
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ
คณะสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑. ช่ือหลักสูตร
ช่ือหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ
ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Certificate Program in Sangha Administration

๒. ช่ือประกาศนียบัตร
ช่ือประกาศนียบัตรภาษาไทย
ช่ือเต็ม ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ

๒.๑.๒ ชื่อยอ ป.บส.
ช่ือประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ

ช่ือเต็ม Certificate in Sangha Administration
ช่ือยอ Cert. In Sangha Admin.

๓. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
ก. ปรัชญาของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยแหงคณะสงฆไทย                     

ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงสถาปนาขึ้นเพื่อเปน
สถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไปคณะสังคมศาสตร
มีเปาหมายชัดเจนที่จะสนองงานคณะสงฆ โดยการพัฒนาคุณลักษณะของพระสังฆาธิการ และครูสอน
พระปริยัติธรรมที่พึงประสงค คือมีปฏิปทานาเลื่อมใส ใฝรู ใฝคิดเปนผูนําดานจิตใจและปญญา            
มีความสามารถในการแกปญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา รูจักเสียสละเพื่อสวนรวม รูเทา
ทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีโลกทัศนที่กวางไกล มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองใหเพียบพรอมดวย
คุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งเปนผูมีความรู ความเขาใจในการที่จะพัฒนาตนเอง ที่สามารถศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ข. วัตถุประสงคของหลักสูตร
๑. เพื่อผลิตพระสังฆาธิการ และครูสอนพระปริยัติธรรมในระดับประกาศนียบัตร ใหมี

ความรูความเขาใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ
๒. เพื่อผลิตพระสังฆาธิการและครูสอนพระปริยัติธรรมในระดับประกาศนียบัตรใหสามารถ

นําความรูดานการบริหารกิจการคณะสงฆไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาพระพุทธศาสนาและ
สังคม

๓ . เพื่อผลิตพระสังฆาธิการและครูสอนพระปริยัติธรรมในระดับประกาศนียบัตร ใหอุทิศตน
และสามารถนําหลักทางการบริหารกิจการคณะสงฆ ไปประยุกตใชในการเผยแผพระพุทธศาสนาและ
สังคม

๔. เพื่อใหพระสังฆาธิการและครูสอนพระปริยัติธรรม ไดมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถ
ศึกษาตอในระดับชั้นปริญญาตรีได

๕. เกณฑการเปดสอน
หนวยงานที่รับผิดชอบทางดานจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ท่ีมีความประสงคจะเปดสอน

หลักสูตรนี้สามารถดําเนินการขออนุมัติโครงการเปดสอนตามขั้นตอน คือ
๕.๑ ประสานงานกับภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร กองวิชาการ และกองแผนงาน

สํานักงานอธิการบดี เพื่อจัดทําโครงการเปดสอนหลักสูตร
๕.๒ ขอความเห็นชอบในการเปดหลักสูตรจากคณะกรรมการประจําคณะสังคมศาสตร

๖. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๖.๑ เปนพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัติธรรม ที่สอบไดประโยค ๑-๒ ขึ้นไป และ

นักธรรมชั้นเอก หรือ
๖.๒ เปนพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่ไดรับการแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

และเปนผูที่สอบไดนักธรรมชั้นเอก และสําเร็จการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป หรือ
๖.๓ เปนพระภิกษุผูมีประสบการณการสอนในโรงเรียนตาง ๆ ไมนอยกวา ๒ ป และเปนผูที่สอบ

ไดนักธรรมชั้นเอกและสําเร็จการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป หรือ
๖.๔ เปนผูที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ เพื่อขอรับประกาศนียบัตรตามที่

สภาวิชาการเห็นชอบ

๗. ระบบการศึกษา
ใชระบบหนวยกิตทวิภาค (Semester Credit System) โดยแบงเวลาการศึกษาในปการศึกษา

ออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาท่ีหน่ึง (First Semester) มีเวลาเรียนไมตํ่ากวา ๑๖ สัปดาห
ภาคการศึกษาท่ีสอง (Second Semester) มีเวลาเรียนไมตํ่ากวา ๑๖ สัปดาห
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๘. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ๑ ป หรือ ตองไมตํ่ากวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต

อยางมากไมเกิน ๒ เทาของระยะเวลาการศึกษาปกติของหลักสูตร

๙. การลงทะเบียนเรียน
กําหนดใหลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ จํานวน ๑๒ หนวยกิต และในภาคการศึกษาที่

๒ จํานวน ๑๒ หนวยกิต สวนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิตใหขึ้นอยูกับความเหมาะสม
ของการจัดแผนการสอนของแตละแหง

๑๐. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยอนุโลม และโดยเกณฑท่ัวไปคือ

๑๐.๑ ใหมีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาท่ีนิสิตไดลงทะเบียนไวในแตละภาคการศึกษา
๑๐.๒ นิสิตตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนไวไมนอยกวารอยละ  ๘๐
          ของเวลาเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษาน้ัน จึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชาน้ัน
๑๐.๓ การประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชาน้ัน ใหมีผลการศึกษาระดับ (Grade) และ

คาระดับ (Grade Point) ดังนี้

                                      ผลการศึกษา ระดับ คาระดับ

ดีเย่ียม               (EXCELLENT) A ๔.๐

ดีมาก                 (VERY GOOD) B+ ๓.๕

ดี                         (GOOD) B ๓.๐

คอนขางดี            (VERY FAIR) C+ ๒.๕

พอใช                  (FAIR) C ๒.๐

คอนขางพอใช   (QUITE FAIR) D+ ๑.๕

ออน                  (POOR) D ๑.๐

ตก                     (FAILED) F ๐

ทั้งนี้ เกณฑคะแนนตํ่าสุดท่ีถือวาผานในรายวิชาน้ัน ๆ คือ ระดับ D

๑๐.๔ นิสิตผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติ คือ
ก. สอบไดหนวยกิตสะสมครบตามหลักสูตรเขาศึกษาภายในระยะเวลาไมเกิน ๒   เทา
ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีคาระดับเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวาระดับ  ๒.๐๐
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ข. ผานการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
ค. มีความประพฤติดี
ง. ไมมีพันธะอ่ืนใดกับมหาวิทยาลัย

๑๐.๕ นิสิตผูสําเร็จการศึกษามีสิทธิท่ีจะศึกษาตอในระดับช้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย       ในสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด แตท้ังน้ีตองไดรับคาระดับเฉล่ียสะสม
ไมตํ่ากวา ๒.๕๐

๖. โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร มี ๒๔   หนวยกิต ประกอบไปดวย

ก. วิชาบังคับ จํานวน ๑๘ หนวยกิต
ข. วิชาเลือก จํานวน ๖ หนวยกิต

กลุมวิชาบังคับ จํานวน ๑๘ หนวยกิต
บส ๐๐๑ การปกครองคณะสงฆ ๒ (๒-๐-๔)
บส ๐๐๒ กฎหมายคณะสงฆ ๒ (๒-๐-๔)
บส ๐๐๓ พระสงฆกับภาวะผูนํา ๒ (๒-๐-๔)
บส ๐๐๔ การบริหารการศึกษาคณะสงฆ ๒ (๒-๐-๔)
บส ๐๐๕ การบริหารงานสาธารณูปการ ๒ (๒-๐-๔)
บส ๐๐๖ การบริหารศาสนสมบัติ ๒ (๒-๐-๔)
บส ๐๐๗ การบริหารงบประมาณ ๒ (๒-๐-๔)
บส ๐๐๘ สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ ๒ (๒-๐-๔)
บส ๐๐๙ การบริหารงานธุรการ ๒ (๒-๐-๔)

