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๓.๑.๒. โครงสร้างหลักสูตร  
  โ ค ร ง ส ร้ า ง ห ลั ก สู ต ร  แ บ่ ง เ ป็ น ห ม ว ด วิ ช า ท่ี ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 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 วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ ๓๓ หน่วยกิต 
 ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางการจัดการเชิงพุทธ ๓๒ หน่วยกิต 
 ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ ๙ หน่วยกิต 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
รวม ๑๔๐ หน่วยกิต 

 
๓.๑.๓ รายวิชา 
ค าอธิบายความหมายของรหัสวิชาและหน่วยกิตประจ าวิชา 
๑. รหัสประจ าวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 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. หน่วยกิตประจ าวิชา หมายถึง ตัวเลขซึ่งแสดงจ านวนหน่วยกิตและปริมาณการเรียนการสอนของ
รายวิชานั้นๆ เช่น ๓ (๒-๒-๕) หมายถึง ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยบรรยาย ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง/
สัปดาห์ และการศึกษาด้วยตนเอง ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑.๑ วิชาบังคับ  ๑๘ หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายทั่วไป   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

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

 ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องต้น   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาทั่วไป  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการสื่อสาร  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตร์เบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบื้องต้นและการวิจัย   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๑.๒ วิชาเลือก  ๑๒ หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 



 ๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น    ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น    ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น    ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น    ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๔๒ พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๖๔ สันติศึกษา  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผู้น า  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ   ๑๐๔ หน่วยกิต 
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  ๓๐ หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา    ๑๔   หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป    ๑๒   หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา    ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 



 ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ   ๔    หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑  (๒) (๑-๒-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒  ๑ (๑-๒-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓  (๒) (๑-๒-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔  ๑ (๑-๒-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕  (๒) (๑-๒-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖  ๑ (๑-๒-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗  ๑ (๑-๒-๔) หน่วยกิต 

       ๒.๒. วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ                                                      ๓๓       หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๐๒ การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๐๓ กฎหมายส าหรับพระสงฆ์   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๐๔ การจัดการสาธารณูปการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๐๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา  ๓ (๐-๓-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๐๖ การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๐๗ การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๐๘ การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๐๙ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๑๐ ภาวะผู้น าทางการจัดการเชิงพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๑๑ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๑๒ การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางการจัดการเชิงพุทธ                 ๓๒   หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๒๑๓ ความรู้เบื้องต้นทางการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๒๑๔ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๒๑๕ การจัดการเชิงกลยุทธ์     ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๑๖ ดิจิทัลเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๑๗ การวิจัยเพื่อการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๑๘ การบัญชีเพ่ือการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๑๙ กฎหมายเพื่อการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๐ ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๒ การจัดการวิถีชุมชน  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๓ การบริหารชุมชนและการจัดการแหล่งเรียนรู้  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ  ๙   หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๔ การบริหารจัดการงบประมาณ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๕ หลักการฝึกอบรมและการประชุม  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๖ การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 



 ๔๐๓ ๔๒๗ การจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๘ ภาวะผู้น าและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๙ การสื่อสารกับการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๐ การจัดการความรู้  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๑ การไกล่เกลี่ยและการจัดการข้อพิพาท  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๒ การบริหารความเสี่ยงทางการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๓ มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๔ จิตวิทยาการจัดการ  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๕ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ  ๒ (๒-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๗ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๘ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๙ การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๔๐ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

  
 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี           จ านวน  ๖  หน่วยกิต 
 นิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ต้องเลือกศึกษารายวิชาต่างๆ  ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย       
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์
ที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓.๑.๔. แสดงแผนการศึกษา  
  แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี 

 
 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ชั้นปีที่  ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบังคับ)  

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๒ 
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (๒) 
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ 
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒ 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลือก)  
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๒ 
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  ๒ 

     หมวดวิชาเฉพาะ 
    กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา 

 

๐๐๐ ๑๔๗ 
๐๐๐ ๑๔๖ 
๐๐๐ ๑๕๘ 

พระไตรปิฎกศึกษา* 
แต่งแปลบาลี 
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป 
ประวัติพระพุทธศาสนา* 
กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ 

๒ 
๒ 
 

๒ 

๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒) 
   
 รวม ๑๖ (๔) 

          หมายเหตุ :* วิชาข้อสอบกลาง และวิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไม่นับหน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ชั้นปีที ่๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบังคับ)  
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒ 
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  ๒ 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลือก)  
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒ 
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒ 
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒ 

  หมวดวิชาเฉพาะ 
     กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา 

 

๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก* ๒ 
๐๐๐ ๑๔๙ 

 
๐๐๐ ๒๕๙ 

พระสุตตันตปิฎก* 
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป 
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 
     กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ 

๒ 
 

๒ 

๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑ 
 รวม ๑๗ 

          หมายเหตุ :* วิชาข้อสอบกลาง และวิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไม่นับหน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบังคับ)  

๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒ 
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒ 

 
 

๐๐๐ ๑๔๔ 
๐๐๐ ๑๔๕ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา) 
     กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา 
วรรณคดีบาลี* 
บาลีไวยากรณ์ 

 
 

๒ 
๒ 

 
๐๐๐ ๒๖๐ 

กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป 
การปกครองคณะสงฆ์ไทย* 

 
๒ 

๐๐๐ ๒๖๓ 
๐๐๐ ๒๖๑ 

 

งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา* 
ธรรมภาคภาษาอังกฤษ 
กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ 

๒ 
๒ 
 

๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒) 
 รวม ๑๔ (๒) 

          หมายเหตุ :* วิชาข้อสอบกลาง และวิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไม่นับหน่วยกิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ชั้นปีที่  ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบังคับ)  

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม* ๒ 
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร * ๒ 

 
๐๐๐๒๔๒ 

     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลือก) 
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา) 

 
๒ 

      กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๑๕๐ 

 
๐๐๐ ๒๖๒ 

พระอภิธรรมปิฎก* 
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป 
ธรรมนิเทศ 
     กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ 

๒ 
 

๒ 

๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑ 
     หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านทางการจัดการเชิงพุทธ)  

๔๐๓ ๒๑๓ ความรู้เบื้องต้นทางการจัดการ ๓ 
๔๐๓ ๒๑๔ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ ๓ 
๔๐๓ ๒๑๕ การจัดการเชิงกลยุทธ์    ๓ 

   
 รวม ๒๐ 

         หมายเหตุ :* วิชาข้อสอบกลาง และวิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไม่นับหน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา) 
กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ 

 

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒) 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ)  

๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร  ๒ 
๔๐๓ ๔๒๒ การจัดการวิถีชุมชน ๓ 
๔๐๓ ๓๐๓ กฎหมายส าหรับพระสงฆ์  ๒ 
๔๐๓ ๓๐๔ การจัดการสาธารณูปการ ๓ 
๔๐๓ ๓๐๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ๓ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านทางการจัดการเชิงพุทธ)  
๔๐๓ ๓๑๖ 
๔๐๓ ๓๑๗ 

ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการคณะสงฆ์ ๓ 
การวิจัยเพื่อการจัดการ  ๓ 

 รวม                       ๑๙ (๒) 
         หมายเหตุ :* วิชาข้อสอบกลาง และวิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไม่นับหน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา) 
กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ 

 

๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑ 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนการจัดเชิงพุทธ)  

๔๐๓ ๓๐๗ การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๓ 
๔๐๓ ๓๐๘ การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ ๓ 
๔๐๓ ๔๐๙ การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ ๓ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านการจัดการเชิงพุทธ)  
๔๐๓ ๓๑๘ การบัญชีเพ่ือการจัดการ ๓ 
๔๐๓ ๓๑๙ กฎหมายเพื่อการจัดการ ๓ 
๔๐๓ ๔๒๐ ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการ ๓ 

 รวม ๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ชั้นปีที่  ๔ ภาคการศึกษาที่  ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา) 
กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ 

 

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ)  
๔๐๓ ๔๑๐ ภาวะผู้น าทางการจัดการเชิงพุทธ ๓ 
๔๐๓ ๔๑๑ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ๓ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านทางการจัดการเชิงพุทธ)  
๔๐๓ ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ๓ 
๔๐๓ ๔๒๓ การบริหารชุมชนและการจัดการแหล่งเรียนรู้ ๒ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ)  
XXXXXX XXXXXX ๓ 
XXXXXX XXXXXX ๓ 

 รวม ๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 
๔๐๓ ๔๐๙ 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนการจัดการเชิงพุทธ) 
การศึกษาอิสระทางการจัดการแนวพุทธ 

 
๓ 

๔๐๓ ๔๑๒ การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์ ๓ 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านการจัดการเชิงพุทธ)  

๔๐๓ ๓๐๒ การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา ๒ 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ)  

XXXXXX XXXXXX ๓ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี  

XXXXXX XXXXXX ๓ 

XXXXXX XXXXXX ๓ 
 รวม ๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓.๑.๕. ค าอธิบายรายวิชา   
ค าอธิบายรายวิชาในสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 

ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต   
๑.๑ วิชาบังคับ    จ านวน  ๑๘  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม  (Man and Society ) ๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม กระบวนการ
ทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายทั่วไป (General  Law) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะ

ทั่วไปและประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับ
พระสงฆ์  กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และกฎหมายศาสนาอื่น 

 

๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา    
(Technique  of  Higher  Learning) 

(๒)(๒-๐-๔) 

 ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้
ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 

 

๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องต้น (Introduction  to  Philosophy) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา 

ศาสนาและวิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระส าคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ 
พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 

 

๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาทั่วไป (Religions) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ 

หลักในการศึกษาศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง 
ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพล
ของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา  ความร่วมมือระหว่างศาสนา 
และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 

 

๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร (Language  and  Communication) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร

ผ่านทักษะการเรียนรู้ภาษา ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และศึกษาระเบียบงานสาร
บรรณ 
 
 

 



๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction  to  Linguistics)  ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ 

ลักษณะทั่วไปของภาษา ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสัทศาสตร์ (Phonetics) สร
ศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะห์
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 

 

๐๐๐ ๑๓๙     คณิตศาสตร์เบื้องต้น (Basic  Mathematics) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ข้อความ  ประโยคเปิด  ประพจน์  ตัวบ่งชี้

