต (รอด สืบมั่น), อำนาจ ทาปิน.  (๒๕๖๓). “ความสมดุลของการบริหารจัดการ
สุขภาวะองค์กร”. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน 
๒๕๖๓)  : ๑๖๑ – ๑๖๘. 

อำนาจ  ทาปิน, พระครูโกวิทบุญเขต อคฺคจิตฺโต (รอด สืบมั่น) และพิมพ์พร แสนคำหล้า.  (๒๕๖๔). “การ
จัดการสังคมในยุค New Normal”. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ . ปีที ่ ๖ ฉบับที ่ ๑ 
(มกราคม – เมษายน ๒๕๖๔)  : ๒๒๑ – ๒๒๙. 

พระครูโกวิทบุญเขต อคฺคจิตฺโต (รอด สืบมั่น), อำนาจ ทาปิน และพิมพ์พร แสนคำหล้า.  (๒๕๖๔). “ผู้นำ
องค์กรกับการบริหารจัดการสมัยใหม่”. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ 
(พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๔). 

 