กลุมวิชาเลือก จํานวน ๖ หนวยกิต

บส ๐๑๐ พระพุทธศาสนากับการศึกษาสงเคราะห ๒ (๒-๐-๔)
บส ๐๑๑ พระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห ๒ (๒-๐-๔)
บส ๐๑๒ พระไตรปฎกศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
บส ๐๑๓ พุทธวิธีการสอน ๒ (๒-๐-๔)
บส ๐๑๔ ธรรมนิเทศ ๒ (๒-๐-๔)
บส ๐๑๕ พุทธศิลป ๒ (๒-๐-๔)
บส ๐๑๖ เทศกาลและพุทธศาสนพิธี ๒ (๒-๐-๔)
บส ๐๑๗ พระพุทธศาสนากับสถานการณปจจุบัน ๒ (๒-๐-๔)
บส ๐๑๘ นวัตกรรมทางการศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
บส ๐๑๙ ภูมิปญญาทองถ่ิน ๒ 2 (๒-๐-๔)
บส ๐๒๐ การศึกษาอิสระ ๒ (๒-๐-๔)

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



๗. แนวสังเขปรายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารการกิจการคณะสงฆ จํานวน ๒๔ หนวยกิต

๑๑.๑ กลุมวิชาบังคับ จํานวน ๑๘ หนวยกิต

บส ๐๐๑ การปกครองคณะสงฆ ๒(๒-๐-๔)
(Sangha Administration)

ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆตั้งแตสมัยพุทธกาลถึงปจจุบัน และวิเคราะห
เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับตางๆ กฎ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศที่สําคัญของคณะสงฆ และการ
ปกครองคณะสงฆอื่น

บส ๐๐๒ กฎหมายคณะสงฆ ๒(๒-๐-๔)
(Sangha Law)

           ศึกษาเปรียบเทียบมูลเหตุการบัญญัติพระวินัย ประเภทความผิดตามพระวินัย องคประกอบใน
การกระทําความผิดตามพระวินัย กับพระราชบัญญัติคณะสงฆและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

บส ๐๐๓ พระสงฆกับภาวะผูนํา ๒(๒-๐-๔)
(Sangha and Leadership)

ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับผูนํา การบริหารในองคการสงฆ บทบาทของพระสงฆกับ
ความเปนผูนํา เนนความเปนผูนําตามแนวพุทธ พระสงฆผูนํากับการตัดสินใจ การสรางมนุษยสัมพันธ
การติดตอสื่อสาร และการสรางแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกองคการสงฆ การพูดแบบผูนํา การ
พัฒนาพระสงฆในการเปนผูนํา และภาวะผูนําตามแนวพุทธ

บส ๐๐๔ การบริหารการศึกษาคณะสงฆ ๒(๒-๐-๔)
(Educational Administration of Thai Sangha)

ศึกษาความเปนมาของการศึกษาแหงคณะสงฆ พัฒนาการและหลักการบริหารการศึกษาคณะ
สงฆ โครงสรางและระบบการศึกษาคณะสงฆ บทบาทของพระสงฆตอการบริหารการศึกษา แนวโนม
การศึกษาสงฆ และพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบทางการศึกษาที่เกี่ยวของ

บส ๐๐๕ การบริหารงานสาธารณูปการ ๒(๒-๐-๔)
(Administration of Public Construction)

ศึกษาแนวคิดการบริหารงานสาธารณูปการของคณะสงฆ พัฒนาการงานสาธารณูปการของ
พระสงฆ การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด การกอสรางและบูรณะปฏิสังขรณเสนาสนะ
พระสงฆกับการอนุรักษศิลปกรรมของชาติ งานสาธารณูปการตามแบบเอกลักษณประจําภาคตางๆ หลัก
พุทธรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารสาธารณูปการ ปญหาและแนวโนมการบริหารงานสาธารณูปการ
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บส ๐๐๖ การบริหารศาสนสมบัติ ๒(๒-๐-๔)
(Administration of Religious Property) 

ศึกษาความเปนมาและประเภทของศาสนสมบัติ กฎและระเบียบที่วาดวยศาสนสมบัติ การ
บริหารจัดการศาสนสมบัติ และแนวโนมการจัดการศาสนสมบัติ