ปริมาณ  ค่าความจริง  ตัวเชื่อมข้อความ  และนิเสธ  การหาค่าความจริง  การ
สมมูลกัน  การให้เหตุผล  เซต  ความหมายเซต  ประเภทเซต  เซตย่อย  การ
เท่ากันของเซต  การด าเนินการของเซต  พีชคณิตของเซต  และการประยุกต์
เซต  จ านวนจริง  ระบบจ านวนจริง  คุณสมบัติของจ านวนจริง  สมการ  
อสมการ  ค่าสัมบูรณ์  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชั่น  ฟังชั่นเชิงซ้อน  แมตริกซ์  การ
ด าเนินการแมตริกซ์  การเท่ากัน  การบวก  การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์  อินเวอร์ส  
แมตริกซ์ 

 

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (Introduction  to  Logic) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษานิมิต ค าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์

ในแบบต่างๆ         การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การ
ให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่างๆ ศึกษาหลักการและวิธีการ
ให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอ่ืนๆ        
บทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของ
นาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างตรรกศาสตร์
ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 

 

   
๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบื้องต้นและการวิจัย  (Basic  Statistics  and  Research)  ๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางสถิติ  การจัดเก็บข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล  การแจก
แจงความถี่  การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การกระจายปกติ  และความ
เบ้  ส่วนเบี่ยงเบน  ความแปรปรวน  ความน่าจะเป็น  ค่าสถิติ  Z  T  และ  F  
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง  การทดสอบสมมุติฐาน  การวิจัยลักษณะและ
ประเภทการวิจัย  ขั้นตอนการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  การเขียนโครงร่างการ
วิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย 

 

๑.๒  วิชาเลือก  จ านวน  ๑๒  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย (Politics  and  Thai  Government)                     ๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการ
ปกครองของไทย สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการ
ทางการ เมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของ ไทย และ
พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 

 

๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Economics  in  Daily  Life) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

ในชีวิตประจ าวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ  การท างานของกลไก
 



ราคาในตลาด  บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ  เงินตรา
และสถาบันการเงิน  เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
เป็นข้อมูลประกอบการศึกษา  และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

๐๐๐ ๑๐๕   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (Man  and  Environment) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม 
หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาทของ
พระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

 

๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน (Current  World  Affairs) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมือง ความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับ
เหตุการณ์ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของ
พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๑๑๖    ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic  English) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้านาม (Article)  

การใช้กาล (Tense) การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท 
(Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่าน
และเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและค าศัพท์ต่าง ๆ 

 

๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาอังกฤษชั้นสูง (Advanced  English) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ

เขียน เน้นการอ่าน    การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
ค าศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา 

 

๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น (Basic  Sanskrit) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การ

เปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การเขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบของนาม
ศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม 
ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยา
อาขยาต การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา 
แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา   

 

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง (Advanced  Sanskrit) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยา

ศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ 
กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก    ณิชันตกรรมวาจก 
การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคค าถาม ประโยค
ปฏิเสธ แปลและแต่งประโยคสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา   

 

๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบื้องต้น (Basic  Thai) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วยเสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์  หน่วยค า  

ระบบไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน
 



ภาษาไทย   ฟังค าสั่ง  ค าบรรยาย   จดบันทึกเรื่องท่ีฟัง  พูด  ทักทาย  ขอบคุณ  
ขอโทษ  ขออนุญาต   แนะน าตัวเอง  แนะน าผู้ อ่ืน  บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  สนทนาได้ทั้งค าที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม 

๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยชั้นสูง (Advanced  Thai) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วยเสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์  

หน่วยค าระบบไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟังข่าวจาก
วิทยุ  โทรทัศน์  การพูดวาทศิลป์  การอ่านหนังสือพิมพ์และต าราวิชาการ     
การเขียนบทความ  และฝึกแต่งกาพย์  กลอน  โคลง  ฉันท์ในภาษาไทย   

 

๐๐๐ ๑๒๘   ภาษาจีนเบื้องต้น (Basic  Chinese) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค 

ฝึกการอ่าน การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 

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

ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (Basic  Japanese) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบ

ประโยค ฝึกการอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 

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

ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบื้องต้น (Basic  Hindi) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี  ในเรื่องระบบเสียง  ระบบค า  และระบบ

ประโยค  ฝึกการฟัง อ่านเขียน  สนทนาภาษาฮินดี  และระบบไวยากรณ์
พ้ืนฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

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

อาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

๐๐๐ ๒๑๑   วัฒนธรรมไทย (Thai  Culture) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย 

ประเภทของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การ
เผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบ
ของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 

 

๐๐๐ ๒๑๒   มนุษย์กับอารยธรรม (Man  and  Civilization) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

จนถึงสมัยปัจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของอารย
ธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทาง

 



สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่าง
อารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองที่มีต่อ
สังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา (Life  and  Psychology) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการ

ด ารงชีวิต วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ  ผลของสุขภาพจิตที่มีต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์และการด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

๐๐๐ ๒๔๑   วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา  (Physical  Science  and  
Technology) 

๒(๒-๐-๔) 
 

 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ใน
ยุคสมัยต่างๆ ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ  ระบบสุริยะ  เทคโนโลยี  เทคโนโลยี
ทางการเกษตร  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การลดต้นทุนการผลิต  การเพ่ิม
ผลผลิต  การขนส่ง  การสื่อสาร  เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 

 

๐๐๐ ๒๔๒   พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Introduction to 
Computer  and  Information  Technology) 

๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของ
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  ระบบดิจิทัล  
ภาษาคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ  แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์  ระบบ
การประมวลผล  การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ  ข้อมูลและการ
บริหารข้อมูล  เครือข่ายและการสื่อสาร  อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ  ภัย
คุกคามและความม่ันคงของระบบ   จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ 

 

๐๐๐ ๒๖๔   สันติศึกษา (Peace  Education) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและ

ปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนว
ปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ความรู้และความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและ
ความรุนแรงอีกทั้งพัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสร้างความปรองดอง
ให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและอยู่ร่วมกับ
ศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆอย่างสันติสุข 

 

๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผู้น า (Leadership) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่น าการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งาน

ในศตวรรษท่ี ๒๑ รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้น ากับการใช้การ
สื่อสารที่เอ้ืออาทรผู้น ากับความเห็นที่ถูกต้องดีงามและความเปลี่ยนแปลงที่
สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น า วิสัยทัศน์ผู้น า ผู้น ากับการสร้าง
ความสัมพันธ์แห่งกรุณาโดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตกและ
ภาวะผู้น าในทางพระพุทธศาสนาถอดบทเรียนภาวะผู้น าของบุคคลส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่สามารถน าองค์กร

 



ไปสู่ความส าเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและระดับ
โลก 

๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล (Good  Governance) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ 

คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 

 

 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต 
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๑๔  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดีบาลี   (Pali  Literature) ๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก  อรรถ
กถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนาและปกรณ์วิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และ
คุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย 

 

๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ์ (Pali Grammar) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี  ฐานกรณ์  การออกเสียงพยัญชนะสังโยค 

การเชื่อมอักษรด้วยสนธิกิริโยปกรณ์  ประเภทและวิธีแจกค านาม  สังขยา  
อัพยยศัพท์  กิริยาอาขยาต  นามกิตก์  กิริยากิตก์  สมาสและตัทธิต 

 

๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี (Pali Composition and Translation) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตาม

หลักภาษา การแต่งและการแปลประโยคพิเศษและส านวนที่ควรทราบ การ
แปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือท่ีก าหนด 

 

๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปิฎกศึกษา(Tipitaka Studies) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาก าเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก การจ าแนก

โครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก ค าอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถา
จารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร ล าดับคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎก ในประเทศไทย และประโยชน์
ที่ได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก 

 

๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปิฎก (Vinaya Pitaka) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยปิฎก เลือก

ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่ส าคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค 
จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ    และประโยชน์ที่
ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก 

 

๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก (Suttanta Pitaka) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา  ความหมาย  โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก  

เลือกศึกษาวิเคราะห์พระสูตรที่ส าคัญ  คือ  พรหมชาลสูตร  มหาปรินิพพาน
สูตร อัคคัญญสูตร  รวมทั้งประเด็นส าคัญที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง  ๕  นิกาย  

 



คือ  ทีฆนิกาย  มัชฌิมนิกาย  สังยุตตนิกาย  อังคุตตรนิกาย  และขุททกนิกาย   
โดยอาศัยอรรถกถา  และฎีกาประกอบ 

๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปิฎก (Abhidhamma Pitaka) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎก  

เนื้อหาสาระ  ประเด็นที่น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง  ๗  คัมภีร์  โดยเน้น
ให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม  คือ  จิต  เจตสิก  รูปและนิพพาน  โดยอาศัยอรรถ
กถาและฏีกาประกอบ     

 

ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป   ๑๒   หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา (History of Buddhism) ๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความส าคัญและ
ลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การ
ขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ และอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและ
องค์การใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต 

 

๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 
(Buddhist Festival and Traditions) 

๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่า
ของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 

 

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

ปัจจุบันศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ กฎ 
ระเบียบ ค าสั่งและประกาศที่ส าคัญของคณะสงฆ์  การประยุกต์การปกครอง
และการบริหารในปัจจุบันส าหรับคณะสงฆ์ไทย 

 

๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ(Dhamma in English) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ 

และหนังสือที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ ใน
ภาษาอังกฤษ 

 

๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ (Dhamma  communication) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การ

พูดและการพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถา
ธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย 

 

๐๐๐ ๒๖๓   
 

งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
(Research  and  Literary  Works  on  Buddhism) 

๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย  ตั้ งแต่อดีตจนถึ งปั จจุบัน   วิ เคราะห์ วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท  มังคลัตถทีปนีของ
พระสิริมังคลาจารย์  กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของ
สมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน  พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระ

 



มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  แก่นพุทธศาสน์ ของพุทธทาส  
กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาส  ญาณวโร)  พุทธธรรมของพระพรหม
คุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ  และงานวิจัย
และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ  ๔  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (Buddhist Meditation I) (๒)(๑-๒-๔) 

 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย  หลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบัติ
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  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและ
น าไปใช้  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งก าหนด  
๑  ระยะ หรือ  ๒ ระยะ   

 

๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ (Buddhist Meditation II) ๑(๑-๒-๔) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐาน

สูตร   และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิ
กะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓ และ
สามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ 
นั่งก าหนด ๒ ระยะ ส่งและสอบอารมณ ์

 

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

วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ 
วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๓ ระยะ นั่งก าหนด ๓ 
ระยะ ส่งและสอบอารมณ ์

 

๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ (Buddhist Meditation IV) ๑(๑-๒-๔) 
 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร 

