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๒. ประวัติมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย               
ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ  พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลท่ี  ๕ ไดทรง
สถาปนาขึ้นเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๓๐  ตั้งอยู  ณ  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ิ  และโปรดใหเรียกวา     
“มหาธาตุวิทยาลัย” เปดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙  ทรงพระราชนามใหมวา  
“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  โดยมีพระราชประสงคใหใชเปนสถานศึกษาพระไตรปฎก           
และวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ พ.ศ.๒๔๙๐ พระพิมลธรรม (ชอย ฐานทตฺตมหาเถร)  
อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  ไดจัดประชุมพระเถรานุเถระฝายมหานิกาย จํานวน ๕๗  รูป         
เพ่ือดําเนินการจัดการศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง  ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ    
พระจุลจอมเจาอยูหัว  โดยเปดสอนระดับปริญญาตรีครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๙๐  
และดําเนินการจัดการศึกษามาโดยลําดับจนกระท่ัง พ.ศ.  ๒๕๒๗  รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติ  
รั บ ร อ ง วิ ท ย ฐ านะห ลั ก สู ต รปริญญา พุทธศ าสตรบัณ ฑิตมหา จุฬ าล งก รณราชวิ ท ย า ลั ย                        
ในพระบรมราชูปถัมภ

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทรงพระกรุณา     
โปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ          
มี ฐ านะ เปนนิติบุ คคลกํ าหนดสถานภาพและวั ตถุประสงฆ  (ตามมาตรา   ๖ )  ไ ว   ดั ง น้ัน                   
“ให เปนสถานศึกษาและวิ จัย มีวัตถุประสงค ใหการศึกษา วิ จัย สง เสริมและใหบริการ               
ทางพระพุทธศาสนาแกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ  รวมท้ังการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม”

ผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1. พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี
2. พระวิสุทธิภัทรธาดา ดร. รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. พระศรีคัมภีรญาน รศ.ดร. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
4. พระสุวรรณเมธาภรณ ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
5. พระธรรมปริยัติโมลี รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
6. พระครูปลัดสุวัฒนคุณ รองอธิการบดีฝายตางประเทศ
7. พระเมธีธรรมาจารย รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ
8. ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป 
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๓. ประวัติหนวยวิทยบริการฯ

หนวยวิทยบริการฯ เดิมมีฐานะเปนโครงการขยายหองเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหาร
กิจการคณะสงฆ  (ป.บส.) ตั้งอยูที่วัดโคกพลู ตําบลหนองหลวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก ตามมติของ  
สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕48  เปดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหาร
กิจการคณะสงฆ มีพระสังฆาธิการ และครูสอนพระปริยัติธรรม เขารับการศึกษา จํานวน 34 รูป  
เนื่องจากวัดโคกพลู มีโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และไดจัดการศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัด  
คณะสงฆจังหวัดตาก จึงมีมติเห็นชอบใหมาดําเนินการจัดการศึกษา ณ วัดทานา  ตําบลหนองบัวใต  
อําเภอเมือง  จังหวัดตาก

พ.ศ. ๒๕51  สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 3/๒๕51 เมื่อวันที่ 27  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕51 ที่ประชุมมีมติใหเปดหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ
พุทธชินราช ณ วัดทานา ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก และอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปการศึกษา 255๑

พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง เปดหนวยวิทยบริการ
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดทานา ตําบลหนองบัวใต        
อําเภอเมือง จังหวัดตาก ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศเรื่อง อนุมัติใหเปดสอนหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปการศึกษา 255๑

พ.ศ. ๒๕52  สภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/๒๕52  เมื่อวันที่ 26  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕52 ที่ประชุมมีมติใหเปดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ ปการศึกษา 2552

พ.ศ. ๒๕๕2  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง อนุมัติเปดสอนหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ)          
ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552

พ.ศ. ๒๕๕๒  วันท่ี ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบพิธีเปดหนวยวิทยบริการอยางเปน
ทางการ  โดยมีพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนประธานใน
พิธีและกําหนด วันที่ 5 กุมภาพันธ ของทุกปเปนวันทําบุญครบรอบวันเปดหนวยวิทยบริการฯ

พ.ศ. ๒๕55  สภามหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/๒๕55  เมื่อวันที่ 28  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕55 ที่ประชุมมีมติใหเปดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตร ๕ ป (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ)  ปการศึกษา 2555

พ.ศ. ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง อนุมัติเปดสอนหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตร ๕ ป (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ)          ณ 
วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. 255๕

พ.ศ. 2555  สภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
5/2555 วันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ท่ีประชุมมีมติใหเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร        
การบริหารกิจการคณะสงฆ ณ วัดอรัญเขต  อําเภอแมสอด
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๓.1  ปรัชญาหนวยวิทยบริการ
“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม”

๓.2  ปณิธานหนวยวิทยบริการ
“ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาช้ันสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ”

๓.3  วิสัยทัศนหนวยวิทยบริการ
“มุงพัฒนาหนวยวิทยบริการใหเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา โดยจัดการศึกษา

พัฒนาองคความรู บูรณาการกับศาสตรสมัยใหมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน”

๓.4  พันธกิจหนวยวิทยบริการ
หนวยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย            

มุงปฏิบัติภารกิจหลักที่สําคัญ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล โดยจัดการ
เรียนการสอนในลักษณะของการนําความรูทางดานพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม     
ใหเกิดเปนองคความรูที่นําไปสูการพัฒนาจิตใจและสังคม โดยมีพันธกิจที่สําคัญ ๕ ดาน ดังนี้

๑) มุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูดาน คุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ และความ
รับผิดชอบ รวมทั้งการคิดเชิงวิเคราะหอยางมีเหตุผล เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒) มุงสงเสริมการศึกษา คนควาวิจัยดานพระพุทธศาสนา เพื่อสรางองคความรูใหมในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสรางเครือขายรวมกับองคกรและสถาบันตางๆ เพื่อสราง
บุคลากรทางการวิจัยใหเปนมาตรฐานสากล

๓) มุงเนนบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแบบสหวิทยาการ  รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูและ
ใหความรวมมืออันดีกับสังคม

๔) มุงสงเสริมการศึกษาและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมการมีสวนรวมในการ
ดํารงความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยการอยูรวมกันอยางมีเอกลักษณและศักดิ์ศรี เพื่อเปนการสราง
วัฒนธรรม คานิยมที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นแกบุคคล องคกรและสังคม  

๕) ปรับปรุงโครงสรางองคกร กฎระเบียบ และการบริหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัย โดยยึดหลักการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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๓.5  คณะกรรมการบริหารหนวยวิทยบริการ
๑.  พระศรีรัตนมุนี ประธานกรรมการ
๒.  พระราชวิทยาคม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๓.  พระครูโกวิทบุญเขต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๔.  นายอุดร  ตันติสุนทร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๕.  พระมหาธีรเดช  ธีรวฑฺฒโน กรรมการ
๖.  นายดอนลาร  เสนา กรรมการ
๗.  นายอํานาจ  ทาปน กรรมการ
๘.  นายวรพล  วรสุวรรณโรจน กรรมการและเลขานุการ

๓.6 อาจารยประจําหลักสูตร/รับผิดชอบหลัสูตร
1. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑) นายบุญเตือน  ทรัพยเพชร ป.ธ.๙,ศศ.ม.(การบริหารองคการ)
๒) พระครูโกวิทบุญเขต พธ.บ.(การจัดการฯ),ร.ม.(รัฐศาสตร)
๓) พระครูบรมธาตุกิจจาทร ร.บ.(รัฐศาสตร),พธ.บ.(การจัดการฯ),ร.ม.(รัฐศาสตร)
๔) พระอธิการเฉลย ฉนฺทโก ประโยค ๑-๒,พธ.บ.(รัฐศาสตร),ร.ม.(รัฐศาสตร)
๕) นายครวญ  ลิ้มสุวรรณ ศศ.บ.(การจัดการ),ศศ.ม.(ไทยศึกษา)