บส ๐๐๗ การบริหารงบประมาณ ๒(๒-๐-๔)
(Public Budgeting Administration)

ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ บทบาทและ
อิทธิพลของการเมืองที่มีตองบประมาณและการคลังของประเทศ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและ
วิธีการวิเคราะหงบประมาณ

บส ๐๐๘ สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ ๒(๒-๐-๔)
(Seminar on Sangha Administration)

สัมมนาปญหาการบริหารกิจการคณะสงฆ ตามหัวขอที่กําหนด

บส ๐๐๙ การบริหารงานธุรการ ๒(๒-๐-๔)
(Administrative Management)

ศึกษาความหมายและขอบขายของวิชาการเลขานุการ งานสารบรรณ งานการประชุม แบบ
หรือหนังสือคณะสงฆ การบัญชีและการเงินของวัด การจัดเก็บขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร ลําดับสมณ
ศักดิ์ และความรูทั่วไป โดยเนนการฝกปฏิบัติเปนสําคัญ

๑๑.๒ กลุมวิชาเลือก จํานวน ๖ หนวยกิต

บส ๐๑๐ พระพุทธศาสนากับการศึกษาสงเคราะห ๒(๒-๐-๔)
(Buddhism and Social Welfare Education)

ศึกษาแนวคิดการจัดการศึกษาสงเคราะหของพระพุทธศาสนา บทบาทของพระสงฆในการจัด
การศึกษาสงเคราะห ศึกษากรณีตัวอยาง เชน การศึกษาเด็กกอนเกณฑ การศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัด
การศึกษาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย และศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาสงเคราะห

บส ๐๑๑ พระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห ๒(๒-๐-๔)
(Buddhism and Social Works)

  ศึกษาแนวคิดการสังคมสงเคราะหของพระพุทธศาสนา บทบาทของพระสงฆในการสงเคราะห
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน เชน การสาธารณสุข การสาธารณสงเคราะห การสงเคราะหดานจิตใจ และศึกษา
หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห
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บส ๐๑๒ พระไตรปฎกศึกษา ๒(๒-๐-๔)
(Tipitaka Studies)

ศึกษากําเนิดและพัฒนาการคัมภีรพระไตรปฎก การจําแนกคัมภีรพระไตรปฎก และสํารวจ
เนื้อหาสาระของคัมภีรพระไตรปฎกโดยสังเขป แนวการจําแนกพระไตรปฎกของพระอรรถกถาจารย
ความเปนมาของพระไตรปฎกในประเทศไทย ระบบการสืบคนคัมภีรพระไตรปฎกดวยคอมพิวเตอร
(BUDSIR) และพระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บส ๐๑๓ พุทธวิธีการสอน ๒(๒-๐-๔)
(Buddha's Teaching Methods)

ศึกษาหลักการและวิธีสอนของพระพุทธเจา การวิเคราะหธรรมชาติผูเรียน คุณสมบัติของ
ผูสอน  วัตถุประสงคในการสอน การเลือกวิธีการสอนตามแนวไตรสิกขา อริยสัจจ ๔ อนุปุพพิกถา และ
นวังคสัตถุศาสน

บส ๐๑๓ ธรรมนิเทศ ๒(๒-๐-๔)
(Dhamma Communication)

ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับนิเทศศาสตร หลักการและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา ศิลปะ
การเขียนบทความ ศิลปะการพูดในที่ชุมนุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การ
แสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย วิธีการใชสื่อประกอบการบรรยาย บทบาทและอิทธิพลของสื่อตอการ
เผยแผธรรมะ

บส ๐๑๕ พุทธศิลป ๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Arts)

ศึกษาพัฒนาการของพุทธศิลปในอินเดีย และคลื่นพระพุทธศาสนาที่เขามาสูประเทศไทย ซึ่ง
สัมพันธกับสกุลศิลปะสมัยตางๆ จนเกิดเปนสกุลศิลปะในประเทศไทย ทั้งดานประติมากรรม จิตรกรรม
และสถาปตยกรรม อิทธิพลของพุทธศิลปในสังคมไทยและแนวทางในการอนุรักษพุทธศิลป ปรัชญาธรรม
ทางวัตถุและความงามจากพุทธศิลปสมัยตางๆ ในประเทศไทยโดยอาศัยพุทธลักษณะ

