
 

 1 
จัดท าโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

มคอ. 2 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสังคมศาสตร์  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 
ภาษาอังกฤษ:     Bachelor of Arts Programs in Buddhist  Affairs Administration 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):           ศิลปศาสตรบณัฑิต (การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):            ศศ.บ. (การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):       Bachelor of Arts (Buddhist Affairs Administration) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):        B.A. (Buddhist Affairs Administration) 

3. วิชาเอก 
การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
130 หน่วยกิต        

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงจากหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหาร
กิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2547  
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 -สภาวิชาการกลั่นกรองและเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 25 เดือน
มกราคม พ.ศ.2554 
 -สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 1/2554 วันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2554 
 เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2554 
 -สภาวิชาการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 
 -สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 23 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555  

เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2556 (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี)  
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

บัณฑิตสาขาวิชานี้สามารถท างานบริหารเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น หากเป็นบรรพชิตสามารถ
ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล  เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะ
อ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด   เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค หรือท างานเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา หากเป็นคฤหัสถ์สามารถเป็นไวยาวัจกร หรือท างานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในองค์กร
ต่างๆ  คณะกรรมการศาสนาจังหวัด หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
9. ชื่อ ฉายา/นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร    

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   ส าหรับเปิดสอน  ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก 

ส าเร็จจาก 

ปีที่
จบ 

ภาระงานสอน ชม./
สัปดาห ์

2554 2555 2556 2557 

 
1 

พระมหา 
วิไลศักดิ์ 
ปญฺญาวโร* 

อาจารย ์ - รป.ม.  
(รัฐประศาสนศาสตร)์ 
- ศษ.บ.(วิทยาศาสตร์) 

ม.เจ้าพระยา 
 
ม.สุโขทัยธรร
มาธิราช 

2546 
 
2539 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
2 

 
พระมหาวิรุธ  
วิโรจโน* 

 
อาจารย ์

- รป.ม.  
(รัฐประศาสนศาสตร)์ 
- ศน.บ. 

(ภาษาอังกฤษ)  

ม.เจ้าพระยา 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2546 
 
2539 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

3 นายชนาธิป  
ศรีโท* 

อาจารย ์ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การ
ปกครอง) 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2552 
 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 
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- ศน.บ.(รัฐศาสตร์การ
ปกครอง) 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2549 

4 

พระมหา 

วิศักดิ์  
ชาตสุโภ 

 

อาจารย ์
-ศศ.ม. (ปรัชญา) 
-ศน.บ.(สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา) 

ม.ขอนแก่น 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย  

2550 
2544 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

5 

พระครูปลัด
สังวร 

กิตฺติสาโร 

อาจารย ์ -ศศ.ม.(พุทธศาสนา
และปรัชญา) 
-ศน.บ. (ปรัชญา) 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2550 
 
 
2538 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

หมายเหตุ: * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(2)  อาจารย์รับผิดชอบจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   ส าหรับเปิดสอน  ณ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก ส าเร็จจาก 

ปีที่
จบ 

ภาระงานสอน ชม./
สัปดาห ์

2554 2555 2556 2557 

1 

 
 
 
พระครูสิริ
ธรรมาภิรัต* 
 

 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

-ศน.ด. (พุทธศาสน์
ศึกษา) 
-ศน.ม. (พุทธศาสน์
ศึกษา)  
-ร.บ.(ทฤษฎีและ
เทคนิคทาง
รัฐศาสตร์) 

ม.มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย 
ม.มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย 
ม.สุโขทัยธรร
มาธิราช 
 

2552 
 
2542 
 
2538 
 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

2 

 
พระศรีธรรม
ประสาธน์* 

 
 

อาจารย ์

-ศศ.ม. 
(สังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา) 
-ศน.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

ม.ราชภัฏนคร 
ศรีธรรมราช 
 
ม.มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย 

2551 
 
 
2544 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

3 

นายธีรักษ์   
หนูทอง
แก้ว* 

 
อาจารย์ 

-ค.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 
-ศน.บ. 
(ภาษาอังกฤษ)  

ม.ราชภัฏนคร 
ศรีธรรมราช 
ม.มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย 

2550 
 
2535 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

4 

พระมหา
ประทิ่น  
เขมจาร ี

 
อาจารย์ 

-ศศ.ม. (ไทยคดี
ศึกษา) 
-ศน.บ. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 

ม.ราชภัฏนคร 
ศรีธรรมราช 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2550 
 
2543 
 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 
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5 พระมหา 
วิชาญ  
กนฺตสีโล 

อาจารย ์ -ศศ.ม.(สันสกฤต) 
-ศน.บ.(ศาสนาและ
ปรัชญา) 

ม.ศิลปากร 
ม.มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย 

2549 
2544     

9 9 9 9 

หมายเหตุ: * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

11.1.1 สังคมโลกปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง อย่าง
รวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงวิธีใหม่ๆ ในการบริหารงานภาครัฐและเอกชน 

11.1.2 เป็นสังคมโลกาภิวัตน์ การเดินทาง การติดต่อถึงกันเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว จึง
ท าให้เกิดผลกระทบการบริหารงานภาครัฐและเอกชนอย่างรวดเร็ว 

11.1.3 มีความก้าวหน้าในด้านการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วโลก เกิดความตื่นตัวของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร 

11.1.4 เกิดการแข่งขันทางด้านความรู้ เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ท าให้หน่วยงานต่างๆ ต้อง
ปรับนโยบายและกลยุทธ์การท างาน เพื่อให้สามารถรองรับการแข่งขันดังกล่าว  

11.1.5 มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าคณะพระสังฆาธิการ เพื่อให้สามารถท างานด้าน
พระพุทธศาสนาเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องในภาวะความเปลี่ยนแปลงของโลก  

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
11.2.1 สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ได้รับอิทธิพลของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม เกิดปัญหาด้าน

จริยธรรม ศีลธรรมในสังคมเพ่ิมมากข้ึน   
11.2.2 มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรม ประเทศในภูมิภาคเอเชียได้รับกระแส

วัฒนธรรมจากโลกตะวันตกมากข้ึน ต้องใช้วิจารณญาณการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
11.2.3 เกิดสังคมที่มีการแข่งขันกันสูงและทุกรูปแบบ  
11.2.4 ประชาชนมีความเครียด มีความเห็นขัดแย้งกัน ขาดความสามัคคี เกิดความแตกแยกใน

สังคม เกิดกระแสในการมีส่วนร่วมทางการเมือง สร้างสังคมให้น่าอยู่และมีความสุข 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
ด้วยปัจจัยส าคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังที่ระบุใน

ข้อ 11 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลป-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา ให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ในโลกปัจจุบันและอนาคต มีการเรียนการสอนในหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ กระตุ้นให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการได้ตระหนักและแสดงบทบาทในฐานผู้น าด้านศีลธรรม
ในสังคม เพ่ือให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการมีคุณภาพ มีความสามารถในการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
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และเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นก าลังส าคัญทางด้านการบริหารคณะสงฆ์ มีความสามารถและมีมาตรฐาน
ในการน าหลักธรรมสู่สังคมเพ่ือความผาสุกของประชาชน 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในสาขาวิชาการบริหารกิจการ

พระพุทธศาสนา มีความพร้อมในการท างานด้านการบริหารและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีความคิด
สร้างสรรค์ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
13.   ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยร่วม
ด้วยหรือไม่อย่างไร  

 ไม่มี  
13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้มีผู้เรียนในสาขาอื่นเรียนด้วย ได้แก่ 

 ไม่มี  
13.3 การบริหารหลักสูตรนี้   

13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษา ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการด าเนินการ  

13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา มุ่งเน้นการผลิตและ
พัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการและบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ด้วยระบบการศึกษาที่เอ้ืออ านวยให้
ผู้เรียนสามารถใช้เวลาว่างศึกษาด้วยตนเอง  ส่งเสริมให้มีการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต เปิดโอกาสให้ผู้เรียนในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความพร้อม ความสะดวก และ
ความสนใจของตนเอง  
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา มุ่งเน้นพัฒนาและผลิต
บัณฑิตที่มีปรีชาสามารถ (Capability) ทั้งภูมิรู้และภูมิธรรม ด าเนินชีวิตด้วยปัญญาบนพื้นฐานหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา บูรณาการความรู้ทางพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ ไปสู่การบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนา และการพัฒนาสังคมประเทศชาติ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา 

1.2 วัตถุประสงค์ 
           หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
           1.2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับการศึกษาของพระสังฆาธิการและบุคลากรทาง
พระพุทธศาสนา ให้มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะทางด้านวิทยาการจัดการ สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการบริหารวัดและกิจการคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา  
 1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และการ
บริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ให้สามารถน าหลักการจัดการที่ดีไปบริหารจัดการวัด คณะสงฆ์
และพระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2.3 เพ่ือพัฒนาวัด พุทธสถานและคณะสงฆ์ให้เป็นองค์กรและสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Society) พระสังฆาธิการและบุคลากรทางพระพุทธศาสนาสามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทาง
บริบท เป็นผู้เชื่อมประสานและชี้น าสังคมในการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ใน
การด ารงชีวิตภายใต้ระเบียบโลกใหม่ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง    
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

 การพัฒนาการเรียนการสอน 
 

1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
2. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร (การอ่าน การเขียน 
การพูด การฟัง) 
 
3. ส่งเสริมการวิเคราะห์บทความ
ทางพระพุทธศาสนาและน าเสนอ
หน้าชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  

1. มีจ านวนชั่วโมง กิจกรรมที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2. มีวิชาภาษาอังกฤษ 1.วิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร, 
2.วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา 
3. มีหลักการเผยแผ่และมวลชน
สัมพันธ์ โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษา
เพ่ือใช้ภาษาอังกฤษในการ
น าเสนอบทความทาง
พระพุทธศาสนา 

 การพัฒนานักศึกษา  
 

1. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็น
ผู้น าและผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษย
สัมพันธ์ 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จรรยาบรรณ และจริยธรรม 
 

1. จ านวนและลักษณะกิจกรรม
ที่ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความ
เป็นผู้น าและผู้ร่วมงานที่ดี มี
มนุษยสัมพันธ์ 
2. -จ านวนและลักษณะกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จรรยาบรรณ และจริยธรรม 
-มีรายวิชาจริยธรรมและทักษะ
การศึกษา 

 การเปลี่ยนแปลงจุดเน้นของ
หลักสูตร  

 

1.เปลี่ยนแปลงเนื้อหาชุดวิชา คือ  
ปรับเนื้อหาชุดวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับสูง เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อเพ่ิม
ความรอบรู้ ทางด้านภาษาอังกฤษ
ให้นักศึกษามีความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

1. มีวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 การเพ่ิมเนื้อหาใหม่ๆที่ส าคัญ 
 

1. เพ่ิมกลุ่มฝึกทักษะภาคสนาม 1. มีวิชากระบวนการฝึกทักษะ
ภาคสนาม 
2. วิชาการฝึกทักษะภาคสนาม 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1.    ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
             ระบบการจัดการศึกษาเปน็แบบทวิภาค (Semester Credit System) โดย 1 ปีการศึกษา แบ่ง
เวลาการศึกษาออกเป็นปีละ 2 ภาคการศึกษา   มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 15 สัปดาห์/ภาคการศึกษา ซึ่ง
เป็นไปตามข้อก าหนดต่างๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 หมวด 2 ระบบการศึกษา  (ภาคผนวก)  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บังคับส าหรับนักศึกษาภาคปกติ  ทั้งนี้การ

จัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการจัด
การศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ.2554 (ภาคผนวก) 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
1.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค  
1.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้

มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค  
1.3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค  
1.3.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ

กิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาท่ี 1        เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2        เดือนตุลาคม - เดือนกุมภาพันธ์ 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน    เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 คุณวุฒิของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 2.2.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยผ่านการสอบ
คัดเลือกหรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่สภาวิชาการก าหนด 
 2.2.1.2 เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษา 
 2.2.2 ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 2.2.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม 
 2.2.4 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาเดิม 
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 2.2.5 ไม่เป็นผู้ที่วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพย์ติดให้โทษ        
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
       ปัญหาการปรับตัวของเจ้าคณะพระสังฆาธิการให้เข้ากับการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม

ที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างข้ึน ต้องดูแลตนเองมากข้ึน มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
      2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเปูาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
      2.4.2 จัดกิจกรรมนัดพบนักศึกษา เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและชี้แจงระบบการเรียนการสอน และ

การตอบข้อซักถามต่างๆ 
      2.4.3 มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าชั้นแก่นักศึกษา ท าหน้าที่สอดส่องดูแล 

ตักเตือน ให้ค าปรึกษา แนะน า 
      2.4.4 จัดให้มีการพบปะพูดคุยระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ เช่นทุกภาค

การศึกษา 
      2.4.5 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมการแนะน าการเรียน 
      2.4.6 มีระบบทบทวนความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อที่นักศึกษาไม่เข้าใจอย่างต่อเนื่อง  
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ปีการศึกษา 
ชั้นปีที่                             

จ านวนนักศึกษา (รูป/คน) แต่ละปีการศึกษา 
2554 2555 2556 2557 2558 

ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2  50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 3   50 50 50 
ชั้นปีที่ 4    50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    50 50 

2.6 งบประมาณตามแผน 
จ าแนกรายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี ดังนี้ (หน่วย : บาท) 

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 
2554 2555 2556 2557 2558 

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 396,000 396,000 396,000 396,000 396,000 
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 72,539 83,419 95,932 110,322 126,871 
งบลงทุน - - - - - 
เงินอุดหนุน 22,188 25,517 29,344 33,746 38,808 



 

 10 
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มคอ. 2 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

รวมรายจ่าย 490,727 504,936 521,276 540,068 561,678 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 52,374 บาท 

2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน  

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
         ไม่มีการเทียบโอนหนว่ยกิต 
3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.7 หลักสูตร 
3.7.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต 
3.7.2 โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า     130   หน่วยกิต 
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                         30     หน่วยกิต  

2) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า                                94     หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา                                         30     หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาเอกการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา      57     หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7       หนว่ยกิต 

  3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6       หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
3.1.3.1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต  

รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา     น(บ-ป-ต)  
GE1001          มนษุยกั์บสังคม                                         3(3-0-6) 
  Man and Society 
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  

  GE1002       สือ่พ้ืนบา้นกับสุขภาพชุมชน                    3(3-0-6) 
 Local Media and Community Health 

GE1003  มนุษย์กับเศรษฐกิจ                               3(3-0-6) 
 Man and Economy 

GE1004  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย                         3(3-0-6) 
 Jurisprudence 

GE1005  การเมืองการปกครองของไทย                    3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government 
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จัดท าโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

มคอ. 2 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

  GE1006          สันติภาพศึกษา                                         3(3-0-6) 
 Peace Studies 

GE1007  การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต         3(3-0-6) 
  Education and Development for Good Living 

  GE1008           ท้องถ่ินศึกษา                                          3(3-0-6) 
    Local Studies 
   3.1.3.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต  
  รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต   

รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา              น(บ-ป-ต)  
  GE2009  ไทยศึกษา                                         3(3-0-6) 
    Thai Studies 
  รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  GE2010        จรยิธรรมและทักษะการศึกษา                    3(3-0-6) 
    Ethics and Study Skills 
  GE2011           วิถีชีวติและภูมิปัญญาไทย                       3(3-0-6) 
    Ways of Life and Thai Wisdom 
  GE2012  การวางแผนชีวิตและครอบครัว          3(3-0-6) 
    Family Life Planning 
  GE2013           ศิลปะนยิม                                 3(3-0-6) 
    Art Appreciation 
  GE2014  สังคีตนิยม                               3(3-0-6) 
    Music Appreciation 
  GE2015           ดนตรศึีกษา                               3(2-1-6) 
    Music Studies 
  GE2016  จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน                       3(3-0-6) 
    Psychology in Daily Life 
  GE2017           หลักปรชัญาและตรรกศาสตร์             3(3-0-6) 
    Principle of philosophy and Logic 
  GE2018           พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต               3(2-1-6) 
    Physical Education and Quality of Life  
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มคอ. 2 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