กระบวน การเกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ 
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม ๔ ระยะ นั่งก าหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

 

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

สติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร  กระบวนการเกิดดับของรูปนามตาม
แนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งก าหนด ๕ ระยะ ส่งและ
สอบอารมณ ์

 

๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ (Buddhist Meditation VI) ๑(๑-๒-๔) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับ

มหาสติปัฏฐานสูตร  เช่น อปัณณกสูตร  สติสูตร   อาการบรรลุมรรคผลและ
 



คุณธรรมของพระอริยบุคคล  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม 
๖ ระยะ นั่งก าหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ (Buddhist Meditation VII) ๑(๑-๒-๔) 
 ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติฯ วิธีแก้

สภาวธรรมของส านักปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติปัฏ
ฐานสูตร  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และ    นั่งก าหนด  
ส่งและสอบอารมณ ์

 

 
 

 
๒.๒ วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ ๓๓ หน่วยกิต 
๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร(Buddha’s Administration Methods) ๒ (๒-๐-๔) 

 ศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีของการบริหาร พุทธวิธีการบริหารงาน 
แนวคิดการบริหารงาน หลักการและวิธีการบริหารงานของพระพุทธเจ้า พุทธจริยา 
หลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารงาน วิธีการบริหารงานตามแนวพุทธ การบริหารงาน
ตามวิถีพุทธ การเลือกวิธีการบริหารงานตามแนวไตรสิกขา กลวิธีและอุบายการ
บริหารของพระพุทธเจ้า และพุทธวิธีการบริหารงานที่ดี 

 

๔๐๓ ๓๐๒ การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา    
(Management of Buddhist Property) 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศึกษาถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา กฎระเบียบที่ว่า
ด้วย ศาสนสมบัติ การบริหารจัดการทรัพย์สิน การวิเคราะห์ทรัพย์สิน และ
แนวโน้ม 

 

๔๐๓ ๓๐๓ กฎหมายส าหรับพระสงฆ์ (Related Laws for Sangha) ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษากฎหมายที่พระสงฆ์ควรทราบ ลักษณะที่มาและประเภทของกฎหมาย 

ขั้นตอนและวิธีการออกกฎหมายคณะสงฆ์ ความสัมพันธ์ของกฎหมายคณะสงฆ์กับ
กฎหมายอ่ืน ๆ เปรียบเทียบกฎหมายคณะสงฆ์กับกฎหมายต่าง ๆ การบังคับใช้
กฎหมายคณะสงฆ์ การใช้อ านาจหน้าที่ของพระสังฆาธิการ กฎหมายปกครองที่
เกี่ยวเนื่องกับพระสังฆาธิการ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ เช่น 
กฎหมายเก่ียวกับที่ดิน การครอบครองปรปักษ์ การท านิติกรรมสัญญา การเช่า
ที่ดินและอาคารของวัด การเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย พระสงฆ์กับมรดก การ
เป็นโจทย์ จ าเลย และพยานในศาล และศึกษากรณีตัวอย่างคดีที่ศาลตัดสินแล้วอัน
เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่พระสงฆ์ควรทราบ และกรณีศึกษา 

 

๔๐๓ ๓๐๔ การจัดการสาธารณูปการ  (Monastery Compound Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความหมายและความเป็นมาในการจัดการงานสาธารณูปการ  การก าหนด

ส่วนพุทธาวาส สังฆาวาส การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ผังวัด 
กฎหมายที่ เกี่ยวเนื่องกับการจัดผังวัด ระเบียบและการด าเนินการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในวัด กฎระเบียบการขออนุญาตตั้งวัด การพัฒนาวัดแผนการจัดการ
สาธารณูปการ ปัญหาและแนวโน้มการจัดการงานสาธารณูปการ 
 

 



๔๐๓ ๓๐๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา  
(Management to Buddhist Affairs) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา พัฒนาการของ
กิจการพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล และในประเทศไทย แนวโน้มเกี่ยวเนื่องกับ
กิจการพุทธศาสนาในอนาคต และกรณีศึกษา 

 

๔๐๓ ๔๐๖ การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ   (Independent Studies) ๓ (๐-๓-๖)   
 ศึกษาหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน เลือกปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ณ 

หน่วยงานตามความสนใจ เขียนเป็นรายงานผลของการปฏิบัติงานดังกล่าวในรูป
ของภาคนิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยการควบคุมและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

๔๐๓ ๓๐๗  การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
(Management on Buddhism Dissemination) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมายการเผยแผ่ หลักการเผยแผ่ของพุทธศาสนา วิวัฒนาการการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์ 
แนวโน้มการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศึกษาองค์การเผยแผ่ในประเทศไทย 
และกรณีศึกษา 

 

๔๐๓ ๓๐๘ การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ   (Buddhist Social Work) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความหมายของสังคมสงเคราะห์ ขอบเขตงานสังคมสงเคราะห์ จุดมุ่งหมาย

ของงานสังคมสงเคราะห์ วิธีการสังคมสงเคราะห์ กระบวนการของงานสังคม
สงเคราะห์ หน้าที่และจรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห์ หลักพุทธธรรมที่
เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ วิสัยทัศน์ของพระสงฆ์ต้นแบบกับการสังคม
สงเคราะห์ และกรณีศึกษาองค์กรสังคมสงเคราะห์แนวพุทธศาสนา 