2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
๑) ดร.วีระ  จุฑาคุปต น.บ.(นิติศาสตร),ศศ.ม.(พัฒนาสังคม),ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร)
๒) พระมหาจักรพันธ  จกฺกวโร ป.ธ.๕,พธ.บ.(รัฐศาสตร),ร.ม.(รัฐศาสตร)
๓) นายอํานาจ  ทาปน ป.ธ.๖,พธ.บ.(รัฐศาสตร),ร.ม.(รัฐศาสตร)
๔) นายอํานาจ  สาเขตร ศศ.บ.(การจัดการ),รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)
๕) นางธีรพร  ไทยแท วท.บ.(วิทยาการคอมฯ),รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)

3. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
๑) รศ.บุญเรือน พึ่งผลพูน น.บ.(นิติศาสตร),กศ.บ.(ฟสิกส),กศ.ม.(การประเมินผลการศึกษา)
๒) ผศ.ปราณี  บุญมัติ กศ.บ.(ภาษาไทย),ศศ.ม.(ภาษาไทย)
๓) ผศ.ชนาฏ  จันทะโก กศ.บ.(ภาษาไทย),กศ.ม.(ภาษาไทย)
๔) ผศ.เอมอร  เนียมนอย กศ.บ.(ภาษาไทย),ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย)
๕) นางอุบลรัตน  ตัญตระกูล กศ.บ.(ภาษาไทย),ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย)
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๓.๗ โครงสราง/รายละเอียดหลักสูตร และแผนการจัดการศึกษา
1. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
3. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ
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หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕5

๑. ช่ือหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย       :  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชงิพุทธ
ช่ือภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts Program in Buddhist Management

๒. ช่ือปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย           : พุทธศาสตรบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)
ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ       : Bachelor of Arts (Buddhist Management)
ช่ือยอภาษาไทย           : พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)
ช่ือยอภาษาอังกฤษ       : B. A. (Buddhist Management)

๓. ช่ือหนวยงานรับผิดชอบ
คณะสังคมศาสตร ภาควิชารัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔.  โครงสรางหลักสูตร

๔.๑ จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร ๑๔๐  หนวยกิต
๔.๒ โครงสรางหลักสูตร

๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๐ หนวยกิต
  ๒. หมวดวิชาเฉพาะ                                      ๑๐๔ หนวยกิต
           ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา       ๓๐ หนวยกิต
           ๒.๒ วิชาเฉพาะดาน                                      ๗๔ หนวยกิต

๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต     ๑๐ หนวยกิต
๒.๒.๒ วิชาเฉพาะสาขา ๖๔ หนวยกิต

                                    ๑) วิชาบังคับสาขา 48 หนวยกิต
๒) วิชาเลือกวิชาเอก                   ๑๖  หนวยกิต

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี                                  ๖ หนวยกิต
                                  รวม       ๑๔๐ หนวยกิต
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐ หนวยกิต
นิสิตทุกคณะตองศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน ๓๐ หนวยกิต ไดแก

ก. วิชาบังคับ จํานวน ๑๘ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษยกับสังคม ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายท่ัวไป ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาท่ัวไป ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการส่ือสาร ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตรเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตรเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบ้ืองตน (๒)(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องตนและการวิจัย ๒(๒-๐-๔)

หมายเหตุ : รายวิชา ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบ้ืองตน เปนวิชาบังคับไมนับหนวยกิต

ข. วิชาเลือก จํานวน ๑๒ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๕ มนุษยกับส่ิงแวดลอม ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณโลกปจจุบัน ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษช้ันสูง ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตช้ันสูง ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยช้ันสูง ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนช้ันสูง ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญ่ีปุนช้ันสูง ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีช้ันสูง ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๐ โลกกับส่ิงแวดลอม ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒(๒-๐-๔)
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๐๐๐ ๒๑๒ มนุษยกับอารยธรรม ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตรกายภาพและประยุกตวิทยา ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๔๒ พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔)

๒. หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกนพระพุทธศาสนา จํานวน ๓๐ หนวยกิต
นิสิตทุกคณะตองศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนา จํานวน ๓๐ หนวยกิต ประกอบดวยกลุมวิชา

ภาษาบาลี ๖ หนวยกิต และกลุมวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔ หนวยกิต

ก. กลุมวิชาภาษาบาลี ๖ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๖ แตงแปลบาลี ๒(๒-๐-๔)

ข. กลุมวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปฎก ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปฎก ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปฎก ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒)(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒)(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒)(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)
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๓. วิชาเฉพาะดาน ๗๔ หนวยกิต
๑) วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต จํานวน ๑๐ หนวยกิต
๔๐๖ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร ๒ (๒-๐-๔)
๔๐๖ ๓๐๒ การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
๔๐๖ ๔๐๓ กฎหมายสําหรับพระสงฆ ๒ (๒-๐-๔)
๔๐๖ ๔๐๔ การประชาสัมพันธเชิงพุทธ ๒ (๒-๐-๔)
๔๐๖ ๔๐๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน ๒ (๒-๐-๔)

๒) วิชาเฉพาะสาขา ๖๔ หนวยกิต
(๑) วิชาบังคับสาขา ๔๘ หนวยกิต
๔๐๖ ๒๐๖ ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการจัดการ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๖ ๒๐๗ ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๖ ๓๐๘ องคการและการจัดการ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๖ ๓๐๙ การวางแผนและควบคุมงานบริหาร ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๖ ๓๑๐ การจัดการสาธารณูปการ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๖ ๓๑๑ การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๖ ๓๑๒ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๖ ๓๑๓ การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๖ ๓๑๔ การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๖ ๓๑๕ การวิจัยเพ่ือการจัดการ ๑ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๖ ๔๑๖ การวิจัยเพ่ือการจัดการ ๒ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๖ ๔๑๗ ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๖ ๔๑๘ ภาวะผูนําทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๖ ๔๑๙ การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๖ ๔๒๐ การจัดการเชิงกลยุทธ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๖ ๔๒๑ การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ ๓ (๓-๐-๖)

(๒) วิชาเลือก ๑๖ หนวยกิต
๔๐๖ ๓๒๒ การบริหารจัดการงบประมาณ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๖ ๓๒๓ การจัดการการเงินและทรัพยสิน ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๖ ๓๒๔ หลักการฝกอบรมและการประชุม ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๖ ๓๒๕ การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๖ ๓๒๖ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๖ ๓๒๗ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๖ ๔๒๘ การส่ือสารกับการจัดการ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๖ ๔๒๙ การบริหารชุมชนและส่ิงแวดลอม ๓ (๓-๐-๖)
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๔๐๖ ๔๓๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน ๒ (๒-๐-๔)
๔๐๖ ๔๓๑ การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน ๒ (๒-๐-๔)
๔๐๖ ๔๓๒ มนุษยสัมพันธกับการจัดการ ๒ (๒-๐-๔)
๔๐๖ ๔๓๓ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ ๒ (๒-๐-๔)

(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต
นิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตองเลือกศึกษารายวิชาตาง ๆ ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต โดยความเห็นชอบของ
อาจารยท่ีปรึกษา

วิชาโท ๑๘ หนวยกิต
นิสิตสาขาวิชาอ่ืนท่ีประสงคจะศึกษาสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชา

ในสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต ดังตอไปนี้

(๑) วิชาบังคับ ๔ รายวิชา ๑๒ หนวยกิต คือ
๔๐๖ ๓๐๖ ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการบริหารจัดการ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๖ ๓๑๑ กฎหมายสําหรับพระสงฆ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๖ ๓๑๒ การจัดการการศึกษาของคณะสงฆ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๖ ๓๑๓ การจัดการสาธารณูปการ ๓ (๓-๐-๖)