   3.1.3.1.3 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต  
รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                                       น(บ-ป-ต)  

  GE3019       ภาษาไทย                                   3(3-0-6) 
    Thai Language 
  GE3020       ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1                           3(3-0-6) 
    Fundamental English 1 
  GE3021       ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                          3(3-0-6) 
    Fundamental English 2 

รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  GE3022  ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ                    3(3-0-6) 
    Thai Language for Foreigners 
  GE3023           สัทศาสตร์อังกฤษเบือ้งต้น                            3(3-0-6) 
    Fundamental English Phonetics 
  GE3024          ไวยากรณ์อังกฤษ                     3(3-0-6) 
    English Grammar 
  GE3025  การแปลอังกฤษพ้ืนฐาน                            3(3-0-6) 
    Fundamental English Translation 
  GE3026           ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร              3(3-0-6) 
    English for Communication 
   3.1.3.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต  

รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                                       น(บ-ป-ต)  
GE4027         สถิติเบื้องต้น                               3(3-0-6) 
  Introduction to Statistics 

 
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
GE4028  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                              3(3-0-6) 
  Fundamental Mathematics 

  GE4029  คอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน              3(3-0-6) 
    Computer for Working 
  GE4030          เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า       3(3-0-6) 
    Information Technology for Further Study 
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จัดท าโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

มคอ. 2 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

  GE4031  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
    Science Technology and Environment 
  GE4032           มนษุยกั์บสิง่แวดล้อม                           3(3-0-6) 
    Man and Environment 
  GE4033          การท่องเทีย่วเชิงอนรุักษ์                           3(3-0-6) 
    Eco–Tourism 
  GE4034          ชีวิตและสุขภาพ                                   3(3-0-6) 
    Life and Health 
  3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

3.1.3.2.1 กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต 
ก. รายวิชาบังคับเรียน 24 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                                      น(บ-ป-ต)  
BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา                     3(3-0-6) 
  History of Buddhism 

  BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1                                3(3-0-6) 
    Tipitaka Studies 1 

BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2                               3(3-0-6) 
  Tipitaka Studies 2 
BU5004  พระไตรปิฎกศึกษา 3                                3(3-0-6) 
  Tipitaka Studies 3 
BU5005 พุทธวิถีไทย                                          3(3-0-6) 
  Buddhism and Thai Ways of Life 
BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา           3(3-0-6) 
  Pali for Buddhist Research 
BU5007 ภาษาสันสกฤตเพ่ือการค้นคว้าพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 
  Sanskrit  for Buddhist Research 
BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน                        3(3-0-6) 
  Meditation Practice 

  ข.รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                                น(บ-ป-ต)  
BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน                             3(3-0-6) 
  Mahayana Buddhism 
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มคอ. 2 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

BU5010  ศาสนศึกษา                                       3(3-0-6) 
  Religious Studies 
BU5011  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   3(3-0-6) 
  English for Buddhism Propagation 
BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย         3(3-0-6) 
  Thai Buddhist Literature 
BU5013 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  3(3-0-6) 
  Information Technology for Buddhism Propagation 
BU5014 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
  Buddhism, Science and Technology 
BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์    3(3-0-6) 
  Buddhism and Globalization 
BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน   3(3-0-6) 
  Buddhism and Sustainable Development 
BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย    3(3-0-6) 
  Buddhism in the Contemporary Thai Society 
BU5018 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา                     3(3-0-6) 
  Buddhist Affairs Administration 

  3.1.3.2.2 กลุ่มวิชาเอกการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา  
นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ที่เลือกเรียนวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา เป็นวิชาเอก

ต้องเรียนรายวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 64 หน่วยกิต  
ก. รายวิชาบังคับเรียน 48 หน่วยกิต  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                                      น(บ-ป-ต)  

 SO1082 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ  3(3-0-6) 
   Administrative Theories and Thoughts   

  SO1083 รัฐบาลไทยและระบบราชการไทย    3(3-0-6) 
    Thai Government and Bureaucracy 
  SO2088 การบริหารทรัพยากรมนุษย์    3(3-0-6) 
    Human resource management 
  SO1084 การวางแผนและการจัดการยุทธศาสตร์   3(3-0-6) 
    Planning and Strategic Management 
  SO2004 การปกครองคณะสงฆ์ไทย     3(3-0-6) 
    Thai  Sangha  Administration 
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มคอ. 2 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

  SO1085 รัฐศาสตร์การปกครองตามแนวพุทธศาสตร์   3(3-0-6) 
    Political Science from Buddhism 
  SO1086 การบริหารวัดที่ดี     3(3-0-6) 
    Good Monastery Governance 
  SO1087 การจัดการระบบเศรษฐกิจของรัฐ    3(3-0-6) 
    National Economy Management 
  SO1088 ไทยในสังคมโลก      3(3-0-6) 
    Thailand in World Society 
  SO1089 สังคมไทยและพระพุทธศาสนา    3(3-0-6) 
    Thai Society and Buddhism 
  SO1090 การพัฒนาชุมชนและวัด    3(3-0-6) 
    Community and Temple Development 
  SO1091 การระดมทุนและการจัดการทุนของวัด   3(3-0-6) 
    Fund Raising and Temple Administration 
  SO1092 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  3(3-0-6) 
    English for Propagation of Buddhism 
  SO1093 หลักการเผยแผ่และมวลชนสัมพันธ์   3(3-0-6) 
    Principles of Propagation and Mass Relations 
  SO1102 เทคโนโลยีการบริหารจัดการ    3(3-0-6) 
    Administration Technology 
  SO1094 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ    3(3-0-6) 
    Human Behavior in Organization 
  ข. รายวิชาเลือกเรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  SO1095 กฎหมายไทย      3(3-0-6) 
    Thai Laws 
  SO1096 ศิลปวัฒนธรรมและวัด    3(3-0-6) 
    Arts, Culture, and Monastery 
  SO2032 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
    International Relations 
  SO1097 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย  3(3-0-6) 
    Public Policy and Policy Analysis 
  SO1100 การเมือง การบริหาร และศาสนา    3(3-0-6) 
    Politics, Administration and Religions 
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มคอ. 2 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

  SO1101 เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์   3(3-0-6) 
    Buddhist Economics 
                    SO2016  การเมืองและการปกครองท้องถิ่น   3(3-0-6) 
    Politics and Local Administration 
  ค. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7  หน่วยกิต  
           SO1098  กระบวนการฝึกทักษะภาคสนาม      2  (90) 
    Preparation for Field Work 
  SO1099 การฝึกทักษะภาคสนาม    5 (450) 
    Field Work 
  3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
  ให้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต ตามรายวิชาที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดยอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา

และหัวหน้าภาควิชานั้นๆ 

 3.1.4 ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        = GE 
  -กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                    = GE1xxx 
  -กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                    =  GE2xxx 
  -กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                              = GE3xxx 
  -กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  = GE4xxx  
 กลุ่มวิชาแกนพระพุทธศาสนา                        = BU5xxx 
 คณะศาสนาและปรัชญา                                      =  PH 
  -ภาควิชาพุทธศาสตร์                       =   PH1xxx 
  -ภาควิชาปรัชญา                                =   PH2xxx 
  -ภาควิชาศาสนศาสตร์                       =  PH3xxx 
  คณะมนุษย์ศาสตร์                                       =  HU 
   -ภาควิชาภาษาตะวันออก                     =  HU1xxx  
  -ภาควิชาภาษาตะวันตก                    = HU2xxx 
  คณะสังคมศาสตร์                                        =  SO 
    -ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา       =    SO1xxx 
  -ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์         =   SO2xxx 
 คณะศึกษาศาสตร์                                       =  ED 
  -ภาควิชาวิชาการศึกษา                     =   ED1xxx 
  -ภาควิชาบริหารการศึกษา                =  ED2xxx 
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จัดท าโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

มคอ. 2 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

  -ภาควิชาการศึกษานอกระบบ          =   ED3xxx 
  ความหมายของรหัส 
  พยัญชนะตัวที่ 1 และที่ 2 หมายถึง      สัญลักษณ์ของคณะ                      
  เลขตัวที่  1    หมายถึง      ภาควิชา  
  เลขตัวที่   2-4        หมายถึง      ล าดบัวิชาในแตล่ะภาควิชา ตัง้แต ่ 00 1–999                
 

3.1.5 ตัวอย่างแผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

GE1001 มนุษย์กับสังคม 3 3 0 6 

GE2009 ไทยศึกษา 3 3 0 6 

GE3020 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 3 0 6 

BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 3 3 0 6 

BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน 3 2 1 6 

รวม 15 14 1 30 

 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
GE3020 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 3 0 6 

BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1 3 3 0 6 

BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้า

พระพุทธศาสนา 

3 3 0 6 

GE1004 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย 3 3 0 6 

............... วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 - - - 

รวม 15 15 0 30 
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จัดท าโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

มคอ. 2 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

นักศึกษาลงเรียนภาคฤดูร้อน 3 ชุดวิชา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

GE3019 ภาษาไทย 3 3 0 6 

BU5005 พุทธวิถีไทย 3 3 0 6 

GE4029 คอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน 3 3 0 6 

รวม 9 9 0 18 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 3 3 0 6 

BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้า

พระพุทธศาสนา 
3 3 0 6 

GE2012 การวางแผนชีวิตและครอบครัว 3  0 6 

GE4027 สถิติเบื้องต้น 3 3 0 6 

BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 3 3 0 6 

รวม 15 15 0 30 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน 3 3 0 6 

SO1082 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ 3 3 0 6 

SO1083 รัฐบาลไทยและระบบราชการไทย  3 3 0 6 

SO2088 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 3 0 6 

............... วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 -  - 

รวม 15 15 0 30 
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จัดท าโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

มคอ. 2 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

นักศึกษาลงเรียนภาคฤดูร้อน 3 ชุดวิชา 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

BU5010 ศาสนศึกษา 3 3 0 6 

GE3024  ไวยากรณ์อังกฤษ 3 3 0 6 

SO2004 การปกครองคณะสงฆ์ไทย  3 3 0 6 

รวม 9 9 0 18 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
SO1084 การวางแผนและการจัดการ

ยุทธศาสตร์ 
3 3 0 6 

SO1085 รัฐศาสตร์การปกครองตามแนวพุทธ
ศาสตร์   

3 3 0 6 

SO1086 การบริหารวัดที่ดี  3 3 0 6 

SO1088 ไทยในสังคมโลก  3 3 0 6 

SO1089 สังคมไทยและพระพุทธศาสนา 3 3 0 6 

รวม 15 15 0 30 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

SO1090 การพัฒนาชุมชนและวัด  3 3 0 6 

SO1091 การระดมทุนและการจัดการทุนของ
วัด  

3 3 0 6 

SO1093 หลักการเผยแผ่และมวลชนสัมพันธ์  3 3 0 6 

SO1102 เทคโนโลยีการบริหารจัดการ 3 3 0 6 

SO1094 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 3 3 0 6 

รวม 15 15 0 30 
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จัดท าโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

มคอ. 2 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

นักศึกษาลงเรียนภาคฤดูร้อน 2 ชุดวิชา 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

SO1087 การจัดการระบบเศรษฐกิจของรัฐ  3 3 0 6 

SO1092 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  

3 3 0 6 

รวม 6 6 0 12 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
SO1xxx รายวิชาเอกเลือก 3 3 0 6 

SO1xxx รายวิชาเอกเลือก 3 3 0 6 

SO1xxx รายวิชาเอกเลือก 3 3 0    6 

SO1098  กระบวนการฝึกทักษะภาคสนาม   2 0 90 0 

รวม 11 9 90 18 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

SO1099 การฝึกทักษะภาคสนาม 5 - 450 - 
รวม 5 0 450 - 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
   (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา                  น (บ-ป-ต) 
GE1001        มนุษย์กับสังคม                                          3(3-0-6) 

   Man and Society 
ศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคม  ศึกษาโครงสร้างการ

เปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของสังคม กลไกท างาน และความสัมพันธ์ของกระบวนการปกครอง กฎหมาย
และเศรษฐกิจ ตลอดจนอิทธิพลจากต่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อระบบทั้งสาม  ศึกษาบทบาทของ
สื่อมวลชนในสังคม การเปลี่ยนแปลงประชากรและปัญหาที่เกิดจากการเพ่ิมประชากร  การวิจัยปัญหาทาง
สังคมศาสตร์และผลการวิจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ และศึกษาปัญหาสังคมไทยในปัจจุบันที่ส าคัญ 
เพ่ือให้เข้าใจปัญหาและมองเห็นความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อปัญหานั้น 
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จัดท าโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

มคอ. 2 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

To study behavior and relation of human beings living together as society, 
structure of social change and evolution, working mechanism and relation of 
administrative process, law and economy as well as the influence from foreign countries 
and impact on three systems, roles of social media, population change and problems 
arising from increasing population, social problem research and results of research on the 
country development and Thai social problems at present in order to understand 
problems and find the relation of various factors towards those problems. 
 

GE1002 สื่อพื้นบ้านกับสุขภาพชุมชน                    3 (3-0-6) 
Local Media and Community Health 

ศึกษาประเภทของสื่อพ้ืนบ้านที่เกี่ยวกับการละเล่น พิธีกรรมและประเพณี บทบาทและ
ความส าคัญของสื่อพ้ืนบ้านที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจและภูมิปัญญา 
ตลอดถึงแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ 

To study types of Local Media toward play, rites and traditions, roles and 
importance of local media towards health rehabilitation in the community in term of a 
body, mind and local wisdom as well as ways of promotion and conservation. 
 
 GE1003 มนุษย์กับเศรษฐกิจ    3 (3-0-6) 

Man and Economy 
ทฤษฎีทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ ระบบเศรษฐกิจกับการใช้ทรัพยากร หลักการส าคัญในด้านธุรกิจและ

การจัดการ การตลาด การเงินและการธนาคาร การคลัง รัฐบาล การค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ โดย
เน้นให้เห็นภาพรวมของเศรษฐกิจไทย และความเก่ียวข้องกันระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และการปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน  จริยธรรมกับการด าเนิน
ธุรกิจ 

The important economic theory, economic system and resource utilization, 
important principles of business, and management, marketing, finance and banking, 
governmental finance, trade and investment with foreign nations by focusing on overall 
image of Thai economy and relation in economic, social, political and administrative 
factors especially human living at present, ethics and business run. 
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จัดท าโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

มคอ. 2 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

GE1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย     3(3-0-6) 
Jurisprudence 

ความรู้พื้นฐานและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ศึกษาลักษณะและ ประเภทของกฎหมาย การ
ใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักกฎหมายเกี่ยวกับบุคคล หลักกฎหมายเกี่ยวกับการท านิติกรรมและสัญญา 
หลักกฎหมายเกี่ยวกับหนี้ 

Fundamental knowledge and general knowledge about laws, and to study nature 
and types of law, application and cancellation of law related to person, juristic acts and 
contract agreement about debt. 

 
GE1005        การเมืองการปกครองของไทย    3 (3-0-6) 

Thai Politics and Government 
ศึกษาวิวัฒนาการของระบบการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองและบทบาทของ

สถาบันการปกครองของไทย เช่น องค์กรฝุายนิติบัญญัติ ฝุายบริหาร ฝุายตุลาการ รวมทั้งสถาบันอื่นที่มี
อิทธิพลต่อการเมืองการปกครองของไทย 

To study evolution of Thai government system, political process and roles of Thai 
government institutes such as legislative assembly, administrative and juristic bodies 
including other institutes influential over Thai politics and government. 
 