บส ๐๑๖ เทศกาลและพุทธศาสนพิธี ๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Festivals and Traditions)

ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณคาของเทศกาล และ
พิธีกรรมนั้นๆ ใหสามารถปฏิบัติไดถูกตอง  โดยเนนใหมีการฝกปฏิบัติ

บส ๐๑๗ พระพุทธศาสนากับสถานการณปจจุบัน ๒(๒-๐-๔)
(Buddhism in Current Affairs)

ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณปจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศตางๆ ทั้งในทวีปเอเชียและ
ยุโรป อเมริกาและออสเตรเลีย ผลกระทบของลัทธิการเมืองและศาสนาอื่นๆ ท่ีมีตอสถานะของ
พระพุทธศาสนา อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีตอสังคมโลก และบทบาทขององคกรพระพุทธศาสนา
ระดับนานาชาติ

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



บส ๐๑๘ นวัตกรรมทางการศึกษา ๒(๒-๐-๔)
(Innovation in Education)

ศึกษาแนวคิดใหมและทางเลือกสําหรับการศึกษาท่ัวไป ทฤษฎีและแนวโนมเก่ียวกับการ
บริหารการศึกษา แนวคิดใหมทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอุดมศึกษา และการจัดจริยศึกษาในโรงเรียน
ความสําคัญและพัฒนาการของส่ือการสอน เทคโนโลยีทางการศึกษา แนวคิดใหมเก่ียวกับการพัฒนา
การศึกษา และแนวคิดใหมในการจัดการศึกษาคณะสงฆ

บส ๐๑๙ ภูมิปญญาทองถ่ิน ๒(๒-๐-๔)
(Local Wisdom)

ศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินหรือภูมิปญญาชาวบาน เปนองคความรู ความสามารถของชาวบานท่ี
ส่ังสมสืบทอดกันมา อันเปนศักยภาพหรือความสามารถท่ีจะแกปญหา ปรับตัวเรียนรู และมีการสืบทอด
ไปสูคนรุนใหมอันเปนแกนของชุมชนใหอยูรอดจนถึงปจจุบัน

บส ๐๒๐ การศึกษาอิสระ ๒(๒-๐-๔)
(Independent Studies)

เลือกปฏิบัติงานในการบริหารกิจการคณะสงฆตามความสนใจ และเขียนเปนรายงาน
การศึกษาหรือภาคนิพนธ ในการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษา
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แผนการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ

ภาคการศึกษาท่ี  ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒

รหัสวิชา รายวิชา นก รหัสวิชา รายวิชา นก
หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาบังคับ

บส ๐๐๑ การปกครองคณะสงฆ 2 บส ๐๐๕ การบริหารงานสาธารณูปการ 2
บส ๐๐๒ กฎหมายคณะสงฆ 2 บส ๐๐๖ การบริหารศาสนสมบัติ 2

บส ๐๐๓ พระสงฆกับภาวะผูนํา 2 บส ๐๐๗ การบริหารงบประมาณ 2
บส ๐๐๔ การบริหารการศึกษาคณะสงฆ 2 บส ๐๐๘ สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ 2

บส ๐๐๙ การบริหารงานธุรการ 2

หมวดวิชาเลือก หมวดวิชาเลือก
บส ๐๑๓ พุทธวิธีการสอน 2 บส ๐๑๗ พระพุทธศาสนากับสถานการณ

ปจจุบัน
2

บส ๐๑๔ ธรรมนิเทศ 2

วิชาเสริม วิชาเสริม
คอมพิวเตอรเบ้ืองตน (2) บาลีเสริม (2)

ไมนับหนวยกิต (2) ไมนับหนวยกิต (2)
นับหนวยกิต 12 นับหนวยกิต 12

รวม 14 รวม 14
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