 

๔๐๓ ๔๐๙ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ 
(Innovative Development for Changing in Buddhist) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาการสร้างความคิดสร้างสรรค์และสภาพแวดล้อมทางนวัตกรรม การน า
กระบวนการใหม่ไปปฏิบัติในองค์การ วิธีการคัดเลือกกระบวนการจัดการที่
ต้องการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์การ
ด้ าน เทค โน โลยี  โ ค ร งสร้ า งองค์ ก า ร  พฤติ ก ร รม  รู ปแบบของ ก า ร
เปลี่ยนแปลง การจัดองค์การและกลยุทธ์ในการบริหาร การจัดการและการ
สร้างบรรยากาศที่ดีเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การ  การจูงใจบุคลากรใน
หน่วยงาน การปรับปรุงองค์การ การควบคุมคุณภาพงาน การใช้ทรัพยากร
บุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวพุทธ 

 

๔๐๓ ๔๑๐ ภาวะผู้น าทางการจัดการเชิงพุทธ 
(Buddhist Leadership for management) 

๓ (๓-๐-๖)   

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและความความหมาย เกี่ยวกับภาวะผู้น า ลักษณะของภาวะ
ผู้น า ภาวะผู้น าเพ่ือการจัดการ ผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ต้นแบบผู้น า ภาวะผู้น าในยุค
โลกาภิวัตน์ ผู้น าตามแนวพระพุทธสาสนา กรณีศึกษาผู้น าที่สร้างสันติสุขตามหลัก
พุทธธรรม 
 
 

 



๔๐๓ ๔๑๑ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์   (Sangha Educational Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของการศึกษา หลักการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ 

ระบบการศึกษาคณะสงฆ์ บทบาทของพระสงฆ์ต่อการบริหารจัดการการศึกษา 
การปฏิรูปการศึกษากับการศึกษาของคณะสงฆ์ กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาของ
คณะสงฆ์ แนวโน้มการจัดการศึกษาของพระสงฆ์ 

 

๔๐๓ ๔๑๒  การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์  
(Buddhist Arts Conservation and Management) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมายประวัติความเป็นมา ขอบเขต ของศิลปวัฒนธรรมไทย สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ ลักษณะของพุทธศิลป์ วิวัฒนาการและ
อิทธิพลพุทธศิลป์ในด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ปรัชญาธรรม
ทางวัตถุ ความสัมพันธ์พุทธศิลปะกับศาสตร์ต่างๆ สกุลศิลปะ การสงวนรักษา การ
อนุรักษ์และการบริหารจัดการพุทธศิลป์ ประโยชน์ของพุทธศิลป์ 

 

๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางการจัดการเชิงพุทธ ๓๒ หน่วยกิต 
๔๐๓ ๒๑๓ ความรู้เบื้องต้นทางการจัดการ  (Introduction to Management) ๓ (๓-๐-๖)  

 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบเขตของการจัดการ พัฒนาการของการ
จัดการ การจัดการภาครัฐ การจัดการทางธุรกิจ การวางแผน การติดต่อ
ประสานงาน การวินิจฉัยสั่งการ การจัดการตามแนวบูรณาการ การจัดการตาม
แนวธรรมาภิบาลการจัดการ 

 

๔๐๓ ๒๑๔  ทฤษฎีองค์การและการจัดการ (Organization Theory and Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาทฤษฎี ความหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ การวางแผน

เพ่ือการจัดองค์การ การจัดโครงสร้างขององค์การ การจัดการทรัพยากรบุคคล การ
อ านวยการ การควบคุมงาน การพัฒนาองค์การและการจัดการ การสร้างจุดเด่น
ขององค์การ  กระบวนการขององค์การ  การพัฒนาของทฤษฎีองค์การและการ
บริหารสมัยใหม่ การแก้ปัญหาความขัดแย้งและแนวทางแก้ไขปัญหาในองค์การ 
และการจัดการทรัพยากรบุคคล 

 

๔๐๓ ๒๑๕ การจัดการเชิงกลยุทธ์   (Strategic Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระบบข้อมูลเพ่ือการ

จัดการ การวิเคราะห์กลยุทธ์กับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การน ากลยุทธ์
ไปปฏิบัติ การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ การจัดการทางกลยุทธ์กับมิติทางด้าน
สังคม กลยุทธ์การจัดการในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ 

 

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

อันเป็นการยกระดับคุณภาพงานบริการและการบริหารจัดการที่ต้องการ
ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุค Digital Government เป็นพลังแห่งการขับเคลื่อนทุกภาค
ส่วนของประเทศเข้าสู่ยุคดิจิตอลเพ่ือให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 
 

 



๔๐๓ ๓๑๗ การวิจัยเพื่อการจัดการ (Managerial Research) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย การ

วางแผนและการออกแบบการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย ประชากรและการสุ่ม
ตัวอย่าง สถิติส าหรับการวิจัย เทคนิคการรวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงบริหารจัดการ การเขียนรายงานวิจัย การใช้ผลการวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการ 
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และการน าผลงานการวิจัยไปใช้ในการ
ตัดสินใจเชิงบริหารจัดการ 

 

๔๐๓ ๓๑๘ การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวคิดและหลักการทางบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางบัญชี หลักการ

บัญชีขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้ง การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน การจัดท า
บัญชีแยกประเภท การปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวดและการจัดท างบการเงิน
ส าหรับธุรกิจให้บริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้าและธุรกิจผลิตสินค้า วิธีการบัญชี
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม การจัดท าแผนงบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ทางการเงิน และงบกระแสเงินสด การน าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ประโยชน์ใน
การตัดสินใจทางธุรกิจ 

 

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

องค์กร การบริหารกับการออกกฎหมาย ขั้นตอนและวิธีการออกกฎหมายของ
องค์กรบริหารของรัฐ การใช้อ านาจและการควบคุมการใช้อ านาจ กฎหมาย
ปกครอง และศึกษากรณีตัวอย่างของคดีทางการจัดการ 

 

๔๐๓ ๔๒๐ ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการ (English for Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาโครงสร้างภาษาอังกฤษและศัพท์พ้ืนฐานทั่วไปทางการจัดการ การใช้

ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานทางวิทยาการจัดการ การติดต่อสื่อสารและการ
จัดการ การเข้าประชุมสัมมนา การรายงานและการเสนอผลงานทางด้านบริหาร
จัดการ ทักษะการอ่านต าราและเอกสารวิชาการ และทักษะการอ่านหนังสือพิมพ์
ส าหรับการบริหารจัดการ 

 

๔๐๓ ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
(Information Systems for Management) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและโครงสร้างของระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดการฐานข้อมูล การวางแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การ การ
จัดการด้านการบริหารงานบุคคล การด าเนินการตรวจสอบ และระบบควบคุม
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดองค์การกับระบบ ISO และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

 

๔๐๓ ๔๒๒ การจัดการวิถีชุมชน 
(Management of Local Community Way of Life)   

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมาย ขอบข่าย แนวคิดและทฤษฎีการจัดการวิถีชุมชน  คุณค่าของ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน   การส ารวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  การจัดระบบ

 



ฐานข้อมูลและการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และจัดให้มีกรณีศึกษาชุมชน
ตัวอย่าง   

๔๐๓ ๔๒๓ การบริหารชุมชนและการจัดการแหล่งเรียนรู้  
(Community and Management Learning Center) 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคการบริหารชุมชน วิธีการในการจัดการ 
โดยเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
วางแผนการจัดการแห่ลงเรียนรู้ชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
จ าเป็นของชุมชน โดยไม่ท าลายความสมดุลของระบบนิเวศและไม่สร้างปัญหา
สิ่งแวดล้อม การร่วมมือขององค์กรชุมชน และองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการจัดการแหล่งเรียนรู้ 

 

       ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ ๙ หน่วยกิต 
๔๐๓ ๔๒๔ การบริหารจัดการงบประมาณ (Budgeting Administration) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 

กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งบประมาณ บทบาทของ
ระบบการเมืองต่อการบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ
เพ่ือพระพุทธศาสนา ปัญหาและแนวโน้มของการบริหารจัดการงบประมาณ 

 

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

บรรยากาศ ลักษณะหรือรูปแบบในการฝึกอบรมและการประชุมในสถานการณ์
ต่างๆ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกอบรมและการประชุมเพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนา 

 

๔๐๓ ๔๒๖ การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ 
(Buddhist Human Resource Management) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาหลักการ หน้าที่ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในองค์การ 
การพยากรณ์เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผน การสรรหา 
การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การประเมินการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การบรรจุ
แต่งตั้งระบบการจ่ายค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและพนักงาน 
สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา 

 

๔๐๓ ๔๒๗ การจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Management of The Philosophy of Self Sufficient )   

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ และวิธีการน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมระดับบุคคล ชุมชน ประเทศชาติเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน การวิเคราะห์ความส าเร็จของกรณีศึกษา ที่มีการน้อม
น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับเหตุการณ์จริง 

 

๔๐๓ ๔๒๘ ภาวะผู้น าและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการจัดการ 
(Leadership and Managerial Negotiation Strategy) 

๓ (๓-๐-๖)  

 ศึกษาทฤษฎีภาวะผู้น า ภาวะผู้น ากับจริยธรรม ภาวะผู้น ากับความคิดเชิงระบบ
และการแก้ไขปัญหา ภาวะผู้น ากับวิสัยทัศน์และการสื่อสารระหว่างในองค์กร 

 



ผู้น ากับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร ผู้น ากับ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ กระบวนการเจรจาต่อรองเพ่ือเป็นเครื่องมือทางการ
จัดการ การสร้างอิทธิพลตามแนวพุทธ ต่อเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชนและอ่ืนๆ กลยุทธ์ในการเจรจา
ต่อรองที่ได้ผลและกรณีศึกษา 

๔๐๓ ๔๒๙ การสื่อสารกับการจัดการ (Communication and Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร ความหมายและพัฒนาการของการสื่อสาร 

ความส าคัญ และเป้าหมายของการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสารในการ
จัดการ วัตถุประสงค์ของการสื่อสารในการจัดการ โครงสร้างของการจัดการ
องค์การ พฤติกรรมบุคคลกับการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสารในการจัดการ
องค์การ ระบบการสื่อสารขององค์การ กิจกรรมการสื่อสารในการจัดการ
องค์การ การแก้ไขปัญหาโดยการจัดระบบการสื่อสารให้ประสานกัน การ
สื่อสารกับการจัดการแนวพุทธ 

 