GE1006       สันติภาพศึกษา      3 (3-0-6) 
Peace Studies 

ศึกษาแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสันติภาพ ความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อสันติภาพโลก 
สถานการณ์ความขัดแย้ง เหตุเกิด วิธีการสร้างสรรค์และธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพในระดับบุคคล ชุมชน สังคม 
และประเทศ แนวทางการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี การเสริมสร้างสัมพันธภาพและการใช้การสื่อสาร 
และสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมสันติภาพให้เกิดข้ึนในสังคม พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 

To study concepts, and relation between man and peace, conflict with an impact 
on World peace, the conflict situation, causes, creative methods, and maintenance of 
peace at a level of person, community, society and country, ways of conflict solution by 
peaceful methods, creation of relationship and use of media and mass media for 
promotion of peace in society, Buddhism and peace. 
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จัดท าโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

มคอ. 2 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

GE1007 การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  3 (3-0-6) 
   Education and Development for Good Living 

ความจ าเป็นและความส าคัญที่มนุษย์ต้องศึกษาเรียนรู้ ระบบการศึกษา การศึกษาเพ่ือแก้ปัญหา
และการด ารงอยู่ในสังคมเพ่ือสันติสุข จริยธรรมกับการศึกษา มนุษย์กับการเรียนรู้ หลักการเรียนรู ้
เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ การศึกษากับ ทักษะการด ารงชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ความใฝุรู้ การ
แสวงหาและการพัฒนาความรู้ใหม่ ความสามารถด้านการจัดการ การใช้เทคโนโลยี การใช้เหตุผล การ
วิเคราะห์การแก้ปัญหา การเจรจาต่อรอง การประนีประนอม การขจัดความเครียด ศีลธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม 

The necessity and importance of human learning, educational system, and to 
study problem-solving, and living in the society for peacefulness, ethics and education, 
man and learning, principles of learning, technology and knowledge management, 
education and living skill in modern society, ambition in learning, seeking and 
development of new knowledge, management ability, use of technology, reasoning, 
problem-solving analysis, negotiation, compromise, elimination of stress, morality, ethics, 
virtue, human relation, etiquette and association. 
 

 GE1008 ท้องถิ่นศึกษา     3 (3-0-6) 
   Local Studies 

ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วิถีชีวิต มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ปัญหาส าคัญท่ีเกิดข้ึนในท้องถิ่น 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา วิธีการศึกษาข้อมูลคติชน การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคติชน การ
อภิปรายและน าเสนอข้อมูล  

Local history, natural and social environment, custom and tradition, a way of life, 
cultural heritage, local wisdom continuing to the present time, important problems 
arising in locality, general knowledge about folk story, method of study on information of 
the folk story, analysis of local wisdom from the folk story, discussion and presentation 
of data and information. 
 

          (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 GE2009 ไทยศึกษา     3 (3-0-6) 
   Thai Studies 

ศึกษาถึงลักษณะพ้ืนฐานของความเป็นไทยอย่างรอบด้านโดยพิจารณาท้ังทางด้านประวัติศาสตร์  
พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และสังคม 
วัฒนธรรม ศิลปกรรม วรรณกรรม พุทธปรัชญา และภูมิปัญญาไทย ตลอดจนพิจารณาการปรับเปลี่ยนและ
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รักษาความเป็นไทยในด้านต่างๆ ของสังคมไทยที่ก าลังเปลี่ยนแปลงในสมัยปัจจุบัน 
To study basic nature of Thaism in all aspects by considering background history, 

political development, administration, international relations, structure of economy, 
society, culture, art, literature, Buddhist philosophy and Thai local wisdom as well as 
consideration of change and preservation of Thaism in all aspects of Thai society being 
changed at present. 
 
 GE2010 จริยธรรมและทักษะการศึกษา   3 (3-0-6) 
   Ethics and Study Skills 

ศึกษาหลักจริยธรรม บทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคล เพ่ือให้รู้จักตัดสินปัญหาและปฏิบัติตน
อย่างมีคุณธรรม สามารถด าเนินชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ศึกษาและเพ่ิมพูนทักษะใน
เรียนระดับอุดมศึกษา เช่น การใช้เวลาอย่างเหมาะสม การร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร การท างานร่วมกับ
ผู้อื่น การคิดคะแนนสะสม การเตรียมตัวสอบ การศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด การเขียนรายงาน 

To study ethical principles, roles and duties of individuals to know how to decide 
problems and practices righteously to be able to carry beneficial life to oneself and 
society. To study and increase learning skills in higher education such as an appropriate 
spending time, participation in activities out of curriculum, working with others, 
calculation of accumulated marks, preparation for examination, research in the library 
and reporting. 
 

GE2011 วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย   3 (3-0-6) 
   Ways of Life and Thai Wisdom 

รูปแบบความเชื่อและการด าเนินชีวิตของคนไทย ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับความ
เป็นชนชาติไทย อันได้แก่ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ประเพณีเทศกาล การละเล่น ศิลปะ และความ
เชื่อของคนไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ศึกษาผลงานและแนวคิดท่ีเกิดจากภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทย กระบวนการสืบทอด การผลิต การเผยแพร่และวิวัฒนาการสู่ระบบเศรษฐกิจของผลงานที่เกิด
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พระพุทธศาสนากับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย 

Forms of beliefs, and ways of life of Thai people, relation between Thai culture 
and Thai racism such as custom, tradition, festival, play, art and beliefs of Thai people 
from the past to the present time. To study fruit of work and way of thought arising from 
Thai wisdom and local wisdom, continuous process, production, distribution and 
evolution to economic system as a result of work created by local wisdom from the past 
to the present time, Buddhism and way of life and Thai wisdom. 
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 GE2012 การวางแผนชีวิตครอบครัว   3 (3-0-6) 
   Family Life Planning 

ศึกษาความส าคัญของการวางแผนชีวิตให้มีความสุขยั่งยืน เริ่มตั้งแต่ชีวิตการเรียน การท างานและ
การมีครอบครัว เพ่ือให้ทุกช่วงเวลาของชีวิตสามารถเผชิญปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้ โดยเฉพาะความ
รับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว ภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเน้นการ
เตรียมการส าหรับการมีครอบครัวที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือให้
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข หลักธรรมเพ่ือการครองเรือนและการด ารงชีวิต วินัยชาวบ้าน 

To study the importance of life planning for sustainable happiness starting from 
life of learning, working and family life for every period of life as to be able to face 
different problems and obstacles especially the responsibility for oneself and family 
under a fast changing environments by stressing on preparation for qualified family in the 
future including learning difference of individual for happy life, principles of virtue for 
family life and living and discipline of villagers. 
 
 GE2013 ศิลปนิยม     3 (3-0-6) 
   Art Appreciation 

หลักสุนทรียศาสตร์ การสร้างสรรค์ผลงานส าคัญทางทัศนศิลป์ หัตถศิลป์และสถาปัตยกรรมไทย 
ภูมิภาคและนานาชาติ ฝึกให้รู้จัก เข้าใจ และซาบซึ้งในความงามของศิลปะแขนง  ต่างๆ  รวมทั้งน ามาใช้ใน
ชีวิตอย่างมีรสนิยมและพุทธศิลป์ 

The principle of esthetics, the creation of the important work result on art view, 
handicraft and Thai architecture, regions and internations, training in knowing 
understanding and appreciate in the beauty of various arts including being used for 
tasteful life and Buddhist arts. 
 
 GE2014 สังคีตนิยม     3 (3-0-6) 
   Music Appreciation 

ความส าคัญของตนตรีกับชีวิต หลักเบื้องต้นของการดนตรีและการประพันธ์เพลง ลักษณะ ชนิด
และประสมวงดนตรีของไทย ดนตรีตะวันตก หลักและมารยาทในการฟังเพลงชนิดต่างๆ ฝึกปฏิบัติดนตรี
และฟังเพลงเพื่อให้เกิดความงามและตระหนักในคุณค่าและพุทธคีตนิยม  

The importance of music and life, principles of music and composition of songs, 
nature, types and combination of Thai music bands, western music, principle and 
etiquette in listening to different songs, music rehearsal and listening to songs to create 
beauty and an awareness of value and Buddhist songs. 
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 GE2015 ดนตรีศึกษา     3 (2-1-6) 
   Music Studies 

ประวัติ ลักษณะและชนิดของศิลปะ ดนตรี เสียงดนตรีประเภทต่างๆ การตอบสนองอารมณ์ต่อ
ดนตรี คุณค่าของศิลปะและดนตรีกับการด ารงชีวิต ศึกษาลักษะของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ทั้งดนตรีไทย
และสากล ฝึกทักษะการเล่นดนตรีอย่างน้อย 1 ชนิด การอ่านโน้ตดนตรี ทักษะในการฟังเพ่ือให้ซาบซึ้งถึง
คุณประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกซ้อม การเล่นดนตรี และธรรมะบันเทิง 

The history, nature and types of art, sound of different musics, emotional 
response to music, value of arts and music with living, and to study nature of different 
musical instruments of both Thai and international, music rehearsal at least one kind of 
musics, reading music note, listening skill for appreciation of benefits gained from a 
rehearsal, playing and Dhamma enjoyment. 
 

 GE2016 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน   3 (3-0-6) 
   Psychology in Daily Life 

ศึกษาความรู้ขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์  ความเป็นมาของวิชาจิตวิทยา
สาขาต่างๆ สรีรวิทยาเบื้องต้นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม ความเจริญและพัฒนาการด้านต่างๆ แรงจูงใจ การ
รับรู้ กระบวนการเรียนรู้ ทัศนคติ สติปัญญา บุคลิกภาพ สุขภาพจิต การมีมนุษยสัมพันธ์ และหลักจิตวิทยา
ในพระพุทธศาสนาเพ่ือการแก้ปัญหาและการด ารงชีวิต 

To study fundamental knowledge about behavior and nature of human beings, 
history of different subjects of psychology, basic physiology on behavior, progress and 
development of various aspects, motivation, awareness, learning process, attitude, 
mindfulness and wisdom, personality, mental health, human relation and principles of 
Psychology in the Buddhism for problem-solving and living. 
 GE2017 หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์   3 (3-0-6) 
   Principle of philosophy and Logic 

ศึกษาพ้ืนฐานทางปรัชญาในสาขาอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ทั้งปรัชญา
ตะวันตกและปรัชญาตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบันและศึกษาลักษณะความคิด กระบวนการ
ของความคิดอย่างมีเหตุผล ภาษากับการใช้เหตุผล ทั้งแบบนิรนัยและอุปนัย เพ่ือสามารถประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน 

To study philosophical base in an area of metaphysic, epistemology, ethics, and 
esthetics of both western and eastern philosophy from the ancient time to the present 
time, and to study nature of thought, process of reasonable thinking, language and 
reasonable usage of both deductive and inductive forms as to be able to apply to meet 
present social conditions. 
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 GE2018 พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต  3 (2-1-6) 
   Physical Education and Quality of Life  

ความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ ในด้านสมรรถภาพทางการออกก าลังกาย สุขภาพ
อนามัย สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมทางการกีฬา  การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
เสริมสร้างสุขภาพชีวิตและสังคม เพ่ือด ารงอยู่และด าเนินชีวิตที่ดี และการเล่นกีฬา 1 ประเภท ให้นักศึกษา
เลือกเรียนตามความเหมาะสมและความพร้อมของทุกฝุาย  

The necessity and needs of man in being able to do physical exercise, health, 
environmental society and culture of sport game, absorption of knowledge and 
understanding in the process of promotion of health of life and society for survival and 
good living, and playing one type of sports chosen by students for appropriate learning 
and readiness of all parties. 

 
(3) กลุ่มวิชาภาษา 

 GE3019 ภาษาไทย     3 (3-0-6) 
   Thai Language  

ธรรมชาติของภาษาและสภาพการใช้ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษามาตรฐานในปัจจุบัน  
การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและเป็นพ้ืนฐานการแสวงหา
ความรู้ 

The nature of language and usage of Thai Language especially usage of the 
standardized language at present, skill practice in listening, speaking, reading and writing 
for daily communication and being basic seeking for knowledge. 

GE3020 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1    3(3-0-6)  
   Fundamental English 1 

ศึกษาค าศัพท์ วลี ส านวน และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เน้นฝึกฟัง-พูดเบื้องต้น โดยการสร้างสถานการณ์ปกติที่จะเกิดการโต้ตอบสื่อสารกับผู้อ่ืน และศึกษา
กฎเกณฑ์เก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเท่าที่จ าเป็นจะต้องใช้  เพ่ือเป็นเครื่องช่วยให้สามารถสื่อ
ความหมายด้านการฟัง-พูดได้อย่างถูกต้อง 

To study vocabularies, phrases, idioms and sentences used for daily life, skill 
practice in listening, speaking, reading and writing by stressing on basic listening and 
speaking in normal situation created from communication with others and to study  
grammar on a usage of basic English as necessary as possible as tool used for 
communicating the meaning of listening – speaking. 
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 GE3021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2    3(3-0-6)  
   Fundamental English 2 

ศึกษาค าศัพท์ วลี ส านวน และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เน้นฝึกอ่าน-เขียนเบื้องต้น เพ่ือให้สามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจ าวัน และศึกษากฎเกณฑ์เก่ียวกับการใช้
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเท่าที่จ าเป็นจะต้องใช้ เพ่ือเป็นเครื่องช่วยให้สามารถสื่อความหมายด้านการอ่าน-
เขียนได้อย่างถูกต้อง 

To study vocabularies, phrases, idioms and sentences used in daily life, skill 
practice in listening, speaking, reading and writing by focusing on basic reading - writing as 
to be able to communicate in daily life and study of grammar on the usage of basic 
English as necessary as possible as tools used for communicating the meaning of reading 
– writing. 
 
 GE3022 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ   3(3-0-6)  
   Thai Language for Foreigners 

ศึกษาโดยใช้วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์กับการเรียนการสอนภาษาไทย และสอนภาษาไทย
ระดับพ้ืนฐานโดยเน้นการพูดและความเข้าใจในหัวข้อที่เก่ียวกับสิ่งจ าเป็นต่างๆ ในชีวิต เช่น การแนะน าตัว 
การทักทาย การลาจาก การขอโทษและขอบคุณ การบอกเวลา การติดต่อเรื่องท่ีพัก การขอความ
ช่วยเหลือ และการถามเรื่องทิศทางการซื้อของและสั่งอาหาร  การพูดและถามเก่ียวกับเรื่องส่วนตัว 

To study a usage of applied Linguistics of learning, and teaching Thai language 
and teaching basic Thai language by stressing on speaking and comprehension of topics 
about necessary things for life such as introduction, greeting, say good bye, excuse and 
thank you, time telling, request for accommodation, request for assistance and asking 
directions, purchase and menu order and asking personal affairs. 
 
 GE3023 สัทศาสตร์อังกฤษเบื้องต้น   3(3-0-6) 
   Fundamental English Phonetics 

ความหมายของสัทศาสตร์ เสียงและหน่วยเสียงสระภาษาอังกฤษ เสียงและหน่วยเสียงพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการออกเสียงสระ พยัญชนะ และค า การใช้พจนานุกรมเพ่ือการออกเสียง การใช้
พยัญชนะและสระภาษาอังกฤษเพ่ือเขียนชื่อคนและสิ่งของต่างๆ  ตามเสียงภาษาไทย 

The meaning of English phonetics, tone and sound voice of vowels and 
consonants, skill practice in phonetics of vowels, consonants and words, usage of 
dictionary for utterance, the usage of consonants and vowels in writing name of man and 
things based on the pronunciation of Thai language.  