(๒) วิชาเลือก ๖ หนวยกิต
ใหเลือกศึกษารายวิชาตาง ๆ ในสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ อีกไมนอยกวา ๖ หนวยกิต       

โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
วิชาบังคับ    จํานวน  ๑๘  หนวยกิต

๐๐๐ ๑๐๑  มนุษยกับสังคม                                         ๒(๒-๐-๔)
(Man  and  Society )

ศึกษาความหมายและความเปนมาเก่ียวกับมนุษยกับสังคม ตามหลักการทางสังคมศาสตร    
และพุทธศาสตร พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคม สถาบัน
สังคม ประชาสังคม หลักธรรมาภิบาลและสันติภาพ กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห
ปญหาสังคมไทยในปจจุบัน รวมท้ังแนวทางแกไขปญหาแบบสันติวิธี
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๐๐๐ ๑๐๒  กฎหมายท่ัวไป ๒(๒-๐-๔)
     (General  Law)
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไปท่ีมาของระบบกฎหมายลักษณะท่ัวไป และ

ประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับพระสงฆ  กฎหมายที่พระสงฆควรรู
เปนการเฉพาะ และกฎหมายที่เกี่ยวกับมุสลิม

๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา             ๒(๒-๐-๔)
     (Technique  of  Higher  Learning)
ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เนนการเรียนรูดวยตนเอง การใชหองสมุด การสืบคน

ขอมูลทางอินเตอรเน็ต วิธีแสวงหาความรู การเรียนรูเปนกลุม การเรียนรูดวยกิจกรรมท่ีสงเสริมทาง
วิชาการ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ

๐๐๐ ๑๐๘  ปรัชญาเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)
               (Introduction  to  Philosophy)

ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธระหวางปรัชญา ศาสนา             
และวิทยาศาสตร สาขาปรัชญา และสาระสําคัญของปรัชญาสาขาตางๆ พัฒนาการของปรัชญา
ตะวันออกและปรัชญาตะวันตก

๐๐๐ ๑๐๙  ศาสนาทั่วไป ๒(๒-๐-๔)
     (Religions)
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ คุณคาของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักใน

การศึกษาศาสนา หลักคําสอน พิธีกรรมและจุดมุงหมายของศาสนาตาง ๆ วิเคราะหลักษณะที่เปนสากล
รวมกันและตางกันของศาสนาปจจุบัน อิทธิพลของศาสนาตอสังคมโลก วิธีการเผยแผศาสนา  ความ
รวมมือระหวางศาสนา และทาทีของศาสนาตาง ๆ ในประเทศไทย

๐๐๐ ๑๑๔  ภาษากับการส่ือสาร ๒(๒-๐-๔)
     (Language  and  Communication)
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การฟง พูด อานและเขียนภาษาไทยเพื่อ

การส่ือสารในชีวิตประจําวัน การอานคํารอยแกว คํารอยกรอง อานประกาศ แถลงการณ การเขียน
จดหมาย ยอความ เรียงความ โวหารตาง ๆ การพูด การสนทนา บรรยาย อภิปราย มารยาทการพูด การ
ฟง การจับสาระของเรื่อง มารยาทในการฟง และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ
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๐๐๐ ๑๑๕  ภาษาศาสตรเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)
(Introduction  to  Linguistics)

ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร สาขาของวิชาภาษาศาสตร ลักษณะทั่วไปของ
ภาษา ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสัทศาสตร (Phonetics) สรศาสตร (Phonemics) สัทอักษรสากล           
สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะหภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร

๐๐๐ ๑๓๙    คณิตศาสตรเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)
                 (Basic  Mathematics)

ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร  ขอความ  ประโยคเปด  ประพจน  ตัวบงชี้ปริมาณ        
คาความจริง  ตัวเชื่อมขอความ  และนิเสธ  การหาคาความจริง  การสมมูลกัน  การใหเหตุผล          
เซต  ความหมายเซต  ประเภทเซต  เซตยอย  การเทากันของเซต  การดําเนินการของเซต  พีชคณิต
ของเซต  และการประยุกตเซต  จํานวนจริง  ระบบจํานวนจริง  คุณสมบัติของจํานวนจริง  สมการ  
อสมการ  คาสัมบูรณ  ความสัมพันธ  ฟงกชั่น  ฟงชั่นเชิงซอน  แมตริกซ  การดําเนินการแมตริกซ      
การเทากัน  การบวก  การคูณ ดีเทอรมิเนนท  อินเวอรส  แมตริกซ

๐๐๐ 1๑๐ ตรรกศาสตรเบ้ืองตน (๒)(๒-๐-๔)
                (Introduction  to  Logic)

ศึกษานิมิต คําที่เปนปฏิปกษตอกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจนในแบบ  ตาง ๆ 
การแบงญัตติ ความเปนปฏิปกษแหงญัตติ ญัตติผสม การใหเหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบ
ตาง ๆ ศึกษาหลักการและวิธีการใหเหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจาในอนัตตลักขณสูตรหรือใน
สูตรอื่น ๆ บทสนทนาในคัมภีรกถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน 
เปรียบเทียบความเหมือนและความตางระหวางตรรกศาสตรตะวันตก กับตรรกศาสตรตะวันออก 
โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร

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

ศึกษาหลักพื้นฐานทางสถิติ  การจัดเก็บขอมูล  การรวบรวมขอมูล  การแจกแจงความถี่  การ
หาคาแนวโนมเขาสูสวนกลาง  การกระจายปกติ  และความเบ  สวนเบี่ยงเบน  ความแปรปรวน  ความ
นาจะเปน  คาสถิติ  Z  T  และ  F  ประชากรและการสุมตัวอยาง  การทดสอบสมมุติฐาน  การวิจัย
ลักษณะและประเภทการวิจัย  ขั้นตอนการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  การเขียนโครงรางการวิจัยและการ
เขียนรายงานผลการวิจัย
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วิชาเลือก  จํานวน  ๑๒  หนวยกิต
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒(๒-๐-๔)
                (Politics  and  Thai  Government)

ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย
สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการ
ปกครองของไทย และพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย

๐๐๐ ๑๐๔  เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ๒(๒-๐-๔)
               (Economics  in  Daily  Life)

ศึกษาหลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร  ปรากฏการณทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในชีวิต  
ประจําวันรูปแบบตาง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ  การทํางานของกลไกราคาในตลาด  บทบาทของภาครัฐ
และภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ  เงินตราและสถาบันการเงิน  เนนการวิเคราะหสถานการณปจจุบันใน
เรื่องที่เกี่ยวของเปนขอมูลประกอบการศึกษา  และศึกษาเศรษฐศาสตรตามแนวพุทธ

๐๐๐ ๑๐๕  มนุษยกับส่ิงแวดลอม ๒(๒-๐-๔)
                (Man  and  Environment)

ศึกษาสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวกับมนุษย แนวคิดการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม การจัดการ
สิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน การแกปญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และบทบาทของพระสงฆตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใน
ประเทศไทย

๐๐๐ ๑๐๖  เหตุการณโลกปจจุบัน ๒(๒-๐-๔)
               (Current  World  Affairs)

ศึกษาเหตุการณสําคัญท่ีเกิดขึ้นในโลก ท้ังมิติทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความ
รวมมือและความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณสําคัญของโลก ความรวมมือของ
ชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาความขัดแยงในโลกปจจุบัน

๐๐๐ ๑๑๖  ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน  ๒(๒-๐-๔)
               (Basic  English)

ศึกษากฎเกณฑและการใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใชคํานําหนานาม (Article) การใชกาล 
(Tense) การสรางประโยค (Sentence) การใชบุรพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝก
ทักษะเบื้องตนในการฟง พูด อานและเขียนในลักษณะที่สัมพันธกัน เนนดานการอานและความเขาใจ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและคําศัพทตาง ๆ
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๐๐๐ ๑๑๗  ภาษาอังกฤษช้ันสูง ๒(๒-๐-๔)
               (Advanced  English)

ศึกษาโครงสรางประโยคตามหลักไวยากรณและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน เนนการ
อาน การเขียนและความเขาใจขอความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคําศัพทและโครงสรางประโยคสัมพันธกับ
เอกสารที่ใชศึกษา

๐๐๐ ๑๑๘  ภาษาสันสกฤตเบ้ืองตน  ๒(๒-๐-๔)
(Basic  Sanskrit)

ศึกษาโครงสรางของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและ
เสียง การเขียน การอานคําศัพท สวนประกอบของนามศัพท การแจกรูปนามศัพทสระการันต สระสนธิ 
บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท สวนประกอบของกริยา
อาขยาต การประกอบรูปเปนอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแตงประโยค
สันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณที่ไดศึกษา  

๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตช้ันสูง ๒(๒-๐-๔)
(Advanced  Sanskrit)

ศึกษานามศัพท การแจกรูปนามศัพท พยัญชนะการันต พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท                  
อัพยยศัพท กริยาศัพท การประกอบรูปเปนอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก                 
ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเปนกรรมวาจก 
ประโยคคําถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและแตงประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณที่ไดศึกษา  

๐๐๐ ๑๒๐  ภาษาไทยเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)
(Basic  Thai)

ศึกษาหนวยเสียงพยัญชนะ   หนวยเสียงสระ  หนวยเสียงวรรณยุกต  หนวยคํา  ระบบ
ไวยากรณ   ความหมายในภาษาไทย  ฝกทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียนภาษาไทย   ฟงคําส่ัง  คํา
บรรยาย   จดบันทึกเรื่องที่ฟง  พูด  ทักทาย  ขอบคุณ  ขอโทษ  ขออนุญาต   แนะนําตัวเอง  แนะนํา
ผูอื่น  บอกชื่อสิ่งของที่ใชในชีวิตประจําวัน  สนทนาไดทั้งคําที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม

๐๐๐ ๑๒๑  ภาษาไทยชั้นสงู ๒(๒-๐-๔)
(Advanced  Thai)

ศึกษาวิเคราะหหนวยเสียงพยัญชนะ  หนวยเสียงสระ  หนวยเสียงวรรณยุกต  หนวยคํา    
ระบบไวยากรณ   ความหมายในภาษาไทย  ฝกทักษะการฟงขาวจากวิทยุ  โทรทัศน  การพูดวาทศิลป  
การอานหนังสือพิมพและตําราวิชาการ  การเขียนบทความ  และฝกแตงกาพย  กลอน  โคลง  ฉันท     
ในภาษาไทย  
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๐๐๐ ๑๒๘  ภาษาจีนเบ้ืองตน  ๒(๒-๐-๔)
(Basic  Chinese)

ศึกษาโครงสรางของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบคํา และระบบประโยค ฝกการอาน               
การเขียนภาษาจีน และการฝกสนทนาโดยอาศัยขอมูลจากสถานการณปจจุบัน

๐๐๐ ๑๒๙  ภาษาจีนช้ันสูง ๒(๒-๐-๔)
               (Advanced  Chinese)

ฝกทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีน เนนการสนทนาโดยอาศัยขอมูลจาก
สถานการณปจจุบัน

๐๐๐ ๑๓๐  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน  ๒(๒-๐-๔)
                (Basic  Japanese)

ศึกษาโครงสรางของภาษาญี่ปุน ในเรื่องระบบเสียง ระบบคํา และระบบประโยค ฝกการอาน 
เขียนภาษาญี่ปุน และการสนทนาโดยอาศัยขอมูลจากสถานการณปจจุบัน

๐๐๐ ๑๓๑  ภาษาญ่ีปุนช้ันสูง ๒(๒-๐-๔)
               (Advanced  Japanese)

ฝกทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญี่ปุน เนนการสนทนาโดยอาศัยขอมูลจาก
สถานการณปจจุบัน

๐๐๐ ๑๓๕  ภาษาฮินดีเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔)
               (Basic  Hindi)

ศึกษาโครงสรางของภาษาฮินดี  ในเรื่องระบบเสียง  ระบบคํา  และระบบประโยค  ฝกการฟง-
อาน-เขียน-สนทนาภาษาฮินดี  และระบบไวยากรณพื้นฐานที่นิยมใชในชีวิตประจําวัน

๐๐๐ ๑๓๖  ภาษาฮินดีช้ันสูง ๒(๒-๐-๔)
(Advanced  Hindi)

ฝกทักษะในการฟง  พูด  อาน  และเขียนภาษาฮินดี  เนนการสนทนา  โดยอาศัยขอมูลจาก
สถานการณปจจุบัน

๐๐๐ 1๑๑  วัฒนธรรมไทย ๒(๒-๐-๔)
                (Thai  Culture)

ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภทของ
วัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ การเผยแพรและสรางสรรควัฒนธรรมไทย 
วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมตางชาติตอวัฒนธรรมไทย
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๐๐๐ 1๑๒  มนุษยกับอารยธรรม ๒(๒-๐-๔)
(Man  and  Civilization)

ศึกษาความเปนมาและพัฒนาการของมนุษย ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยปจจุบัน 
ความหมายของอารยธรรม บอเกิดและพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคตางๆ 
ความสัมพันธระหวางโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่
กอใหเกิดผลกระทบและความคิดสรางสรรคในรูปแบบตางๆ การแลกเปล่ียนกันระหวางอารยธรรม
ตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองที่มีตอสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน

๐๐๐ 1๑๓  ชีวิตกับจิตวิทยา ๒(๒-๐-๔)
                (Life  and  Psychology)

ศึกษาพัฒนาการและองคประกอบของชีวิต ความสัมพันธของจิตวิทยากับการดํารงชีวิต 
วิเคราะหคุณสมบัติของจิตใจลักษณะตางๆ  ผลของสุขภาพจิตที่มีตอพฤติกรรมของมนุษยและการดํารง
อยูรวมกันในสังคมและสิ่งแวดลอม

๐๐๐ ๑๔๐  โลกกับส่ิงแวดลอม ๒(๒-๐-๔)
               (World  and  Environment)

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของวิทยาศาสตรและวิธีการทางวิทยาศาสตร ภาวะอุณหภูมิพื้นโลก
ที่สูงขึ้น  ฝนกรดและหมอกควันดํา  สภาวะเรือนกระจก  มลพิษทางอากาศ  ทางน้ํา  การตัดไมทําลาย
ปา  ปญหาขยะลนโลกและสารพิษใตดิน  การใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย  การพิทักษส่ิงแวดลอม  
และการพัฒนาท่ีย่ังยืน  ดานเศรษฐกิจและสังคม การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ            
การสงเสริมบทบาทของพระสงฆและของกลุมหลักในสังคมดานสิ่งแวดลอมและความเสี่ยง

๐๐๐ 1๔๑  วิทยาศาสตรกายภาพและประยุกตวิทยา ๒(๒-๐-๔)
               (Physical  Science  and  Technology)

ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร  ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตรในยุคสมัย                  
ตาง ๆ ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ  ระบบสุริยะ  เทคโนโลยี  เทคโนโลยีทางการเกษตร  เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  การลดตนทุนการผลิต  การเพิ่มผลผลิต  การขนสง  การสื่อสาร  เทคโนโลยีภูมิปญญา
ไทย ภูมิปญญาทองถิ่น  วิทยาศาสตรกับชีวิตประจําวัน  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร
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๐๐๐ 2๔๒  พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔)
                (Introduction to Computer  and  Information  Technology)