๔๐๓๔๓๐ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการการจัดการความรู้ กลยุทธ์การจัดการ

องค์ความรู้ ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ สรรพวิธีในการจัดการความรู้ 
การจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจ บุคลากรในการจัดการความรู้และทรัพยากร
มนุษย์ ระบบการจัดการความรู้ การประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการ
ความรู้ รวมถึงการจัดการความรู้ในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ 

 

๔๐๓ ๔๓๑ การไกล่เกลี่ยและการจัดการข้อพิพาท 
(Mediation and Conflict Management) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของการไกล่เกลี่ย และการจัดการข้อพิพาท การวิเคราะห์และ
การประเมินข้อพิพาท การเจรจาต่อรอง และรวมถึงเทคนิค วิธีการ และขั้นตอนการ
ไกล่เกลี่ยและการจัดการข้อพิพาท และกรณีศึกษา 

 

๔๐๓ ๔๓๒ การบริหารความเสี่ยงทางการจัดการ (Risk Management)   ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษารูปแบบของความเสี่ยง เครื่องมือการวัดความเสี่ยง แนวทางการบริหาร

เชิงกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงทางการจัดการ การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง ตัว
แบบส าหรับประเมินความเสี่ยงขององค์กร การบริหารความเสี่ยงจากการ
ด าเนินการ การจัดการความขัดแย้งและกบยุทธ์ในการสื่อสารเพ่ือการบริหาร
ความเสี่ยง จริยธรรมผู้บริหารและธรรมาภิบาลในการบริหารความเสี่ยง การ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงพุทธ วิเคราะห์ถึงผลดีและผลเสีย
อันเกิดจากการบริหารความเสี่ยง 

 

๔๐๓ ๔๓๓ มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการ(Human Relations and Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและปัจจัยพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความ

ต้องการของบุคลากรในองค์กร หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร 
หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม การติดต่อสื่อสารกับ
การบริหารจัดการ จิตวิทยาของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน หลักพุทธธรรม
ที่ช่วยส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ 
 

 



๔๐๓ ๔๓๔ จิตวิทยาการจัดการ   (Managerial Psychology) ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษาถึงทฤษฎีและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล  การปรับตนทางสังคมและ

การตัดสินใจในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน  แรงจูงใจในการท างาน ความพึง
พอใจ ขวัญและก าลังใจในการท างาน ศิลปะในการวิพากษ์วิจารณ์เชิง
สร้างสรรค์  วิธีบริหารคนให้มีพลังสร้ างสรรค์  ความสัมพันธ์ระหว่ าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ ใต้บังคับบัญชาสภาพการท างาน สิ่งแวดล้อมในการ
ท างาน  ความปลอดภัยในการท างาน  ความเหนื่อยล้าและประสิทธิภาพในการ
ท างาน และจิตวิทยาการจัดการตามแนวพุทธ 

 

๔๐๓ ๔๓๕ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ  
(Correspondence and Routine Work Management) 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศึกษาลักษณะความหมาย และโครงสร้างของการจัดการงานสารบรรณและ
ธุรการ หลักทฤษฎีเกี่ยวกับงานสารบรรณ บทบาทและความส าคัญของงานสาร
บรรณ กลไกของระบบการท างาน การควบคุมดูแลงานในส านักงาน ระบบของ
การรายงาน การสรุปผลของงาน การเขียนโครงการเกี่ยวกับการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ 

 

๔๐๓ ๔๓๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 
(English for Communication and Information Retrieval) 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศึกษาและพัฒนาด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือ
การติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การสืบค้นและการใช้
พจนานุกรม โดยอาศัยการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบสารนิเทศรูปแบบ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาของตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

 

๔๐๓ ๔๓๗ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน(Current Affair Analysis) ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ที่ เกิดในโลกในปัจจุบัน ด้านสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง การศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม การวิเคราะห์ผลกระทบจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษา
แนวโน้มของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ และการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของ
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

 

๔๐๓ ๔๓๘ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์ 
(Seminar on Sangha Management) 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศึกษาการจัดการกิจการคณะสงฆ์   พัฒนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์   ศึกษา
และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการบริหารกิจการคณะสงฆ์   ศึกษา
กระบวนการ และวิธีการแก้ไขปัญหา ฝึกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็นและ
กระบวนการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของการจัดการกิจการคณะสงฆ์   และ
แนวโน้มในการจัดการกิจการคณะสงฆ์ไทยในอนาคต 

 

๔๐๓ ๔๓๙ การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ (Buddhist Public Relations) ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมาย ปรัชญา ประเภท วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ เครื่องมือและสื่อ

ของยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์และการสารสนเทศอ่ืนๆ ศึกษาการเผยแพร่พุทธ
ธรรมที่ใช้แนวทางของการประชาสัมพันธ์ บทบาทของพระพุทธเจ้าในการเผยแพร่

 



และหลักการเผยแพร่ธรรมะร่วมสมัย และกรณีศึกษาพระสงฆ์ที่ประสบผลส าเร็จ
ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

๔๐๓ ๔๔๐  การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
(Management on Buddhism in Asean Countries) 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศึกษาประวัติความเป็นมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์ เสาหลักของ
ประชาคมอาเซียน พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน พัฒนาการกิจการ
พระพุทธศาสนาในอาเซียน แนวโน้มการจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน 

 

 
 