 

 29 
จัดท าโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

มคอ. 2 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

 GE3024 ไวยากรณ์อังกฤษ     3(3-0-6)  
   English Grammar  

ศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่วจีวิภาค เพ่ือเป็นเครื่องช่วยให้สามารถใช้ภาษาหรือ
สื่อสารความหมายภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 

To study English grammar parts of speech as tools for the usage of English 
language, or communication of the meaning of correct English. 
 
 GE3025 การแปลอังกฤษพื้นฐาน    3(3-0-6) 
   Fundamental English Translation  

ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการแปล หลักการแปลอังกฤษเป็นไทย วิเคราะห์ปัญหาการแปล
อังกฤษเป็นไทย  ฝึกแปลประโยคพ้ืนฐานทั่วไปและประโยคที่มีโครงสร้างสร้างแบบ Simple Sentences, 
Compound Sentences and Complex Sentences และฝึกแปลข้อความหรือย่อหน้า  ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับบุคคล สถานที่ ประสบการณ์อาชีพและพระพุทธศาสนา 

To study general knowledge about translation, principles of translation from 
English into Thai, analysis of problem of translation from English into Thai, practice in 
translation of general basic sentences and the structure of sentences of simple 
sentences, compound sentences and complex sentences and practice in translation of 
contents, or paragraph with the contents about man, places, experiences, occupation 
and Buddhism. 
 
 GE3026 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)  
   English for Communication 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะน าตนเอง การซื้อของ การ
สั่งอาหาร การสนทนาโทรศัพท์ และการสนทนาเรื่องท่ัวๆ ไป ในชีวิตประจ าวันโดยเน้นความชัดเจน ความ
คล่อง ความเหมาะสม และความเป็นธรรมชาติในการใช้ภาษา 

The usage of English for communication in different situations such as 
introduction, purchase, menu order, telephoning, and conversation in general by focusing 
on clearness, fluency, suitability, and naturalism of language usage. 
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 (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   
GE4027 สถิติเบื้องต้น     3(3-0-6) 

   Introduction to Statistics 
ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล ความ

น่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง  การสุ่มตัวอย่าง การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ และการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับ ค่ามัชฌิม ค่าแปรปรวนและสัดส่วน 

To study methodology of statistics, central tendency, dispersion, probability, 
continuous probability distribution and discrete probability distribution, random sampling, 
estimation of parameter and testing of hypothesis on median, variance and proportion. 
 
 GE4028 คณิตศาสตร์พื้นฐาน    3 (3-0-6) 
   Fundamental Mathematics 

ศึกษาเก่ียวกับระบบจ านวน สมการและอสมการ เซ็ตฟังก์ ชั่นและกราฟเส้นตรงและพาราโบลา  
เมตริกซ์และตีเทอร์มิเน้นท์ คณิตศาสตร์การเงิน และการโปรแกรมเชิงเส้นตรงเบื้องต้น 

To study number system, equality and inequality, function, set, and straight graph 
and metric parabola and determinant, financial Mathematics and a basic linear program. 
 
 GE4029 คอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน   3(3-0-6)  
   Computer for Working 

ศึกษาพ้ืนฐานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  ศึกษาการใช้
โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการท างานด้านเอกสารและการน าเสนอผลงาน  การน าเสนอสารสนเทศ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทของ
คอมพิวเตอร์ในสังคมปัจจุบันและเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ในอนาคต  รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์กรต่างๆ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง 

To study basic function of computer both in hardware and software, usage of 
applied programs for working on documents and presentation of the output of work, 
presentation of information, system of computer network, E-mail, safety in computer 
system, roles of computer in modern society, and technology of computer in the future, 
including an application of Information Technology in various organizations, using practice 
in a finished program as to meet new technology. 
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 GE4030 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6) 
   Information Technology for Further Study 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งบริการสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่าย การใช้ OPAC ฐานข้อมูลและบริการฐานข้อมูล บริการ
และการใช้ Internet การสืบค้นสารสนเทศโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสืบค้นสารสนเทศจาก 
CD-ROM ความหมายและความส าคัญของการค้นคว้าการเขียน การรายงานผลการค้นคว้าและจริยธรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology systems, Information resources, Information services, 
search for information for university and organizational network, usage of OPAC-data base 
and data service, a service and usage of Internet, searching for information through 
computer network system, search for information from CD-ROM, the meaning and 
importance of research, writing, reporting of the output of research and ethics for the 
usage of Information Technology. 
 
 GE4031 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
   Science Technology and Environment 

แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ธรรมชาติวิทยาที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย
และ โภชนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต 

Concept, theory, analytical thinking, rules, scientific and technological 
development, natural science of man, human body organs, man and environment, 
health and food, applied science and technology in living. 
 
 GE4032 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    3 (3-0-6) 
   Man and Environment 

ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม ระบบภูมิคุ้มกันและการเสนอทางเลือกเพ่ือการอนุรักษ์และ
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม สามารถเข้าใจถึงแนวทางของการ
เกิดเทคโนโลยียุคใหม่ และการใช้งานอย่างถูกต้อง ตลอดจนการสร้างทัศนคติอันเหมาะสมต่อกฎหมายและ
อนุสัญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อม 

To study variety of biology, relation between man and environment, change of 
environment, analysis of environmental problem, protective system and proposal of 
alternative way for preservation and solution of sustainable environmental problem, the 
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development of environmental ethics as to be able to understand the way of innovation 
of modern technology and correct usage as well as the creation of suitable attitude 
towards laws and convention on environment. 
 

 GE4033 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์    3 (3-0-6) 
                      Eco – Tourism 

ความส าคัญของการท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์กับ
การจัดการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวของไทย แนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  บทบาทรัฐบาลและ
หน่วยงานเอกชนในการส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศึกษานอกสถานที่เพ่ือฝึกทักษะการท่องเที่ยวที่
ถูกต้อง พระพุทธศาสนากับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

The importance of tourism, types of tourism, relation of geographical conditions 
and management of tourism, resources of tourism, ways of preservative tourism, roles of 
government and private agency in promoting and developing of educational tour for  
skill practice in tourism, Buddhism and conservative tourism. 
 
 GE4034 ชีวิตและสุขภาพ     3(3-0-6) 
   Life and Health 

องค์ประกอบของชีวิตและกระบวนการของชีวิต และระบบที่ส าคัญของร่างกาย การปรับตัวของ
ร่างกาย ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของระบบในร่างกายและ
การดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ศึกษาหลักธรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

The components of life and process of life and important systems of body, 
adjustment of body, basic knowledge about disease often seen from the causes of 
abnormality of body system and care of mental and physical health. To study  principles 
of Dhamma for the development of quality of life. 
 
 (5) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 
 ค าอธิบายรายวิชา  
         รหัสวิชา       ชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  น  น (บ-ป-ต) 

BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา    3 (3-0-6) 
   History of Buddhism 

โลกทัศน์ศาสนาก่อนพุทธกาล พุทธประวัติและพุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ การสังคายนาและการ
ร้อยกรองพระธรรมวินัย นิกายในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและต่างประเทศ ประวัติ
และบทบาทของพระสาวก พระสาวิกาและนักคิดทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ อิทธิพลของพุทธศิลป์ที่มีต่อ
ศิลปะไทย ศึกษาสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 
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World views on religions before the Buddha’s time, the history of Buddha and 
analytical history of the Buddha, council for the revision of the Buddhist scripture, and 
the composition of Dhamma and Vinaya, sects in the Buddhism, the Buddhism in 
Thailand and foreign countries, the history and roles of important Bhikkhus, Bhikkhunis 
and scholars to the Buddhism, the influence of the Buddhist art towards Thai art, and to 
study situations of the Buddhism at present. 
 
 BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1    3(3-0-6) 
   Tipitaka Studies 1 

วิเคราะห์การจ าแนกหมวดหมู่ โครงสร้างและเนื้อหาของพระไตรปิฎก ประเภทและล าดับชั้น
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ฐานะและความส าคัญของพระไตรปิฎกและคัมภีร์ชั้นรอง ภูมิปัญญาใน
พระไตรปิฎกและการศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต 

ศึกษาประวัติ แนวคิดและหลักการ วัตถุประสงค์การบัญญัติพระวินัย วิธีบัญญัติพระวินัย 
บทบัญญัติหรือศีลประเภทต่างๆ การปฏิบัติ การตีความ วินิจฉัยและวิธีการตัดสินอธิกรณ์ในพระวินัย 
ศึกษาเปรียบเทียบการบัญญัติพระวินัยกับการบัญญัติกฎหมาย  การประยุกต์ใช้วิธีการทางพระวินัยกับ
ตัดสินปัญหา 

The analysis of group classification, structure and contents of Tipitaka, types and 
orderly arrangement Buddhist Scriptures, status and importance of Tipitaka and Buddhist 
exegetical for literature, wisdom in Tipitaka and to study Buddhist proverbs. 
 To study concepts, and principles, purposes of the commandment of Vinaya 
(discipline), methods of enactment of Vinaya, chapters or different types of Sila 
(morality), preservation, interpretation consideration and decision of disciplinary disputes, 
and to study a comparison of the commandment of Vinaya with legal act, an application 
of  methods of Vinaya in making decision of the problems. 
 

  BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา  2    3 (3-0-6) 
   Tipitaka Studies 2 

ศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาของพระสุตตันตปิฎก การจัดหมวดหมู่ในพระสุตตันตปิฎก วิเคราะห์
พระสูตรที่ส าคัญและพระสูตรที่แสดงหลักการส าคัญของพระพุทธศาสนา  หลักธรรมที่เป็นหลักการส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา อุดมคติทางพระพุทธศาสนา วิธีคิดและคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา พุทธ
จริยธรรม หลักคิหิธรรมและการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการด ารงชีวิตและการแก้ปัญหาสังคม 

To study structure and contents of Sutta Pitaka (Discourses), group classification 
of Sutta Pitaka, analysis of the important Suttas (discourses) and Suttas (discourses) with 
important evidence of the Buddhism, principles of Buddhist Dhamma, Buddhist idiology, 
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way of thinking and significant nature of the Buddhism, the Buddhist ethics, code of 
morality for the laity and the application of Dhamma virtues in living and social problem 
solving. 
 
 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา  3    3 (3-0-6) 
   Tipitaka Studies 3 

ศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาของพระอภิธรรมปิฎก การจัดหมวดหมู่ในพระอภิธรรมปิฎก ประวัติ
และสาระส าคัญของพระอภิธรรมจากคัมภีร์ในพระอภิธรรมปิฎก พระอภิธรรมในฐานะหลักวิชาการ
พระพุทธศาสนา หลักการอธิบายและตีความธรรมะตามแนวอภิธรรม พุทธปรัชญาตามนัย พระอภิธรรม 
จิตวิทยาในพระอภิธรรมและการประยุกต์ใช้หลักพระอภิธรรมในการด ารงชีวิต 

To study structure and contents of the Abhidhamma Pitaka, group classification in 
Abhidhamma Pitaka, history and essence of Abhidhamma from the scriptures of 
Abhidhamma Pitaka, Abhidhamma in the position of the Buddhist academic principles, 
principles of explanation and interpretation of Dhamma, the Buddhist philosophy, 
psychological science and application of principles of Abhidhamma in living. 
 
 BU5005 พุทธวิถีไทย     3 (3-0-6) 
   Buddhism and Thai Ways of Life 

ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติไทยและรากฐานส าคัญของวัฒนธรรม 
เป็นองค์ความสามัคคี เป็นสถาบันคู่ชาติและพระมหากษัตริย์ เป็นแหล่งหล่อหลอมเอกลักษณ์ของชาติ เป็น
เครื่องมือการแก้ปัญหาและการพัฒนาชาติ ความเป็นสถาบันพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย  วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา หลักศาสนพิธีและรูปแบบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา   

ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะ รูปแบบและมิติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของสังคมไทย  วัดและ
พระสงฆ์ไทย องค์กรทางพระพุทธศสานา การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย การส่งเสริม
และการคุ้มครองพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา พระพุทธศาสนากับ
เศรษฐกิจพอเพียง 

The importance of Buddhism as Thai national religion and the important 
foundation of the culture, the mark of unity, the institute of the nation and the King, the 
resource for creation of the national identity, the instrument for problem-solving and the 
development of the nation, the Buddhist institutionalism, the Triple Gem, the Buddhist 
holy days, the principles of the religious ceremony and the Buddhist activities. 
 The analysis of nature, forms and beliefs in the Buddhism of Thai society, 
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temples and Thai monks, the Buddhist organization, the measurement of the Buddhist 
study in Thailand, the promotion and protection of Buddhism, Buddhism and problem- 
solving and the development of Buddhism and sufficient economy. 
 

BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา   3(3-0-6)  
   Pali for Buddhist Research 

ศึกษาหลักไวยากรณ์ การอ่าน การแปลภาษาบาลีเบื้องต้น  การใช้ภาษาบาลีและการใช้ค าภาษา
บาลี ในภาษาไทย ภาษาบาลีกับพระพุทธศาสนา คัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับภาษาบาลี ฝึกทดลองศึกษา
ค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ หรือโดยย่อจากเอกสารภาษาบาลี 

To study grammar, reading, translation of basic Pali, usage of Pali and Pali words 
in Thai language, Pali and Buddhism, Buddhist scriptures in Pali, practice and testing, to 
find out the short contents of Buddhism, or a brief from summarized Pali documents. 
 

BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา  3(3-0-6)  
   Sanskrit for Buddhist Research 

ศึกษาหลักไวยากรณ์ การอ่าน การแปลภาษาสันสฤตเบื้องต้น  การใช้ภาษาสันสกฤตและ
การใช้ค าภาษาสันสกฤตในภาษาไทย ภาษาสันสกฤตกับพระพุทธศาสนา คัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับภาษา
สันสกฤต ฝึกทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ หรือโดยย่อจากเอกสารภาษาสันสกฤต 

To study grammar, reading, translation of basic Sanskrit, usage of Sanskrit and 
Sanskrit words in Thai language, Sanskrit and Buddhism, the Buddhist scriptures in 
Sanskrit version, the practice and testing to find out the short contents of Buddhism, or a 
brief summarized Sanskrit documents. 
 

BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน    3 (2-1-6) 
   Meditation Practice 

แนวคิด หลักการ วิธีปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน 
หลักการปฏิบัติธุดงค์ ศึกษาการสอนกรรมฐานและการปฏิบัติกรรมฐานจากส านักกรรมฐานที่ส าคัญใน
ประเทศไทย ฝึกปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา   

เงื่อนไขรายวิชา 
ฝึกปฏิบัติกรรมฐานนอกสถานที่หรือในส านักปฏิบัติอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 30 ชั่วโมง ทุก

ภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
The concepts, principles, ways of meditation practice in the Buddhism of both 

Samathakammathana (concentration development) and Vipassanakammathana (Insight 
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development), the principles of Dhutonga practice (Austere practice), study the teaching 
of subjects of meditation and meditation exercise from the important meditation units in 
Thailand, practice in the right meditation development in according to the Buddhist 
teachings. 

The condition of subject:  
to practice the meditation at schools of  meditation teaching at least 30 hours for 

every semester until the completion of education. 
 