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประวัติของคอมพิวเตอรและการส่ือสาร  
องคประกอบของคอมพิวเตอร  ระบบดิจิทัล  ภาษาคอมพิวเตอร  ซอฟตแวรประเภทตางๆ  
แพลตฟอรมคอมพิวเตอร  ระบบการประมวลผล  การวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบ  ขอมูลและ
การบริหารขอมูล  เครือขายและการสื่อสาร  อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ  ภัยคุกคามและความมั่นคง
ของระบบ   จริยธรรมและสังคมไซเบอร

หมวดวิชาเฉพาะดาน    ๑๐๔    หนวยกิต
วิชาแกนพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต
กลุมวิชาภาษาบาลี  จํานวน  ๖  หนวยกิต

๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี ๒(๒-๐-๔)
(Pali Literature)

ศึกษาประวัติ  ความหมาย ประเภท และพัฒนาการของคัมภีรพระไตรปฎก อรรถกถา อนุฎีกา 
โยชนา และปกรณวิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และคุณคาของวรรณกรรมบาลีตอสังคมไทย  

๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ ๒(๒-๐-๔)
(Advanced Pali Grammar)

ศึกษาไวยากรณบาลีไวยากรณ

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

กลุมวิชาพระพุทธศาสนา  จํานวน  ๒๔  หนวยกิต
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา ๒(๒-๐-๔)

(Tipitaka Studies)
ศึกษากําเนิด ความเปนมา และพัฒนาการของคัมภีรพระไตรปฎก การจําแนกโครงสรางและ

เนื้อหาสาระพระไตรปฎก คําอธิบายโดยยอของพระอรรถกถาจารย  การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะ และ
ลายลักษณอักษร ลําดับคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ความเปนมาของพระไตรปฎกในประเทศไทย และ 
ประโยชน ที่ได รับจากการศึกษาพระไตรปฎก
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๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปฎก ๒(๒-๐-๔)
(Vinaya Pitaka)

ศึกษาประวัติ ความเปนมา ความหมาย  โครงสรางของพระวินัยปฎก  เลือกศึกษาวิเคราะห
เนื้อหาสาระที่สําคัญในคัมภีรมหาวิภังค ภิกขุนีวิภังค มหาวรรค จุลวรรค  และปริวาร โดยอาศัยอรรถ
กถาและฎีกาประกอบ   และประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาพระวินัยปฏก

๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปฎก ๒(๒-๐-๔)
(Suttanta Pitaka )

ศึกษาประวัติความเปนมา ความหมาย โครงสรางของพระสุตตันตปฎก  เลือกศึกษาวิเคราะห 
พระสูตรที่สําคัญ คือ  พรหมชาลสูตร  มหาปรินิพพานสูตร  อัคคัญญสูตร  รวมทั้งประเด็นที่นาสนใจ
จาก นิกายทั้ง  ๕  นิกาย  คือ  ทีฆนิกาย  มัชฌิมนิกาย  สังยุตตนิกาย  อังคุตตรนิกาย  และขุททกนิกาย  
โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ    

๐๐๐ 1๕๐ พระอภิธรรมปฎก ๒(๒-๐-๔)
(Abhidhamma Pitaka)

ศึกษาประวัติความเปนมา ความหมาย โครงสรางของพระอภิธรรมปฎก  เนื้อหาสาระ  
ประเด็นท่ีนาสนใจในพระอภิธรรมปฏกทั้ง  ๗  คัมภีร  โดยเนนใหเขาใจหลักปรมัตถธรรม  คือ  จิต  
เจตสิก  รูป  และนิพพาน  โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ  

๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation I)

ศึกษาความเปนมา ความหมาย  หลักการ วิธีการ และประโยชนของการปฏิบัติกรรมฐาน 
อารมณของสมถกรรมฐาน ๔๐  วิปสสนาภูมิ ๖  สติปฏฐาน  ๔  หลักธรรมที่ควรรู  ไดแก   ภาวนา ๓  
นิมิต ๓  สมาธิ ๓  รูปฌาน ๔  อรูปฌาน ๔ วสี ๕  นิวรณ ๕  อุปกิเลส ๑๑  ใหมีความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติและนําไปใช  ฝกปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานโดยการเดินจงกรม  ๑  ระยะ นั่งกําหนด  ๑ 
ระยะ หรือ  ๒ ระยะ  

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

ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติปฏฐานสูตร และอานา
ปานสติสูตร  วิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะและวิปสสนายานิกะ  หลักธรรมที่ควรรู
ไดแก สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓   ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  โดยการเดินจงกรม  ๒  
ระยะ นั่งกําหนด  ๒ ระยะ  สงและสอบอารมณ
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๐๐๐ 2๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation III )

ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติเวทนานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติปฏฐานสูตร   วิธีการปรับ
อินทรีย ๕  หลักธรรมที่ควรรู ไดแก  วิปปลาส ๓ อภิญญา ๖  วิสุทธิ ๗  วิชชา ๘  ฝกปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม  ๓  ระยะ นั่งกําหนด  ๓ ระยะ  สงและสอบอารมณ

๐๐๐ 2๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation IV)

ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติจิตตานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติปฏฐานสูตร  กระบวนการ
เกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ หลักธรรมท่ีควรรู ไดแก  วิปสสนูปกิเลส ๑๐  วิปสสนาญาณ ๑๖     
ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม  ๔  ระยะ นั่งกําหนด  ๔ ระยะ สงและสอบอารมณ

๐๐๐ 3๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation V)

ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติธัมมานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติปฏฐานสูตร   
กระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท  หลักธรรมที่ควรรู  ไดแก โพธิปกขิยธรรม ๓๗    
ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม  ๕  ระยะ นั่งกําหนด  ๕ ระยะ  สงและสอบอารมณ

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

ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับมหาสติปฏฐาน
สูตร  เชน อปณณกสูตร สติสูตร    อาการบรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝกปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม  ๖  ระยะ นั่งกําหนด  ๖ ระยะ  สงและสอบอารมณ

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

ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติ  วิธีการแกสภาวธรรมของ
สํานักปฏิบัติธรรมในสมัยปจจุบันเปรียบเทียบกับมหาสติปฏฐานสูตร  ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม และนั่งกําหนด   สงและสอบอารมณ

๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)
(History of Buddhism)

    ศึกษาประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ความสําคัญและลักษณะเดน
ของพระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเขาไปใน
นานาประเทศและอิทธิพลของพระพุทธศาสนาตอวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ  รวมทั้งศึกษาขบวนการ
และองคกรใหมๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปจจุบันและอนาคต
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๐๐๐ 2๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Festival and Traditions)

ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณคาของเทศกาลและ
พิธีกรรมนั้น ๆ ใหสามารถปฏิบัติไดถูกตอง

๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย ๒(๒-๐-๔)
(Thai Sangha Administration)

ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆไทย ตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงปจจุบัน ศึกษาและ
วิเคราะหเนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับตางๆ กฎ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศที่สําคัญของคณะ
สงฆ

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

ศึกษาศัพทธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใชกันแพรหลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่
สําคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญไดรจนาไวเปนภาษาอังกฤษ

๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒(๒-๐-๔)
(Dhamma Communications)

ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดในที่ชุมชน 
การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใชสื่อ
ประกอบการบรรยาย

๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)
(Research and  Literary Works on Buddhism)

           ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา  ศึกษางานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  วิเคราะหวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่นา
สน ใจ เชน เตภูมิกถาของพญาลิไท  มังคลัตถทีปนีของพระสิริมังคลาจารย  กาพยมหาชาติของพระเจา
ทรงธรรม  สังคีติยวงศของสมเด็จพระวันรัต (แกว) วัดพระเชตุพน    พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระ
มหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส    แกนพุทธศาสนของพุทธทาสภิกขุ   กรรมทีปนีของพระ
พรหมโมลี   (วิลาส   ญาณวโร)  พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต)   พุทธวิทยาของ
อาจารยพรรัตนสุวรรณ  และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณวิทยาลัย
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วิชาเฉพาะดาน 6๔ หนวยกิต ( วิชาเอก )
กลุมวิชาพุทธศาสนาประยุกตกับวิชาการจัดการ

๔๐๖ ๔๐๑ พุทธวิธีการบริหาร ๒(๒-๐-๔)
(Buddha’s Administration Methods)

ศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีของการบริหาร พุทธวิธีการบริหารงาน แนวคิดการ
บริหารงาน หลักการและวิธีการบริหารงานของพระพุทธเจา พุทธจริยา หลักพุทธธรรมเพื่อการ
บริหารงานวิธีการบริหารงานตามแนวพุทธ การบริหารงานตามวิถีพุทธ การเลือกวิธีการบริหารงานตาม
แนวไตรสิกขา กลวิธีและอุบายการบริหารของพระพุทธเจา และพุทธวิธีการบริหารงานที่ดี

๔๐๖ ๓๐๒ การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)
(Management of Buddhist Property)

ศึกษาถึงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทรัพยสินของพระพุทธศาสนา กฎระเบียบท่ีวาดวย                        
ศาสนสมบัติ การบริหารจัดการทรัพยสิน การวิเคราะหทรัพยสิน และแนวโนมการจัดการทรัพยสินของ
พระพุทธศาสนา

๔๐๖ ๔๐๒ กฎหมายสําหรับพระสงฆ ๒(๒-๐-๔)
(Related Laws for Sangha)

ศึกษากฎหมายที่พระสงฆควรทราบ กฎหมายคณะสงฆ กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน การครอบครอง
ปรปกษ การทํานิติกรรมสัญญา การเชาที่ดินและอาคารของวัด การเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย
พระสงฆกับมรดก การเปนโจทย จําเลย และพยานในศาล และศึกษากรณีตัวอยางคดีที่ศาลตัดสินแลว
อันเกี่ยวของกับกฎหมายที่พระสงฆควรทราบ

๔๐๖ ๔๐๓ การประชาสัมพันธเชิงพุทธ ๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Public Relations)

ศึกษาความหมาย ปรัชญา ประเภท วัตถุประสงค องคประกอบ เครื่องมือและสื่อของยุทธวิธี
การประชาสัมพันธและการสารสนเทศอื่นๆ ศึกษาการเผยแพรพุทธธรรมท่ีใชแนวทางของการ
ประชาสัมพันธบทบาทของบรมครูในการเผยแพรและหลักการเผยแพรธรรมะรวมสมัย และศึกษา
พระสงฆที่ประสบผลสําเร็จในการเผยแพรหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา

๔๐๖ ๔๐๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน ๒(๒-๐-๔)
(Management on Buddhism in Asean Countries)

ศึกษาความเปนมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน พัฒนาการจัดการกิจการพระพุทธศาสนาใน
อาเซียน แนวโนมการจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน
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กลุมวิชาวิชาเอกการจัดการ

๔๐๖ ๓๐๖ ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖)
(Introduction to Buddhist affairs)

ศึกษาความหมายกิจการพระพุทธศาสนา พัฒนาการของกิจการพระพุทธศาสนาในสมัย
พุทธกาล และในประเทศไทย แนวโนมเกี่ยวเนื่องกับกิจการพุทธศาสนาในอนาคต

๔๐๖ ๓๐๔ องคการและการจัดการ ๓(๓-๐-๖)
(Organization and Management)

ศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับองคการและการจัดการ การวางแผนเพื่อการจัด
องคการ การจัดโครงสรางขององคการ การจัดการทรัพยากรบุคคล การอํานวยการ การควบคุมงาน                           
การพัฒนาองคการและการจัดการ การสรางจุดเดนขององคการ กระบวนการขององคการ การพัฒนา
ของทฤษฎีองคการและการบริหารสมัยใหม การแกปญหาความขัดแยงและแนวทางแกไขปญหาใน
องคการ และการจัดการทรัพยากรบุคคลแนวพุทธ

๔๐๖ ๓๐๕ การวางแผนและควบคุมงานบริหาร ๓(๓-๐-๖)
(Administration Planing and Cotrol)

ศึกษาทฤษฎี เทคนิค รูปแบบและกระบวนการวางแผนและควบคุม หลักสําคัญในการวางแผน
และควบคุม ประเภทของการวางแผนและควบคุมงานบริหาร การพัฒนาการวางแผนและควบคุมงาน
บริหารกลยุทธในการวางแผนและควบคุม การวางแผนและควบคุมที่มีประสิทธิภาพ แนวโนมการ
วางแผนและควบคุมงานบริหาร และการวางแผนและควบคุมงานบริหารตามแนวพุทธ

๔๐๖ ๓๑๑ การจัดการสาธารณูปการ ๓(๓-๐-๖)
(Monastery Compound Management)

ศึกษาความหมาย แนวคิด และความเปนมาในการจัดการงานสาธารณูปการ การกําหนดเขต
พุทธาวาส สังฆาวาส การอนุรักษสิ่งแวดลอม ตั้งแตสมัยพุทธกาล ผังวัด กฎหมาย ขอบังคับ กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการงานสาธารณูปการ ระเบียบและการดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอมในวัด การ
พัฒนาวัด แผนการจัดการสาธารณูปการ ปญหาและแนวโนมการจัดการงานสาธารณูปการ

๔๐๖ ๔๐๔ การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)
(And the propagation of Buddhism )

ศึกษาแนวคิดการจัดการศึกษาสงเคราะหของพระพุทธศาสนา บทบาทของพระสงฆในการจัด
การศึกษาสงเคราะห ศึกษากรณีตัวอยาง เชน การศึกษาเด็กกอนเกณฑ การศึกษาโรงเรียนการกุศลของ
วัดการศึกษาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย และศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาสงเคราะห
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๔๐๖ ๓๐๖ การจัดการเชิงกลยุทธ ๓(๓-๐-๖)
(Strategic Management)

ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ ระบบขอมูลเพื่อการจัดการ การ
วิเคราะหกลยุทธกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอก การนํากลยุทธไปปฏิบัติ การประเมินและ
ควบคุมกลยุทธ การจัดการทางกลยุทธกับมิติทางดานสังคม กลยุทธการจัดการในสภาวะแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลง และการจัดการเชิงกลยุทธตามแนวพระพุทธศาสนา

๔๐๖ ๓๑๐ การจัดการการศึกษาของคณะสงฆ ๓(๓-๐-๖)
(Sangha Educational Management)

ศึกษาประวัติความเปนมาของการศึกษา หลักการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ ระบบ
การศึกษาคณะสงฆ บทบาทของพระสงฆตอการบริหารจัดการการศึกษา การศึกษาสงเคราะหแนวพุทธ
การปฏิรูปการศึกษากับการศึกษาของคณะสงฆ กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาของคณะสงฆ แนวโนมการ
จัดการการศึกษาของพระสงฆ

๔๐๖ ๔๐๕ การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ ๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Social Work)

ศึกษาแนวคิดการสังคมสงเคราะห การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ บทบาทของพระสงฆในการ
สังคมสงเคราะหตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ในดานสาธารณสุข สาธารณสงเคราะห การสงเคราะหดานจิตใจ                     
หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการสงเคราะห วิสัยทัศนพระสงฆกับการสังคมสงเคราะห

๔๐๖ ๓๐๘ ภาวะผูนําทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖)
(Leadership management according to the Buddha)

ศึกษาความความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา การจัดการเพื่อความเปนผูนํา
ผูนําสงฆที่มีประสิทธิภาพ พฤติกรรม เจตคติ วิสัยทัศนของผูนําสงฆ ตนแบบของผูนําสงฆ การออกแบบ
และนําการเรียนรูในองคกรสงฆ กระบวนการฝกอบรม และการพัฒนาผูนําสงฆ คุณสมบัติของภาวะผูนํา
สงฆและพุทธธรรมสําหรับการสรางภาวะผูนําสงฆ

๔๐๖ ๓๐๗ การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ ๓(๓-๐-๖)
(Buddhist Human Resource Management)

ศึกษาหลักการ หนาที่ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในองคการ การพยากรณ
เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การ
ประเมินการปฏิบัติงาน การฝกอบรม การบรรจุแตงตั้งระบบการจายคาตอบแทน ความสัมพันธระหวาง
นายจางและพนักงาน สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยตามแนวพระพุทธศาสนา
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๔๐๖ ๔๐๖ การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป ๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Arts Conservation and Management)

ศึกษาความหมายประวัติความเปนมา ขอบเขตและประโยชนพุทธศิลป วิวัฒนาการและ
อิทธิพลพุทธศิลปในดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ปรัชญาธรรมทางวัตถุ ลักษณะของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย สมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร ความสัมพันธพุทธศิลปะกับศาสตร
ตางๆสกุลศิลปะ การสงวนรักษา การอนุรักษและการบริหารจัดการพุทธศิลป

๔๐๖ ๔๐๗ การวิจัยเพ่ือการจัดการ ๓(๓-๐-๖)
(Managerial Research)

ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย การใชผลการวิจัยเพื่อ
การบริหารจัดการ การวางแผนและการออกแบบการวิจัย ประชากรและการสุมตัวอยาง สถิติสําหรับ
การวิจัยเทคนิคการรวมรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเชิงบริหารจัดการ การเขียนโครงการวิจัย การ
เขียนรายงานวิจัย การนําผลงานการวิจัยไปใชในการตัดสินใจเชิงบริหารจัดการ และศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนา

๔๐๖ ๔๐๘ ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ ๓(๓-๐-๖)
(English for Management)

ศึกษาโครงสรางภาษาอังกฤษและศัพทพื้นฐานทั่วไปทางการจัดการ การใชภาษาอังกฤษในการ
ปฏิบัติงานทางวิทยาการจัดการ การติดตอสื่อสารและการจัดการ การเขาประชุมสัมมนา การรายงาน
และการเสนอผลงานทางดานบริหารจัดการ ทักษะการอานตําราและเอกสารวิชาการ และทักษะการ
อานหนังสือพิมพสําหรับการบริหารจัดการ

๔๐๖ ๔๓๓ การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ ๒(๒-๐-๔)
(Independent Study on Buddhist Management)

ศึกษาหลักเกณฑการปฏิบัติงาน เลือกปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ณ หนวยงานตาม
ความสนใจ เขียนเปนรายงานผลของการปฏิบัติงานดังกลาวในรูปของภาคนิพนธหรือสารนิพนธ โดยการ
ควบคุมและแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา

๔๐๖ ๓๒๐ การบริหารจัดการงบประมาณ ๓(๓-๐-๖)
(Budgeting Administration)

ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ กระบวนการ
งบประมาณ เทคนิคและวิธีการวิเคราะหงบประมาณ บทบาทของระบบการเมืองตอการบริหารจัดการ
งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อพระพุทธศาสนา ปญหาและแนวโนมของการบริหาร
จัดการงบประมาณ
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๔๐๖ ๓๒๒ หลักการบัญชีข้ันตน ๓(๓-๐-๖)
(Introduction to Principles of Accounting)

ศึกษาหลักการบัญชี แมบทการบัญชี การจัดทําบัญชีตามวงจรการบัญชี การจัดทํางบการเงิน
สําหรับกิจการใหบริการและกิจการพาณิชยกรรม จริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี ประยุกตใชหลักการ
บัญชี และการจัดทํางบการเงินสําหรับกิจการคณะสงฆ

๔๐๖ ๓๒๑ การจัดการการเงินและทรัพยสิน ๓(๓-๐-๖)
(Financial and Asset Management)

ศึกษาสถานะแวดลอมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องตน การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การ
จัดหาเงินทุนระยะตางๆ การบริหารทุนหมุนเวียน การวิเคราะหฐานะทางการเงิน ศึกษาการจําแนก
ประเภททรัพยสิน การจัดสวนแบงของทรัพยสิน คาใชจายกําหนดราคาทรัพยสิน วิธีการดูแลรักษาศาสน
สมบัติกลางวิธีการบริหารจัดการทรัพยสินวัดและการแสดงรายการทรัพยสินในงบดุลใหถูกตองตาม
มาตรฐานการบัญชี

๔๐๖ ๔๒๐ หลักการฝกอบรมและการประชุม ๓(๓-๐-๖)
(Principle of Training and Meeting)

ศึกษาหลักการ วิธีการ และกระบวนการเกี่ยวกับการฝกอบรมและการประชุม บรรยากาศ
ลักษณะหรือรูปแบบในการฝกอบรมและการประชุมในสถานการณตางๆ การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
และการฝกอบรมและการประชุมเพื่อประโยชนในการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนา

๔๐๖ ๔๒๑ การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน ๓(๓-๐-๖)
(The Development of Efficiency in Working)

ศึกษาหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการทํางาน ทักษะและวิสัยทัศนในหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยเนนหลักการทํางานในเชิงกลยุทธและประสิทธิภาพในการทํางานตามแนวทฤษฎีการบริหาร
จัดการในลักษณะทีมงานเปนหลัก และการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานแนวพุทธ

๔๐๖ ๔๒๒ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ ๓(๓-๐-๖)
(Correspondence and Routine Work Management)

ศึกษาลักษณะความหมาย และโครงสรางของการจัดการงานสารบรรณและธุรการ หลักทฤษฎี
เกี่ยวกับงานสารบรรณ บทบาทและความสําคัญของงานสารบรรณ กลไกของระบบการทํางาน การ
ควบคุมดูแลงานในสํานักงาน ระบบของการรายงาน การสรุปผลของงาน การประชุมสัมมนา รวมทั้งการ
เขียนโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ
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๔๐๖ ๔๒๔ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ๓(๓-๐-๖)
(Information Systems for Management)

ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและโครงสรางของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ การจัดการฐานขอมูล การวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เกี่ยวของกับการบริหารองคการ การจัดการดานการบริหารงานบุคคล การดําเนินการตรวจสอบ และ
ระบบควบคุมสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดองคการกับระบบ ISO และระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการทรัพยสินทางพระพุทธศาสนา

๔๐๖ ๔๒๕ การส่ือสารกับการจัดการ ๓(๓-๐-๖)
(Communication and Management)

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร ความหมายและพัฒนาการของการสื่อสาร ความสําคัญ และ
เปาหมายของการสื่อสาร องคประกอบของการสื่อสารในการจัดการ วัตถุประสงคของการสื่อสารในการ
จัดการ โครงสรางของการจัดการองคการ พฤติกรรมบุคคลกับการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสารในการ
จัดการองคการ ระบบการสื่อสารขององคการ กิจกรรมการสื่อสารในการจัดการองคการ การแกไข
ปญหาโดยการจัดระบบการสื่อสารใหประสานกัน การสื่อสารกับการจัดการแนวพุทธ

๔๐๖ ๔๒๗ การบริหารชุมชนและส่ิงแวดลอม ๓(๓-๐-๖)
(Communication and Environment Management)

ศึกษาหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารชุมชนและสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา เศรษฐกิจ
อนามัย และคุณภาพชีวิต เพื่อการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและสิ่งแวดลอมที่สรางสรรคตามแนวทางการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแบบยั่งยืน และการบริหารชุมชนและสิ่งแวดลอมตามแนว
พระพุทธศาสนา

๔๐๖ ๔๓๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน ๒(๒-๐-๔)
(English for Communication and Information Retrieval)

ศึกษาและพัฒนาดานการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการติดตอสื่อสาร
ในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การสืบคนและการใชพจนานุกรม โดยอาศัยการสืบคนขอมูล
สารสนเทศผานระบบสารนิเทศรูปแบบตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของตนเองจากแหลงขอมูลตางๆ

๔๐๖ ๔๒๓ การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน ๒(๒-๐-๔)
(Current Affair Analysis)

ศึกษาวิเคราะหสถานการณที่เกิดในโลกในปจจุบัน ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา
ศาสนาและวัฒนาธรรม การวิเคราะหผลกระทบจากสถานการณปจจุบัน เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาใน
สถานการณปจจุบัน ศึกษาแนวโนมของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ และการวิเคราะหสถานการณปจจุบันของ
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
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๔๐๖ ๔๒๙ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ ๒(๒-๐-๔)
(Seminar on Sangha Management)

สัมมนาการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆตามหัวขอท่ีกําหนด

๔๐๖ ๔๒๖ มนุษยสัมพันธกับการจัดการ ๒(๒-๐-๔)
(Human Relations and Management)

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและปจจัยพื้นฐานของความสัมพันธระหวางบุคคล ความตองการของ
บุคลากรในองคกร หลักการสรางมนุษยสัมพันธในการบริหาร หนาที่และบทบาทความรับผิดชอบตอ
องคกรและสังคม การติดตอสื่อสารกับการบริหารจัดการ จิตวิทยาของความสัมพันธระหวางผูรวมงาน
หลักพุทธธรรมที่ชวยสงเสริมมนุษยสัมพันธ
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แผนการศึกษา
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ชั้นปท่ี ๑

ภาคการศึกษาท่ี  ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒

รหัสวิชา รายวิชา นก รหัสวิชา รายวิชา นก

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒ ๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายท่ัวไป ๒
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบ้ืองตน ๒ ๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒ ๐๐๐ 1๑๐ ตรรกศาสตรเบื้องตน (2)
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตรเบื้องตน ๒ ๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษช้ันสูง ๒
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน ๒ ๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตรเบ้ืองตน ๒

หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา* ๒ ๐๐๐ ๑๔5 บาลีไวยากรณ 2
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒) ๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปฎก* ๒
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา* ๒ ๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปฎก* ๒
000 262 ธรรมนิเทศ 2 ๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมภาคปฏิบัติ ๒ ๑

วิชาบาลีเสริม วิชาบาลีเสริม 
SP ๑๐๑ บาลีไวยากรณ ๑ (๒) SP ๑๐๒ บาลีไวยากรณ ๒ (๒)

ไมนับหนวยกิต (๔) ไมนับหนวยกิต (๔)
นับหนวยกิต 16 นับหนวยกิต 1๕

รวม 2๐ รวม ๑๙
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แผนการศึกษา
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ชั้นปท่ี ๒

ภาคการศึกษาท่ี  ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒

รหัสวิชา รายวิชา นก รหัสวิชา รายวิชา นก

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
000 111 วัฒนธรรมไทย 2 ๐๐๐ ๑๐๑ มนุษยกับสังคม* ๒
๐๐๐ 2๐6 เหตุการณโลกปจจุบัน ๒ ๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร* ๒
๐๐๐ 2๓๘ สถิติเบื้องตนและการวิจัย ๒

000 242 
พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2

หมวดวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  
๔๐๖ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหารงาน 2

หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา
000 144 วรรณคดีบาลี* 2 ๐๐๐ 1๕๐ พระอภิธรรมปฎก* 2
000 146 แตงแปลบาลี 2 ๐๐๐ 2๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ 1
๐๐๐ 2๕3 ธรรมภาคปฏิบัติ ๓ (๒) ๐๐๐ 2๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย* ๒ ๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 2
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพุทธ

ศาสนา*
๒

วิชาบาลีเสริม วิชาบาลีเสริม
SP ๑๐๓ บาลีไวยากรณ ๓ (๒) SP ๑๐๔ บาลีไวยากรณ ๔ (๒)

ไมนับหนวยกิต (๔) ไมนับหนวยกิต (๒)
นับหนวยกิต 1๔ นับหนวยกิต 1๕

รวม ๑๘ รวม 1๗
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แผนการศึกษา
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ชั้นปท่ี ๓

ภาคการศึกษาท่ี  ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒

รหัสวิชา รายวิชา นก รหัสวิชา รายวิชา นก

หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (2) ๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ 1

หมวดวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  หมวดวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  
๔๐๖ ๓๐๒ ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย สิ น ข อ ง

พระพุทธศาสนา
2 406 404 การประชาสัมพันธเชิงพุทธ 2

406 403 กฎหมายสําหรับพระสงฆ 2
๔๐๖ ๔๐๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาใน

อาเซียน
2

หมวดวิชาบังคับสาขา หมวดวิชาบังคับสาขา
๔๐๖ 2๐๖ ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการจัดการ 3 ๔๐๖ ๓๑๑ การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา 3
๔๐๖ 2๐๗ ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการจัดการ

กิจการพระพุทธศาสนา
3 ๔๐๖ ๓๑๒ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ 3

๔๐๖ ๓๐๘ องคการและการจัดการ 3 ๔๐๖ ๓๑๓ การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ 3
๔๐๖ ๓๐๙ การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 3 ๔๐๖ ๓๑๔ การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ 3
๔๐๖ ๓๑๐ การจัดการสาธารณูปการการ ๓

หมวดวิชาเลือกสาขา
๔๐๖ ๓๒2 การบริหารจัดการงบประมาณ 3

วิชาบาลีเสริม วิชาบาลีเสริม
SP ๑๐๕ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๑ (๒) SP ๑๐๖ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี ๒ (๒)

ไมนับหนวยกิต (๔) ไมนับหนวยกิต (๒)
นับหนวยกิต ๑๙ นับหนวยกิต 2๐

รวม ๒๓ รวม ๒๒
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แผนการศึกษา
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ชั้นปท่ี ๔

ภาคการศึกษาท่ี  ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒

รหัสวิชา รายวิชา นก รหัสวิชา รายวิชา นก

หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ 1

หมวดวิชาบังคับสาขา หมวดวิชาบังคับสาขา
๔๐๖ 3๑๕ การวิจัยเพื่อการจัดการ 1 3 ๔๐๖ ๔๑๘ ภาวะผู นํ าทา งการจั ดการตามแนว

พระพุทธศาสนา
3

๔๐๖ ๔๑๖ การวิจัยเพื่อการจัดการ 2 3 ๔๐๖ ๔๑๙ การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป 3
๔๐๖ ๔๑๗ ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ 3 406 420 การจัดการเชิงกลยุทธ 3

406 421 การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ 3

หมวดวิชาเลือกสาขา หมวดวิชาเลือกสาขา
๔๐๖ ๓๒5 การพัฒนาประสิท ธิภาพในการ

ทํางาน
3 ๔๐๖ ๓๒7 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3

๔๐๖ ๔31 การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน 2 ๔๐๖ ๔๒9 การบริหารชุมชนและสิ่งแวดลอม 3
๔๐๖ ๔๓๓ สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ 2

หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาเลือกเสรี
๔๐๖ ๓๒3 การจัดการการเงินและทรัพยสิน 3 ๔๐๖ ๓๒4 หลักการฝกอบรมและการประชุม 3

ไมนับหนวยกิต ไมนับหนวยกิต
นับหนวยกิต ๒๐ นับหนวยกิต ๒๑

รวม ๒๐ รวม ๒๑
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