 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน    3 (3-0-6) 
   Mahayana Buddhism 

ศึกษาสถานการณ์พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน ประวัติและการเกิดข้ึนของ
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนาเถรวาทและ
มหายาน แนวคิดและหลักการส าคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เช่น แนวคิดเรื่อง  ตรีกาย อาทิพุทธะ 
ศูนยตา โยคาจารย์ หลักโพธิจิต นิกายส าคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เช่น นิกายสุขาวดี เซ็น 
พระพุทธศาสนามหายานในโลกตะวันตก บทบาทขององค์ดาไลลามะ และนักคิดของพระพุทธศาสนา
มหายานเช่น ดร.ดี.ที.ซูซูกิ พระทิช นักหันธ์ เป็นต้น 
 To study situations of the Buddhism after Lord Buddha passed away, history and 
the origin of Mahayana Buddhism, the relation and differences between Theravada and 
Mahayana Buddhism, methods of thinking and the main principles of Mahayana 
Buddhism: a way of thinking on Trikaya (Three Bodies), i.e. Buddha, Sunayata, Yogacaraya, 
Bothicitta, main schools of Mahayana Buddhism: Sukkhavati, Zent, Western Mahayana 
Buddhism, roles of Dalailama and Buddhist thinkers such as Dr. D.T.Zuzuki, Phra Tiz 
Nakhantha etc. 
 BU5010 ศาสนศึกษา      3 (3-0-6) 
   Religious Studies 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา แนวคิด ทฤษฎีก าเนิดศาสนา  ภูมิหลังทางศาสนา วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ อิสลาม ศึกษา
องค์ประกอบต่างๆ ที่ท าให้ศาสดาของแต่ละศาสนาหันไปสนใจศาสนา การปฏิบัติทางศาสนาและ
ประสบการณ์ศาสนาของศาสดาแต่ละองค์ วิเคราะห์เปรียบเทียบศาสนาด้านโครงสร้าง หลักธรรม โลก
ทัศน์ พิธีกรรม นิกาย ความดีและจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาที่ส าคัญๆ สถานะปัจจุบันของแต่ละศาสนา 
สิทธิการนับถือศาสนา หลักศาสนสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา 
 To study fundamental knowledge about the religions, ways of thinking, theory of 
the origin of religions, religious background history, culture, economy, society, politics of 
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Brahmanism (Hindu), Buddhism, Christianity, and Islamism. To study different 
components interesting each religious founder turning to the religion, the religious 
practice and experience of each founder, the analysis in comparison of religions on  
structure, virtue, world views, ritual, school, goodness and ultimate objective of  
important religions, current status of each religion, rights of beliefs of religion, religious 
relation and good understanding among religions. 
 
 BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 
   English for Buddhism Propagation 

ศึกษาค าศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ฝึกพูดหรือสนทนาและอธิบายธรรมะด้วย
ภาษาอังกฤษ 37  ฝึกหัดเขียนเรียงความอธิบายพุทธศาสนสุภาษิต และฝึกเขียนบทความธรรมะด้วย
ภาษาอังกฤษ และย่อความจากบทความธรรมะที่ก าหนดให้ 
 To study specific English vocabulary for Buddhism, speaking practice in 
conversation and explanation of Dhamma in English, practice in writing essay about 
Buddhist proverbs and Dhamma articles in English and abstract of Dhamma articles as 
defined. 
 

 BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย  3 (3-0-6) 
   Thai Buddhist Literature 

ศึกษาวรรณกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน โดยศึกษาและ
วิเคราะห์สาระสังเขป ลักษณะเด่น วิวัฒนาการ ในแง่คุณค่าและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทยและ
พระพุทธศาสนา เช่น ไตรภูมิพระร่วง มังคลัตถทีปนี ปัญญาสชาดก มหาชาติค าหลวง มหาเวสสันดรชาดก 
ปฐมสมโพธิกถา เป็นต้น ศึกษาประวัติและผลงานปราชญ์ชาวพุทธไทยท้ังพระสงฆ์และคฤหัสถ์ รวมทั้ง
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นของไทย 
 To study important literatures of the Buddhism from Sukhaya period to the 
present time by learning and analyzing of the summary essence, the outstanding points, 
evolution of value and influence over Thai society and Buddhism: Triphumiphraruang, 
Mangaladipani, Pannasajataka, Mahajatikamluang, Mahavessantarajataka, 
Pathamasambothikatha etc. To study history and the result of work of Buddhist scholars 
of both monks and laymen including Buddhist literature in Thai locality. 
 
 BU5013 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   3(3-0-6) 
   Information Technology for Buddhism Propagation 

หลักการ วิธีการและเปูาหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก คุณสมบัตินักเผยแผ่
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และนักประชาสัมพันธ์ วิทยาการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ สื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา อิทธิพลและผลกระทบของสื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อพระพุทธศาสนาและ
พุทธศาสนิกชน ฝึกหัดการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา ฝึกหัดการเทศน์แบบต่างๆ และฝึกพูดตาม
หลักวิชาการวาทศิลป์ 
 The principles, methods and targets of Buddhism extension from Tipitaka, quality 
of Buddhist missionary and public information officer, modern public information science, 
media and information technology systems for the extension of Buddhism, the influence 
and impact of media and information technology towards Buddhism and Buddhist 
followers, practice in writing Buddhist articles, practice in different styles of Dhamma 
sermon, and speaking practice on the  principles of oratory basis. 
 
 BU5014 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
   Buddhism, Science and Technology 

วิธีการแสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ความสอดคล้องกันระหว่าง
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ จิตวิทยา กฎแห่งกรรม
ของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ ผลกระทบและผลดีของพระพุทธศาสนาจากพัฒนาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวจิต 
 Methods of seeking for the truth of Buddhism and sciences, the conformity of 
Buddhism and sciences, Buddhism and physical science, biology, psychology, rules of 
Kamma (action) and sciences, scientific development and technology, and bio-
psychological technology. 
 

 BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์    3 (3-0-6) 
   Buddhism and Globalization 

วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน บทบาทขององค์กร  บุคลากร 
และนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา   การตีความค าสอนของพระพุทธศาสนา   ปัญหาที่เกิดข้ึนในวงการ
พระพุทธศาสนา  และปัญหาภายนอกที่มีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนา
เปรียบเทียบกระแสโลกาภิวัตน์และธรรมานุวัตร พุทธวิทยาเพ่ือการรู้เท่าทันกระแสและความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกภายใต้บริบทของข้อมูลข่าวสาร ท่าทีและการปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสาร ในฐานะชาวพุทธ
รวมทั้งการปูองกันและแก้ไขข้อบกพร่องและผลเสียของกระแสโลกาภิวัตน์ตามหลักวิถีพุทธ  
 The analysis of roles and conditions of Buddhism in a modern world, roles of  
organization, personnel, and Buddhist academicians, interpretation of Buddhist teachings, 
problems of Buddhism and external problems with an impact on the growth and decline 
of comparative Buddhism, tendency of globalization and Dhamma practice, Buddhist 
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knowledge for the awareness of tendency and change of the world community under 
the contents of data, altitude and practice on the information as Buddhists in both 
prevention and recorrection of the weakness, and damage of the globalization in 
according to the Buddhist ways. 
 
 BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบย่ังยืน  3(3-0-6) 
   Buddhism and Sustainable Development 

ศึกษาแนวคิด หลักการและความหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืน ความผิดพลาดของการพัฒนา
แบบตะวันตกภายใต้กระแสบริโภคนิยม และความไม่กลมกลืนของการพัฒนาตามหลักวิชาการสมัยใหม่
และการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา การพัฒนาบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
การพัฒนาที่ไม่ท าลายระบบนิเวศน์ ทดลองสร้างโมเดลโครงการพัฒนาแบบยั่งยืนโดยผสมผสานหลัก
พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่เข้าด้วยกัน พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 

To study concepts, principles and the meaning of sustainable development, a 
mistake of the western development under the tendency of consumption wave and 
disharmony of the development as a modern academic principles and the development 
as the Buddhist teachings, the development on sufficient economy basis as per the 
king’s conception, the development of non-destructive ecological systems, the 
construction of a project model for sustainable development by combining of Buddhist 
teachings and modern technology : the Buddhism and peace. 

 
  BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย  3 (3-0-6) 
   Buddhism in the Contemporary Thai Society 

ประวัติการนับถือพระพุทธศาสนาของชนชาติไทย พระพุทธศาสนากับชนชาติไทย 
พระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติไทย พระพุทธศาสนากับความม่ันคงของชาติ สถานะของ
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน บทบาทของสถาบันสงฆ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาล ประชาชน
ต่อพระพุทธศาสนา การบริหาร การศึกษา การปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และ
พุทธบริษัท บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยและสังคมโลก  

The history of beliefs of Buddhism of Thai people, Buddhism and Thai people, 
Buddhism as national religion, Buddhism and national security, status of Buddhism in 
modern Thai society, roles of Sangha institute, institute of the King, government, and 
people towards Buddhism, administration, education, practice and propagation of  
Buddhist monks and Buddhist followers, roles of monks in Thai and world societies. 
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   BU5018 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา  3 (3-0-6) 
   Buddhist Affairs Administration 

วิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้างการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ถึงปัจจุบัน 
หลักการบริการกิจการพระพุทธศาสนาโดยพุทธบริษัท ศึกษาโครงสร้าง ระบบการปกครองและระบบ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ไทย การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์ การจัดการ ศาสนสมบัติภาวะผู้น าทาง
พระพุทธศาสนา กรณีศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการทุน บัญชีวัด และการตรวจสอบ  

ศึกษาสภาพการณ์บริหารจัดการวัด การพัฒนาวัดโดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการ  และการ
บริหารจัดการที่ดี   ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน หลักการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการวัดของชุมชน 
และการพัฒนาวัดให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชน 

The analysis of forms and structure of Buddhist affairs administration in the 
Buddha’s time to the present, the principles of Buddhist affairs administration by the 
Buddhist followers. to study structure, systems of administration and the system of Thai 
Sangha affairs administration, Thai Sangha educational administration, management of 
religious properties, Buddhist leadership, case study, and methods of capital 
management, the account of temple and audit. 
 To study status of temple administration, development of temple by using the 
method of management and good administration, relation between temple and 
community, participation in temple administration in community and development of 
temple as a centre of learning and spirit in community. 
 

(6) กลุ่มวิชาเอกการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 
 
 SO1082  แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ   3(3-0-6) 
   Administrative Theories and Thoughts 
 ความหมาย พัฒนาการ ขอบข่าย สถานภาพ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดทางการบริหารการ
จัดการ แนวการศึกษาแบบดั้งเดิม แบบพฤติกรรมศาสตร์ แบบยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์ ทฤษฎีระบบ การ
บริหารคุณภาพ การบริหารจัดการรัฐแนวใหม่ หลักการบริหารตามแนวพุทธศาสตร์ 
 The meaning, evolution, scope, status, philosophy, theory and thoughts of 
administration and management; primitive education, behavioral science, a period after 
behavioral science, theory of systems, quality administration, modern public 
administration and management, and principles of administration and management as a 
means of Buddhism. 
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มคอ. 2 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

 SO1083 รัฐบาลไทยและระบบราชการไทย     3(3-0-6) 
   Thai Government and Bureaucracy 
 วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองไทยที่มีผลต่อระบบการทางการเมือง สถาบันและ
กระบวนการทางการเมือง ระบบราชการ การปฏิรูประบบราชการ รัฐกับการบริหารจัดการคณะสงฆ์  
 Evolution of economy, society, and Thai politics resulting in political system, 
institution and political process, bureaucratic system, bureaucratic reform, state and 
Sangha administration and management. 
 SO2088 การบริหารทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 
   Human resource management 
 ศึกษาระบบการเจริญเติบโตของมนุษย์  ค่าใช้จ่ายเริ่มตั้งแต่ก่อนการแต่งงาน  การแต่งงาน  การ
ตั้งครรภ์ การเจริญวัยเด็ก การเข้าเรียนประถม-มัธยมอุดมศึกษา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวในการเติบโตของ
มนุษย์ จนถึงอายุขัย 
 To study human growth system, expenditure before marriage, marriage, 
pregnancy, childhood growth, schooling in primary, secondary and higher education, 
expenditure per head for human growth till expectation of life. 
 

 SO1084 การวางแผนและการจัดการยุทธศาสตร์    3(3-0-6) 
   Planning and Strategic Management 
 ศึกษาแนวคิดและกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์  และการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ การวางแผน
ปฏิบัติการ โดยค านึงถึงการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยโอกาสและข้อจ ากัด การประเมินสภาพการณ์ และ
อนาคตศึกษา กรณีศึกษา การวางแผนเพื่อแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4  
 To study concepts and process of strategy planning, operation planning based on 
analysis of strong point, weak point, chance and limits, estimation of conditions and 
education in future, case study, and to make plan for problem-solving based on the 
principles of Mutatis Mutandis basis (The four Noble Truths). 
 SO2004 การปกครองคณะสงฆ์ไทย     3(3-0-6) 
   Thai  Sangha  Administration 
 ศึกษาประวัติของพระพุทธศาสนา   ในประเทศไทยลักษณะการปกครองของคณะสงฆ์สมัยสุโขทัย    
อยุธยา  ธนบุร ี   รัตนโกสินทร์ การแบ่งเขตการปกครองสงฆ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้งกฎหมาย 
กฎกระทรวง ระเบียบและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
 To study a history of Buddhism in Thailand, Nature of Thai Sangha administration 
in Sukhotaya, Ayudthaya, Thonburi and Ratanakosin periods. Division of Thai Sangha 
administration into regions from the past to the present times including laws, ministerial 
law, rules and regulations and related orders.  
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มคอ. 2 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

 SO1085 รัฐศาสตร์การปกครองตามแนวพุทธศาสตร์   3(3-0-6) 
   Political Science from Buddhism 
 ก าเนิดรัฐ แนวคิดการบริหารและการปกครองในพระไตรปิฎก  และแนวปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม
เปรียบเทียบกับหลักวิชาการรัฐศาสตร์ การน าแนวคิดท้ังสองไปประยุกต์ใช้กับการปกครองคณะสงฆ์  
         Origin of state, concepts of administration and government in Tipitaka, and a 
means of practices based on Buddhism Dhamma in comparison with the principles of 
political science. The two concepts are applied to Sangha government.  
 
 SO1086 การบริหารวัดที่ดี     3(3-0-6) 
   Good Monastery Governance 
 ศึกษาสภาพการณ์บริหารจัดการวัด  การพัฒนาวัดโดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการ (Public 
Managerialism) และการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) 
         To study situations in temple administration and management, temple 
development using a concept of Public Managerial and Good Governance. 
 
 SO1087 การจัดการระบบเศรษฐกิจของรัฐ     3(3-0-6) 
   National Economy Management 
 แนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเศรษฐกิจ นโยบายการคลังและการเงิน รายได้และ
รายจ่ายของรัฐ องค์กรและกระบวนการจัดการจัดการเศรษฐกิจของรัฐ หลักธรรมเพื่อพัฒนาและจัดระบบ
เศรษฐกิจ 
         Concepts in connection with relations between state and economy, policy of 
public treasury and finance, state revenues and expenses, organization and process of 
management of state economy, principles of Dhamma for development, and 
organization of economy system. 
 
 SO1088 ไทยในสังคมโลก       3(3-0-6) 
   Thailand in World Society 
 โครงสร้างของสังคมโลก การเปลี่ยนแปลงยุคต่าง ๆ โลกาภิวัตน์ บทบาทและความสัมพันธ์ของ
ไทยในสังคมโลก บทบาทของพระพุทธศาสนาในสังคมโลก 
         Structure of world society, change in various ages, globalization, roles and 
relations between Thailand and world society, roles of Buddhism in world society. 
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มคอ. 2 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

 SO1089 สังคมไทยและพระพุทธศาสนา     3(3-0-6) 
   Thai Society and Buddhism 
 ศึกษาแนวคิดทางสังคมวิทยา และน าแนวคิดดังกล่าวมาวิเคราะห์สังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่าง
สังคมไทยกับพระพุทธศาสนา และการสร้างความแข็งแกร่งของพระพุทธศาสนาในสังคมไทย  
         To study concepts of social sciences, and application of the mentioned concepts 
for analysis of Thai society, relations between Thai society and Buddhism, and 
construction of strength of Buddhism in Thai society. 
 

 SO1090 การพัฒนาชุมชนและวัด     3(3-0-6) 
   Community and Temple Development 
 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาสังคมและชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนและสังคม บทบาท
ของวัดและสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ตลอดจนการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการวัด และพัฒนาวัดเพ่ือให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชน  
 Concepts of community and social development, relations between temple and 
community and society, roles of temple and Buddhist monks in community 
development, techniques and methods, and community participating in temple 
administration and management, and development of temple as it is a center of learning 
and of mentality in community. 
 

 SO1091 การระดมทุนและการจัดการทุนของวัด    3(3-0-6) 
   Fund Raising and Temple Administration 
 แนวคิดเก่ียวกับการระดมทุนทางเศรษฐศาสตร์และทางพระพุทธศาสนา วัตถุประสงค์ของการ
ระดมทุน ยุทธศาสตร์การระดมทุน การจัดการศาสนสมบัติ กรณีศึกษา แนวทางการบริหารจัดการทุน 
บัญชีวัดการตรวจสอบ 
 Concepts of economic and Buddhist fund raising, purposes of fund raising, 
strategy of fund raising, administration and management of religious properties, case 
study, a means of administration of fund, monastery accounts and audit. 
 

 SO1092 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   3(3-0-6) 
   English for Propagation of Buddhism 
 พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน ให้สามารถติดต่อสื่อการ 
และเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 
 Skills development of communication in English; speaking, listening, reading, and 
writing skills, and that one or a Buddhist monk shall be able to communicate efficiently 
in English, so that the propagation of Buddhism shall be carried out. 
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มคอ. 2 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

 SO1093 หลักการเผยแผ่และมวลชนสัมพันธ์   3(3-0-6) 
   Principles of Propagation and Mass Relations 
 หลักนิเทศศาสตร์ การเผยแผ่ และการสร้างความสัมพันธ์กับมวลชนรูปแบบต่างๆ เทคนิค การเผย
แผ่พระพุทธศาสนา วิธีสอนศาสนา 
 Principles of information sciences, propagation, and construction of relations and 
various forms of mass relations, techniques and propagation of Buddhism and methods 
of teaching religions. 
 
 SO1102 เทคโนโลยีการบริหารจัดการ     3(3-0-6) 
   Administration Technology 
 ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารการจัดการ เช่น ระบบสารสนเทศ  การวางแผนแบบข่าย
งาย ระบบงบประมาณแบบต่าง ๆ เทคนิคการวางแผนและประเมินผล การศึกษาความเป็นไปได้ การปรับ
รื้อระบบ การจัดการคุณภาพ เป็นต้น 
 To learn about techniques used for administration and management such as 
information system, network planning, budgeting systems, techniques of making plan and 
evaluation, possibility study, adjustment of systems, and quality administration, etc. 
 
 SO1094 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ     3(3-0-6) 
   Human Behavior in Organization 
 ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในเรื่องสหวิทยาการ อัตตบุคคล กลุ่ม องค์การ การจูงใจ ทัศนคติ การ
เรียนรู้ ความขัดแย้ง การติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้น า การสร้างความพึงพอใจ จริยธรรมเพื่อพัฒนาองค์การ 
เป็นต้น 
 To study human behavior in relation to multi-disciplines, individual, groups, 
organizations, motivation, attitude, learning, conflict, communication, readership, building 
satisfaction, and ethic in order to develop organization, etc. 
 
 (7) กลุ่มวิชาเลือก  
 

 SO1095 กฎหมายไทย       3(3-0-6) 
   Thai Laws 
 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายปกครอง และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับบริหารคณะสงฆ์  
         Knowledge about laws, administrative law, general knowledge relating to criminal 
law, civil code, and laws relating to Sangha administration. 
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 SO1096 ศิลปวัฒนธรรมและวัด     3(3-0-6) 
   Arts, Culture, and Monastery 
 ความสัมพันธ์และผลกระทบของความเป็นมาทางประวัติศาสตร์  สังคม เศรษฐกิจ การเมืองคือ 
ศิลปะ วัฒนธรรมและวัด ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียภาพ ศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น บทบาทของวัดในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเสริมสร้าง
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
 Relations and impact on background history, society, economy, and politics, i.e. 
arts, culture and monastery, knowledge about aestheticism, arts, culture, identity of 
nation, and local wisdom, roles of monastery for conservation of arts, culture and 
environment including the sustenance of arts and culture, etc. 
 
 SO2032 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
   International Relations 
 ศึกษาความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ การก าหนดนโยบายต่างประเทศ เครื่องมือในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ องค์กรระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในมิติของความสัมพันธ์ด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม 
 To study the meaning of international relations, idea, theories relating to 
international relations, determination of policy, and tools used for international policy, 
international organizations including studying of the relations between Thailand and 
foreign countries in a dimension of political, economic and social relations. 
 
 SO1097 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย   3(3-0-6) 
   Public Policy and Policy Analysis 
 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ กระบวนการก าหนดและปฏิบัติตามนโยบาย การ
วิเคราะห์นโยบาย กรณีศึกษา 
 To study concepts of public policy, process of determining and observing public 
policy, analysis of policy, and case study. 
 

 SO1100 การเมือง การบริหาร และศาสนา     3(3-0-6) 
   Politics, Administration and Religions 
 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการเมือง การบริหาร และการศาสนา แนวคิดทางการเมืองใน
พระพุทธศาสนา หลักธรรมเพื่อการเป็นนักการเมืองที่ดี ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบสภาพการณ์ใน
ประเทศไทยกับต่างประเทศ สันติศึกษา 
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 To study concepts in relation to politics, administration, and religion, concepts in 
connection with politics in ways of Buddhism, principles of Dhamma in becoming a good 
politician including comparative study of situations in Thailand and foreign countries, and 
education of peace. 
 
 SO1101 เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์   3(3-0-6) 
   Buddhist Economics 
 ศึกษาแนวคิดท่ัวไปทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสนาว่าด้วยการผลิต การ
บริโภค วิภาคกรรม ระบบเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 
 To study general concepts about economics, and economics based on a way of 
Buddhism in connection with production, consumption, division of income, economy 
system, policy of economy and economy problem-solving. 
 
            SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น    3(3-0-6) 
   Politics and Local Administration 
 ความหมาย ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาการของการเมืองและการปกครอง
ท้องถิ่นและรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ความส าคัญท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น อันน าไปสู่รูปแบบ
การปกครองท้องถิ่นท่ีเป็นอยู่ โดยให้เข้าใจถึงสัมพันธ์ภาพระหว่างกระบวนการอ านาจของรัฐไทยเข้าไปใน
สังคมชนบท ผ่านการขยายตัวของระบบราชการ ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ระบบอุดมการณ์ของรัฐและ
โครงสร้างการพัฒนาต่างๆ และเปรียบเทียบกับการเมืองการปกครองท้องถิ่นในประเทศอ่ืนๆ  
 To study the meaning, the importance of local administration, and the 
development of politics and local administration, and constitutions of Thailand, the 
importance of social changes in the past and at present, clues to political, economic, 
social and cultural aspects at both national and local administration levels leading to  
existing local administration, understanding of relationship between power process of 
Thai state leading to rural society through the expansion of bureaucracy system, 
marketing economy, state ideology system and various structural developments in 
comparison with politics and local administration in foreign countries. 
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 (8) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 SO1098 กระบวนการฝึกทักษะภาคสนาม      2  (90) 
   Preparation for Field Work 
 จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกทักษะภาคสนาม  การพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ คุณสมบัติที่เหมาะสมและศึกษาสังเกต การมีส่วนร่วมในการฝึก
ปฏิบัติงานด้านการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาในสถานการณ์จริง 
 To provide learners with activities of preparation for the readiness of learners 
before apprenticeship on professional experience, to advance learners to be knowledge, 
skill, attitude, motivation and appropriate characteristics including observation in work 
performance and activities of actual Buddhist affairs administration. 
 
 SO1099 การฝึกทักษะภาคสนาม    5 (450) 
   Field Work 
 ฝึกงานทางด้านการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา  ในวัดต่างๆองค์การภาครัฐ  เช่น ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  โดยเน้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การ
บริหารงานในองค์การ ตลอดจนการวางโครงการ   ในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานในองค์การ ฯลฯ 
เขียนรายงานและผลการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งน าเสนอรายงาน  อภิปราย  สัมมนาผลการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานนั้นๆ ได้ 
 To train learners focusing on Buddhist affairs administration at the monasteries or 
government organizations such as Provincial Buddhist Center, Provincial Culture Center 
including collecting and analysis of data of organization management and project 
planning in order to solving problems of organization management etc, write the reports 
and result of field work, to present, discuss or seminar on the result and give the 
suggestion to develop the organization. 
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3.2  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
3.2.1 อาจารย์ประจ า 
 (1) อาจารย์ประจ า ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก 

ส าเร็จจาก 

ปีที่
จบ 

ภาระงานสอน ชม./
สัปดาห ์

2554 2555 2556 2557 

1 

 
นายวรเทพ  
เวียงแก 

 

อาจารย ์
- สส.ม.(สังคมสงเคราะห์
ในกระบวนการยุติธรรม)
 -ศน.บ (ภาษาอังกฤษ) 

ม.ธรรมศาสตร ์
 
 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2541 
 
2537 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

2 

 
 

นายเอกชาตรี  
สุขเสน 

 
 

อาจารย ์

-สส.ม. (สังคม
สงเคราะห์ทาง
การศึกษา) 
- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.ธรรมศาสตร ์

 
 
 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2542 
 
 
2539 
 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

 
 
3 

 
 

พระทวี อภโย 

 
 

อาจารย ์

-ศศ.ม.(สังคมวิทยาการ
พัฒนา) 
-ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ม.ขอนแก่น 

 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2550 
 
2546 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

4 

 
 

นายอเนก 

มูลมา 

 
 

อาจารย ์

-ศศ.ม. (จารึกภาษา 

ตะวันออก) 
- ศน.บ. (สังคม 

วิทยาและ 

มานุษยวิทยา) 

ม.ศิลปากร 

 
 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2547 
 
2541 
 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

5 

 
 
 

นายเดชา  
กัปโก 

 
 
 

อาจารย ์

- Ph.D. (Sociology) 
 
- M.A.(Sociology)  
 

- ศน.บ.(สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา) 

Banaras Hindu 
University, India  
Banaras Hindu 
University, India, 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2547 
 

2541 
 

2538 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

6 

พระมหา
สาคร 

ชิตงฺกโร 

 

อาจารย ์
- ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.นเรศวร 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2543 
2537 

18 18 18 18 

7 

พระมหาสมัย 

ผาสุโก 

 

อาจารย ์
-ศศ.ม. (ไทยศึกษา)  

- ศน.บ.  
(ภาษาอังกฤษ) 

ม.มหาสารคาม 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2542 
2538 

18 18 18 18 
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8 พระสุรศร ี

ปภากโร 

 

อาจารย ์
- M.A. (Sociology) 

 

-ศน.บ. (สังคมวิทยา 

และมานุษยวิทยา) 

Banaras Hindu 
University 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย  

2536 
 

2532 

18 18 18 18 

9 

 
 

พระมหา
สมพงษ ์

สุขุมาโล 

 
 

ผู้ช่วย
ศาสตรา-

จารย ์

- Ph.D.(Ancient Indian 

and Asian studies) 
-ศน.ม. 
(พุทธศาสตร์) 
 

- พธ.บ. (พุทธศาสตร์) 

Magadh University, 
Bihar,India 
 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

 ม.มหาจุฬาลงกร
ราชวิทยาลัย 

2546 
 
2538 
 
2530 
 

12 12 12 12 

10 

 

พระครูปลัด
สังวร 

กิตฺติสาโร 

 
 

อาจารย ์

- ศน.ม. 
 (พุทธสาสนาและ
ปรัชญา) 
- ศน.บ.(ปรัชญา) 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2550 
 
 

2538 

18 18 18 18 

11 

 

นายเมธี   
สมภักด ี

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- M.A.(History) 
 

- ศน.บ. (บริหาร
การศึกษา) 

Mysore, University, 
India 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2522 

 

2518 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

12 

 
 
 

นายเสง่ียม  
ศิริสวัสดิ ์

 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

-Ph.d.(Buddhist Studies) 
 
- M.A.(Linguistics) 
 

-ศษ.บ.(สังคม) 
 

- ศน.บ.  
(ภาษาอังกฤษ) 

Magadh University, 
Bihar,India 
Banaras Hindu 
University  

ม.สุโขทัยธรรมาธิ
ราช 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2547 
 

2540 
 

2545 
 

2537 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

13 

 

นายแก่นเพชร 

แฝงสีพล 

 

อาจารย ์
-ศศ.ม.(สันสกฤต) 
-ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ม.ศิลปากร 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2541 
2536 
 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

14 

 

นายวิทูล 

ทาชา 

 

อาจารย ์
- M.A.(Linguistics) 

-ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

University of Delhi 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย  

2541 
2537 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

15 

 

นายธนกร 

ชูสุขเสริม 

 

อาจารย์ 
-ศศ.ม.(สันสกฤต) 
-ศศ.บ.(การศึกษา 

นอกระบบ) 
- พธ.บ.(อังกฤษ)  

ม.ศิลปากร 

ม.สุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

ม.มหาจุฬาลง 

กรณราชวิทยาลัย  

2542 
2549 
 

2536 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 
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16 นายไพโรจน ์  

บัวสุข 

รอง
ศาสตราจารย ์

- Ph.d.(English) 
- M.A.(Linguistics) 

- ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

Punjab University 
University of Delhi 

 ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2546 
2540 
2536 
 

12 12 12 12 

(2) อาจารย์ประจ า ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก ส าเร็จจาก 

ปีที่
จบ 

ภาระงานสอน ชม./
สัปดาห ์

2554 2555 2556 2557 

1 

 
พระเทพ
วินยาภรณ ์

 
อาจารย ์

-M.A. 
(Philosophy) 
-ศน.บ.( ปรัชญา) 

Banaras Hindu 
University   
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2522 
 
2528 
 

12 12 12 12 

2 

 
 
พระศรีธรรม
ประสาธน ์
 

 
 

อาจารย ์

-ศศ.ม. 
สังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา 
-ศน.บ. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 

ม.ราชภัฏนครศรี 
ธรรมราช 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
สังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา   

2551 
 
 
2544 
 
 

12 12 12 12 

3 

 
พระคร ู
พิศิษฎ์
คณาทร 

 
อาจารย ์

-ค.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 
-ศน.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

ม.ราชภัฏนคร 
ศรีธรรมราช 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2547 
 
2543 

18 18 18 18 

4 

 
 
 
พระครู
ธรรมจักรเจ
ติยาภิบาล 

 
 
 

อาจารย ์

-Ph.D. (Ancient 
India & Asia 
Studies) 
-รป.ม. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
-ศศ.ม. 
(สิ่งแวดล้อม) 
-ศน.บ. (สังคม
วิทยา) 

Magadha 
University India 
 
วิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา  
ม.เชียงใหม่  
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2553 
 
 
2551 
 
2539 
 
2534 

12 12 12 12 

5 
พระครู
ปริยัติวุฒิ
ธาดา 

 
อาจารย ์

-M.A. 
(Philosophy) 
 

Mysore 
University India  
 

2527 
 
 

12 12 12 12 
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 -ศน.บ. (ปรัชญา) ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2521 
 

 
6 

 
พระครูสิริ
ธรรมาภิรัต 
 

 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

-ศน.ด. (พุทธศาสน์
ศึกษา) 
-ศน.ม. (พุทธศาสน์
ศึกษา)  
-ร.บ. (ทฤษฎีและ
เทคนิคทาง
รัฐศาสตร์) 

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
ม.สุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

2552 
 
2542 
 
2538 
 
 

18 18 18 18 

7 

 
 
 
 
นายกันตภณ  
หนูทองแก้ว 

 
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

-Ph.D. 
(Sociology) 
-M.A. (Political 
Science) 
-M.A. 
(Linguistics) 
-M.A. 
(Sociology) 
-พธ.บ. (สังคม
วิทยา) 

Pune University 
India 
Pune  
University India  
Pune University 
India 
Pune 
University India 
 ม.จุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 

2545 
 
2542 
 
2541 
 
2539 
 
2537 

12 12 12 12 

8 

 
นายสันติ   
อุนจะน า 

 
อาจารย ์

-อ.ม. (ศาสนา
เปรียบเทียบ) 
-ศน.บ. (สังคม
วิทยา) 

ม.มหิดล 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2541 
 
2536 

12 12 12 12 

9 

 
นายธีรักษ์       
หนูทองแก้ว 

 
อาจารย ์

-ค.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 
-ศน.บ. (การสอน
ภาษาอังกฤษ)  

ม.ราชภัฏนคร- 
ศรีธรรมราช 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย  

2550 
 
2535 
     

12 12 12 12 

 
10 

 
 
 
นายเดชชาติ   
ตรีทรัพย์ 

 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

-Ph.D. 
(Sociology) 
-M.A. (Political 
Science) 
-M.A. 
(Sociology) 
 
 
-พธ.บ.(การสอน

Pune University 
India 
Nehru Institute 
of Social 
Sciences  
Nehru Institute 
of Social 
Sciences 
ม.มหาจุฬาลงกรณ์

2543 
 
2542 
 
2539  
 
 
 
2537 

12 12 12 12 
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สังคมศึกษา) ราชวิทยาลัย 

 3.2.2 อาจารย์พิเศษ  
(1) อาจารย์พิเศษ ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

อ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 

ล าดับ ชื่อ–ฉายา นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ต าแหน่งวิชาการ 

1 
นายพรอัมรินทร์   
พรหมเกิด 

- Ph.D. (รัฐประศาสนศาสตร์) ม.บูรพา 
- สค.ม. (สังคมวิทยา)ม.ธรรมศาสตร์ 
- น.บ. (นิติศาสตร์) ม.รามค าแหง 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2 นายปรีดา นิลสาคู 

 -ปร .ด. (การบริหารการศึกษา) 
 ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
 ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย  
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) ม.รามค าแหง 
-น.บ. (นิติศาสตร์) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 
 
 

อาจารย์ 

3 ร.ต.อ.โกศล อดทน 
- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
- น.บ. (นิติศาสตร์) ม.รามค าแหง 

 
 

อาจารย์ 

4 พ.ต.อ.วิทุร โพธิปัสสา 

- ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
- น.บ. (นิติศาสตร์)  
ม.คณาสวัสดิ์มหาสารคาม 

 
อาจารย์ 

5 
นายสุชาติ  
โคตรทุม 

- ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนา) 
  ม.ขอนแก่น 
- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  

 
อาจารย์ 

6 พ.ต.ท.ช านิ คนไว -ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) ม.รามค าแหง อาจารย์ 

7 
นางอัปสรสวรรค์ ค า
เจริญ 

-สส.บ. (สังคมสงเคราะห์) ม.ธรรมศาสตร์ 
อาจารย์ 

8 นายณัฐพล แก้วขัน 
-น.ม.(นิติศาสตร์) ม.รามค าแหง 
-น.บ. (นิติศาสตร์) ม.รามค าแหง 

อาจารย์ 

9 นางบ าเพ็ญ  วงศ์ศรีแก้ว -M.A.(Ag.Education & Community 
Development) University of the 
Philippines Los Banos 

 
รองศาสตราจารย์ 
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-กศ.บ. (สังคมศึกษา) วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาประสานมิตร 

10 นายวิเชียร โพธิ์ศรี 
-น.ม.(รัฐศาสตร์) ม.รามค าแหง 
-ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) ม.รามค าแหง 

อาจารย์ 

11 นายส าเริง จันทรสุวรรณ 
-พบ.ม.(สถิติประยุกต)์ สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ 
-ศษ.บ.(คณิตศาสตร์-เคมี) ม.ขอนแก่น 

 
รองศาสตราจารย์ 

12 
นายศักดิ์ชัย   
กาญจนะวรรณ 

-พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
-ร.บ.(การปกครอง) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

 
อาจารย์ 

13 นายพุทธรักษ์ ปราบนอก 

-ศศ.ด.(ภาษาสันสกฤต) ม.ศิลปากร 
-ศศ.ม.(ภาษาสันสฤต) ม.ศิลปากร 
-ศศ.ม.(ปรัชญา) ม.ขอนแก่น 
-ป.ธ.9 คณะสงฆ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

14 นายนิคม วิเชษฐพงศ์ 

-M.A.(English&linguistics Banaras 
Hindu University 
-ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) ม.มหามกุฏราช 
วิทยาลัย 
-ป.ธ.8 คณะสงฆ์ 

 
 

อาจารย์ 

15 นางอาดา รัยมธุรพงศ์ 
Ph.D.(Education) New South well 
University 

อาจารย์ 

(2) อาจารย์พิเศษ ส าหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ล าดับ ชื่อ–ฉายา นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ต าแหน่งวิชาการ 

1 

 

พระเทพสิริโสภณ 

-M.A. ( Linguistics) Deccan Colledge  

-พธ.บ.(พุทธศาสตร)์ 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/ 2518 

อาจารย์ 

 

2 

 

พระครูวรวิริยคุณ  
 

-ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) 
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช/ 2550 

-ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ ) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย/2542 

 

อาจารย์ 

3 

 

นางสาวจตุพร   
ตรีตรง 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระ
นครเหนือ/2547 

บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ม.ธุรกิจบัณฑิต/ 2537 

อาจารย ์
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4 
 

นายส่งศรี  ชุมภูวงศ ์

 

ศน.ด. (บริหารการศึกษา) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย/2548 
ค.ม. ( การวิจัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / 2515 
ค.บ. (การวิจัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / 2512 

อาจารย์ 

5 

 

นายวรสันต์   
เพชรบุร ี

M.A.( ภาษาบาลีและสันสกฤต ) University of Baroda / 2516 

พธ.บ.(มานุษยสังคมสงเคราะห์ศาสตร)์  

ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย/2513 

อาจารย์ 

6 

 

พ.ต.ท.เจียร  ชูหนู 
 

ศศ.ม.( รัฐศาสตร์การปกครอง) ม.รามค าแหง / 2547 
น.ม. ( นิติศาสตร์ ) ม.รามค าแหง / 2541 
น.บ. ( นิติศาสตร)์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช / 2530 

อาจารย์ 

7 

 

นายเวศ  ศรีละมุล 

 

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร / 
2521 

น.บ .  (นิติศาสตร)์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช / 2526 
กศ.บ.  (ภาษาอังกฤษ) ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร / 2510  

อาจารย์ 

8 
 

นายวิชิต  ชัยเดชะ 
ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย / 2550 

กศ.บ.(ภาษาไทย) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา/ 2520  
อาจารย์ 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
ฝึกปฏิบัติ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจส าหรับพระ

นักศึกษา พ.ศ. 2554 และระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติงานส าหรับ
นักศึกษาคฤหัสถ์ พ.ศ. 2554 สถานที่ปฏิบัติงาน ศาสนสถาน สถานที่ราชการ หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ 
หรือสถาบันที่ด าเนินการเกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์ หน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สังคม ชุมชนและ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  4.1.1 มีความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  4.1.2 มีทักษะการท างานด้านการวางแผน การจัดการ และการติดต่อสื่อสาร  
  4.1.3 มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมและการท างาน
เป็นทีม 
 4.2 ช่วงเวลา  

       การฝึกปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจส าหรับ
พระนักศึกษา พ.ศ.2554 และระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติงานส าหรับ
นักศึกษาคฤหัสถ์ พ.ศ. 2554 สถานที่ปฏิบัติงาน ศาสนสถาน สถานที่ราชการ หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ 
หรือสถาบันที่ด าเนินการเกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์ หน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สังคม ชุมชนและ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 4 ระยะเวลารวม 90 ชั่วโมง ดังนี้ 
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ฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 15 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง (15 x 6 = 90 ชั่วโมง) 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 4 ระยะเวลารวม 450 ชั่วโมง ดังนี้ 
ฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 75 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง (75 x 6 = 450 ชั่วโมง) 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. (หรือเป็นไปตามที่หน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงานจะก าหนด) 
5.ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ- 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้- 
5.3 ช่วงเวลา- 
5.4 จ านวนหน่วยกิต- 
5.5 การเตรียมการ- 

  5.6 กระบวนการประเมินผล- 
 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

ระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่เป็นความคาดหวังหรือเปูาหมายเฉพาะของหลักสูตรนี้ 
พร้อมทั้งระบุกลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการที่จะส่งผลให้เกิดคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการ 
1.1 ความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ -จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความคิด

สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
-รายวิชาปฏิบัติการต่างๆของคณะสังคมศาสตร์ ได้มีการ
แบ่งกลุ่มนักศึกษา และมอบหมายให้นักศึกษาได้คิด
วิเคราะห์การบริหารจัดการวัดในสถานการณ์ปัจจุบัน 

1.2 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์และ
ห้องสมุดส าหรับให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลต่างๆ 
-จัดบริการ wireless internet ตามจุดต่างๆ ของคณะ
สังคมศาสตร์ 
-มีรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน คอมพิวเตอร์
พ้ืนฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า ฝึกฝน
ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต่างๆ ได้ 
-ฝึกฝนนักศึกษาจัดเตรียมการน าเสนอผลงานด้วย
โปรแกรมต่างๆ ในการน าเสนอผลงาน 
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-ฝึกฝนนักศึกษาส่งรายงานด้วยสื่ออิเล็คทรอนิคและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3 ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ -จัดโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ 
-รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร แบ่งกลุ่มนักศึกษา 
ที่ใช้การเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ 
-ฝึกฝนการอ่านวารสารวิชาการภาษาอังกฤษ สอดแทรก
ตามรายวิชาต่างๆ 
-มีรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

1.4 การวางแผนการท างาน การติดต่อสื่อสาร 
การท างานร่วมกัน มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม 
จรรยาบรรณและจริยธรรม 

-จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งนักศึกษาท างานกันเป็น
กลุ่ม หรือส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานในศาสนสถาน 
สถานที่ราชการ หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ หรือสถาบันที่
ด าเนินการเกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์และสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือเรียนรู้การวางแผนการท างาน 
ท างานร่วมกัน การท างานเป็นทีม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม 
-มีกลุ่มวิชาแกนพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต 
-จัดบอร์ดและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการ
วางแผนการท างาน ท างานร่วมกัน การท างานเป็นทีม 
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณ 
จริยธรรม 
-มีอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าชั้นคอยดูแล เอา
ใจใส่ ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาต่างๆ 
-นักศึกษามีโอกาสร่วมท างานบริการให้กับชุมชนใน
โครงการต่างๆ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
2.1.1.1 มีจิตส านึกและตระหนักศึกษาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ 
2.1.1.2 มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2.1.1.3 มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
2.1.2.1 การสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
2.1.2.2 สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียนของคณะสังคมศาสตร์ 
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2.1.2.3 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาต่างๆ ใน 
คณะสังคมศาสตร์ 

2.1.3.2 ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน  
2.1.3.3 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชาการบริหาร 
กิจการพระพุทธศาสนา 

2.2.1.2 มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาการบริหารกิจการ 
พระพุทธศาสนา สามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

2.2.1.3 มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่ 
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา  

2.2.1.4 ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงตาม 
สถานการณ์ 

 2.2.1.5 มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา  
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.2.2.1 การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย  
การน าเสนอ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเขียนรายงาน  

2.2.2.2 การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การได้ฝึกการท างานเดี่ยวและเป็นกลุ่ม 
2.2.2.3 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาต่างๆ ที่คณะ 

สังคมศาสตร์จัดขึ้น 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.2.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน  
สอบภาคปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด การท ารายงาน การน าเสนอผลงาน  

2.2.3.2 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1.1 สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้ 

และการแก้ปัญหาทางอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 
2.3.1.2 สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของ 

ตนในการแก้ปัญหาการท างานได้ 
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2.3.1.3 สามารถวางแผนการท างานและการบริหารจัดการงานได้ 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.2.1 การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.3.2.2 การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา  
2.3.2.3 การวางแผนการแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองในสถานการณ์ปัจจุบัน  

ในห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
2.3.2.4 การน าเสนอผลงาน เพื่อรับการประเมินผลงาน น าไปสู่การปรับปรุงงานให้ 

ถูกต้อง 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา  
2.3.3.2 ประเมินผลงานจากการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา  
2.3.3.3 ประเมินผลจากความสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
2.3.3.4 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1.1 มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบน 
พ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 

2.4.1.2 ตระหนักศึกษาในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

2.4.1.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพอย่างต่อเนื่อง  
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
2.4.2.1 การสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
2.4.2.2 การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม  
2.4.2.3 การจัดให้มีรายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกประสบการณ์อาชีพ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

2.4.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
2.4.3.2 ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่มีการส่งเสริมให้ท างานกลุ่ม 
2.4.3.3 ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์อาชีพ 
2.4.3.4 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  2.5.1.1 มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือ
กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงานได้ 
  2.5.1.2 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร 
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาได้ 
  2.5.1.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.2.1 คณะสังคมศาสตร์มีรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน คอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า นอกจากนี้ยังมีรายวิชาสถิติเบื้องต้น คณิตศาสตร์พื้นฐาน และ
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ และสอดแทรกตามรายวิชาต่างๆ 

2.5.2.2 การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning  
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบ 

ภาคปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด การท ารายงาน การน าเสนอผลงาน 
2.5.3.2 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum mapping) 
 พิจารณาความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและของรายวิชา แสดงให้เห็นว่าแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตร รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลัก หรือความ
รับผิดชอบรอง ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ดังตารางที่แนบ  มีความหมายดังนี้ 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  1.1 มีจิตส านึกและตระหนักศึกษาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ 
  1.2 มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  1.3 มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 

2. ด้านความรู้ 
  2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชาบริหารกิจการ 
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จัดท าโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

มคอ. 2 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนา 
  2.2 มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

สามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
   2.3 มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ 

การแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 
  2.4 ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงตาม 
สถานการณ์ 
  2.5 มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา  

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1  สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการ  
แก้ปัญหาทางอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 
  3.2  สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนใน  
การแก้ปัญหาการท างานได้ 
  3.3 สามารถวางแผนการท างานและการบริหารจัดการงานได้ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของ  
ตนเองและของกลุ่ม 
  4.2 ตระหนักศึกษาในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถท างาน  
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
  4.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพอย่างต่อเนื่อง  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือ 

กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงานได้ 
5.2 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การ  

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาได้ 

5.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา  
ความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
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มคอ. 2 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                  
  รายวิชาบังคับเรียน                  
     -มนุษย์กับสังคม                  
  รายวิชาเลือกเรียน                  
     -สื่อพ้ืนบ้านกับสุขภาพชุมชน                  
     -มนุษย์กับเศรษฐกิจ                  
     -ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย                     
     -การเมืองการปกครองของไทย                  
     -สันติภาพศึกษา                  
     -การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
     -ท้องถิ่นศึกษา                  
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มคอ. 2 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
  รายวิชาบังคับเรียน                  
     -ไทยศึกษา                  
  รายวิชาเลือกเรียน                  
     -จริยธรรมและทักษะการศึกษา                  
     -วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย                  
     -การวางแผนชีวิตและครอบครัว                  
     -ศิลปนิยม                  
     -สังคีตนิยม                  
     -ดนตรีศึกษา                  
     -จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน                  
     -หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์                  
     -พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต                  
กลุ่มวิชาภาษา                  
  รายวิชาบังคับเรียน                  
     -ภาษาไทย                  
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จัดท าโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

มคอ. 2 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

     -ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1                  
     -ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                  
  รายวิชาเลือกเรียน                  
     -ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ                  
     -สัทศาสตร์อังกฤษเบื้องต้น                  
     -ไวยากรณ์อังกฤษ                  
     -การแปลอังกฤษพ้ืนฐาน                  
     -ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                  
  รายวิชาบังคับเรียน                  
     -สถิติเบื้องต้น                  
  รายวิชาเลือกเรียน                  
     -คณิตศาสตร์พื้นฐาน                  
     -คอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน                  
     -เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า                  
     -วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม                  



 

 64 
จัดท าโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

มคอ. 2 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

     -มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                  
     -การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์                  
     -ชีวิตและสุขภาพ                  
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มคอ. 2 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

หมวดวิชาเฉพาะ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  1.1 มีจิตส านึกและตระหนักศึกษาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ 
  1.2 มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  1.3 มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 

2. ด้านความรู้ 
  2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชาบริหารกิจการ 

พระพุทธศาสนา 
  2.2 มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

สามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
   2.3 มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 
  2.4 ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงตาม 
สถานการณ์ 
  2.5 มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา  

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการ 
แก้ปัญหาทางอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 
  3.2 สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนใน 
การแก้ปัญหาการท างานได้ 
  3.3 สามารถวางแผนการท างานและการบริหารจัดการงานได้ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของ  
ตนเองและของกลุ่ม 
  4.2 ตระหนักศึกษาในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถท างาน 
ร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
  4.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1 มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือ 

กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงานได้ 
   5.2 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์
ในการศึกษาได้ 

5.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา 
ความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
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มคอ. 2 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                  
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา                  
   รายวิชาบังคับเรียน                  
     -ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา                  
     -พระไตรปิฎกศึกษา 1                  
     -พระไตรปิฎกศึกษา 2                  
     -พระไตรปิฎกศึกษา 3                  
     -พุทธวิถีไทย                  
     -ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา                  
      -ภาษาสันสกฤตเพ่ือการค้นคว้าพระพุทธศาสนา                  
      -การปฏิบัติกรรมฐาน                  
  รายวิชาเลือกเรียน                  
      -พระพุทธศาสนามหายาน                  
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

      -ศาสนศึกษา                   
      -ภาษาอังกฤษเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา                  
      -วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย                  
      -เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา                  

      -พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี                  

      -พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์                  
      -พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน                  
      -พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย                  
      -การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา                  
กลุ่มวิชาเอกการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา                  
   รายวิชาบังคับเรียน                  
-แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ                  
-รัฐบาลไทยและระบบราชการไทย                  
-การบริหารทรัพยากรมนุษย์                  
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

-การวางแผนและการจัดการยุทธศาสตร์                  
-การปกครองคณะสงฆ์ไทย                  
-การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาแนวพุทธศาสตร์                  
-การบริหารวัดที่ดี                  
-การจัดการระบบเศรษฐกิจของรัฐ                  
-ไทยในสังคมโลก                  
-สังคมไทยและพระพุทธศาสนา                  
-การพัฒนาชุมชนและวัด                  
-การระดมทุนและการจัดการทุนของวัด                  

-ภาษาอังกฤษเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา                 
 

 
-หลักการเผยแผ่และมวลชนสัมพันธ์                  
-เทคโนโลยีการบริหารจัดการ                  
-พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ                  
   รายวิชาเลือกเรียน                  
-กฎหมายไทย                  
-ศิลปวัฒนธรรมและวัด                  
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                  
-นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย                  
-การเมือง การบริหาร และศาสนา                  
-เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์                  
-การเมืองและการปกครองท้องถิ่น                  
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                  
-กระบวนการฝึกทักษะภาคสนาม                     
-การฝึกทักษะภาคสนาม                  
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 
2554 หมวด  4 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา (ภาคผนวก) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชั้นปี ต่างคณะ 

แล้วแต่กรณี เพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอ่ืนที่มี

เนื้อหาใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี และ
ทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับต าราหรือบทความทางวิชาการ
หรือผลการวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 
2554 หมวด 9 การส าเร็จการศึกษา (ภาคผนวก)  

3.2 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
      3.3 ต้องเรียนให้ครบหน่วยกิตท่ีระบุไว้ตามหลักสูตร ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 และ
รายวิชาฝึกปฏิบัติงานต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการ

เรียนการสอน  
1.3 การชี้แจงและแนะน าหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่ง

หรือหลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพ่ือทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา หรือประธานหลักสูตร 

1.5 การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร  
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
            2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
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มหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 

2.1.2 การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอน
ร่วมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 
           2.1.3 การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียน
การสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุม
วิชาการท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการ 
           2.2.1 การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการท่ีจัดทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
           2.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการในสาขาวิชาการ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปีละ 1 เรื่อง 

 
หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 
การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมี

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งต้องท าหน้าที่ดังนี้ 
1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
1.2 จัดหาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรง

ตามรายวิชาที่สอน 
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ฝึกภาคสนาม ตามที่ก าหนดใน

หลักสูตร 
1.4 ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ 

การส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
1.6 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเปูาหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

หลักสูตร 
1.7 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และ

นักศึกษาปัจจุบัน 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะสังคมศาสตร์จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
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มหาวิทยาลัย โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าใช้สอย ตอบแทน ค่าวัสดุ ต าราและสื่อการเรียนการสอน 
ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา และทุนการศึกษา  

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
              คณะสังคมศาสตร์ ได้ใช้อุปกรณ์ประกอบการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเฉพาะ
อุปกรณ์การสอนภาคปฏิบัติประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้  
ที่ อุปกรณ์การสอน จ านวนที่มีอยู่เดิม จ านวนที่ต้องการในอนาคต 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง 50 เครื่อง 
2 เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 8 เครื่อง 10 เครื่อง 
3 โน้ตบุ๊ก 10 เครื่อง 10 เครื่อง 
4 เครื่องขยายเสียง 8 เครื่อง 10 เครื่อง 
5 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 20 เครื่อง 10 เครื่อง 

  
 2.2.1 ทรัพยากรที่มีในห้องสมุด 

ใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย รวมทั้งห้องสมุดประจ าคณะสังคมศาสตร์และคณะอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัย 
เป็นศูนย์การค้นคว้า ซึ่งมีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา  

2.2.1.1 หนังสือ  
 2.2.1.1.1 ภาษาไทย   จ านวน  1,000  รายชื่อ  
 2.2.1.1.2 ภาษาต่างประเทศ  จ านวน  100  รายชื่อ  
2.2.1.2 วารสาร  
 2.2.1.2.1 ภาษาไทย   จ านวน  5  รายชื่อ  
 2.2.1.2.2 ภาษาต่างประเทศ  จ านวน  2  รายชื่อ  
2.2.1.3 ฐานข้อมูลออนไลน์  
 2.2.1.3.1 ฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS  
 2.2.1.3.2 www.odi.stou.ac.th  
2.2.1.4 การสืบค้นข้อมูลอื่น ๆ  
 2.2.1.4.1 การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
คณะฯได้จัดสรรงบประมาณการด าเนินการต่างๆ ดังนี้ 
2.3.1 งบประมาณในการจัดซื้อวารสาร หนังสือ ต ารา รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศ เข้าห้องสมุดต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
2.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการนักศึกษาจ านวน 60 เครื่องในห้องคอมพิวเตอร์ โดยเปิดท าการ

ทั้งในและนอกเวลาราชการ นอกจากนี้ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 10 เครื่องประจ าที่ห้องสมุด ซึ่งเปิด
ท าการทั้งในและนอกเวลาราชการ 
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2.3.3 งบประมาณการจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปี  
2.3.4 จัดหาบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องบรรยายต่างๆ 

รวมทั้งสิ้น 10 ห้องบรรยาย เป็นประจ าทุกปี 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

กระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอของต ารา หนังสือ วารสาร ฯลฯ มีวิธีการดังนี้
นักศึกษาแจ้งผ่านอาจารย์ประจ าชั้น คณาจารย์แจ้งผ่านหัวหน้ากลุ่มวิชาต่างๆ และพิจารณาในคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกปีการศึกษา 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล  
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาใน
แต่ละภาคการศึกษา การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
คุณภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผล โดยการจัดให้มีการประชุมอาจารย์ผู้สอน และ
ผู้ร่วมงาน ภาคการศึกษาละอย่างน้อย 4 ครั้ง มีการสื่อสารทาง e-office, e-mail, ระบบหนังสือเวียน, 
โทรศัพท์หรือสื่ออ่ืนๆ 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ

และเอกชน  
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญาตรี 
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ ด าเนินการโดยการให้เข้ารับการฝึกอบรม การ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ การดูงาน การท าวิจัยร่วมกับอาจารย์และตีพิมพ์ผลงานวิจัยและหรือน าเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ การผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น ท าหนังสือคู่มือการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
การสอนต่างๆ เป็นต้น 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
คณะสังคมศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจ ารายวิชา ให้แก่นักศึกษาทุก

คน เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการเรียนและอ่ืนๆ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งคนต่อนักศึกษา
ประมาณ 10 คน และอาจารย์ประจ ารายวิชา รายวิชาละ 1 คน คณะสังคมศาสตร์จัดให้มีการนัดพบ
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อาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาอย่างเป็นทางการภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง แต่มีการพบปะระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษาหรืออาจารย์ประจ ารายวิชากับนักศึกษาได้ตลอด ทั้งที่มีการนัดล่วงหน้าหรือไม่ได้นัด ทุกครั้งที่มีข่าว
ประชาสัมพันธ์หรือต้องการสื่อสารกัน หรือขอค าแนะน าปรึกษาหารือ 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 การอุทธรณ์ของนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 หมวด 6 การลาพักการศึกษาและการสั่งพักการศึกษา (ภาคผนวก) 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 การศึกษาความต้องการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด าเนินการดังนี้  

6.1 การส ารวจความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี 
6.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมิน 16 ตัวบ่งชีด้ังนี้ 

 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน      

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13. นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 95  ผ่านการฝึกประสบการณ์
อาชีพทางการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

     

14. บัณฑิตที่ได้งานท าได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 
ที่ ก.พ. ก าหนด 

     

15. บัณฑิตได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษาแล้วภายใน 1 ปี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

     

16. บัณฑิตมีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา อย่างน้อยสอบ
ได้นักธรรมชั้นตรีหรือธรรมศึกษาชั้นตรี 

     

 ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
 ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 12 16 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในกลุ่มวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า 

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพ่ือนร่วมงาน 
1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของ

การเรียนแต่ละรายวิชา 
1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 
1.1.4 การท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา

หรือกลุ่มรายวิชา 
1.1.5 การประเมินรายวิชาออนไลน์ของส านักศึกษาทะเบียนและประมวลผล 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกภาคการศึกษา ตามระบบ

ของคณะฯและมหาวิทยาลัย 
            การประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยหวัหน้าภาควิชา หรอืเพ่ือนรว่มงาน ตามระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่าย เป็นต้น 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพ่ือติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการท างาน 

2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษา ผู้บังคับบัญชา และหรือเพ่ือนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาน า
ผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวน
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และวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง ส าหรับปีการศึกษาถัดไป  
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาน า

ผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ โดยศิษย์เก่าและโดยผู้ใช้บัณฑิต 
เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547 เปรียบเทียบกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547  กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 
ก. รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรและหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  

โครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2547 

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2554 

เหตุผลในการปรับปรุง 

ศาสนศาสตรบัณฑิต (การ
บริหารกิจการพระพุทธศาสนา) 
   

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนา 

ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง 
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อ
ปริญญา พ.ศ.2549 และประกาศ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย เรื่องการก าหนดชื่อ
ปริญญาและอักษรย่อชื่อปริญญา
ในสาขาวิชา หน้า 31-34 เล่ม 
124 ราชกิจจานุเบกษา 
14 สิงหาคม 2550 

จ านวนชุดวิชาตลอดหลักสูตร  
23 ชุดวิชา  

ปรับเป็น รายวิชา 
 

ปรับปรุงใหม่ 

ตลอดหลักสูตร  138  หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร  130  หน่วยกิต ลดหน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
5 ชุดวิชา  30 หน่วยกิต                   

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 4  กลุ่มวิชา 
30 หน่วยกิต                             

-ปรับปรุงรายวิชาใหม่ 
      -หน่วยกิตคงเดิม 

กลุ่มวิชาแกนพระพุทธศาสนา  
18 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาศาสนา  
30 หน่วยกิต 

-ปรับปรุงรายวิชาใหม่ 
      -เพิ่มหน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกการบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนา 78  หน่วยกิต 

หมวด วิชาเอกการบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนา 64 หน่วยกิต  

-ปรับปรุงรายวิชาใหม่ 
      -ลดหน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี   
12 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 

-ปรับปรุงรายวิชาใหม่ 
      -ลดหน่วยกิต 
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ข. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หลักสูตรปรับปรุง 2547 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เหตุผล 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 5 ชุดวิชา  
บังคับเรียนทุกชุดวิชา 30 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  4  กลุ่มวิชา 
30 หน่วยกิต           

ปรับปรุง
รายใหม่ 

-กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
(2 ชุดวิชา) 
GE1001 ชุดวิชาภาษาไทยเพ่ือการ-
 สื่อสาร   6 หน่วยกิต
  
GE1002 ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ-
 สื่อสาร    6 หน่วยกิต
   

-กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต  
รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต 
GE3019    ภาษาไทย                 3(3-0-6) 
GE3020    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1       3(3-0-6) 
GE3021   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2       3(3-0-6) 
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต  
GE3022  ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ                   
          3(3-0-6) 
GE3023  สัทศาสตร์อังกฤษเบื้องต้น     3(3-0-6) 
GE3024  ไวยากรณ์อังกฤษ          3(3-0-6) 
GE3025  การแปลอังกฤษพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
GE3026  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 

 
 
 
-ตัดชุด
วิชาเดิม
ออก 
-เปลี่ยน
รายวิชา
ทั้งหมด 
-หน่วยกิต 
รวมคงเดิม 

-กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    (1 ชุดวิชา) 
GE2001  ชุดวิชาไทยศึกษา  6 หน่วยกิต 

-กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต  
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต   
GE2009  ไทยศึกษา        3(3-0-6) 
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต  
GE2010   จริยธรรมและทักษะการศึกษา                   
          3(3-0-6) 
GE2011    วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย    3(3-0-6) 
GE2012  การวางแผนชีวิตและครอบครัว        
          3(3-0-6) 
GE2013   ศิลปะนิยม              3(3-0-6) 
GE2014  สังคีตนิยม       3(3-0-6) 
GE2015   ดนตรีศึกษา       3(2-1-6) 
GE2016  จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
GE2017   หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์             
         3(3-0-6) 
GE2018   พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต
                     3(2-1-6) 

 
 
 
 
-ตัดชุด
วิชาเดิม
ออก 
-เปลี่ยน
รายวิชา
ทั้งหมด 
-หน่วยกิต 
รวมคงเดิม 
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ข. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
หลักสูตรปรับปรุง 2547 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เหตุผล 

-กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    (1 ชุดวิชา) 
GE3001  ชุดวิชาอารยธรรมและสังคม-
มนุษย์   6 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต  
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
GE1001   มนุษย์กับสังคม             3(3-0-6) 
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต  
GE1002      สื่อพ้ืนบ้านกับสุขภาพชุมชน                   
          3(3-0-6) 
GE1003  มนุษย์กับเศรษฐกิจ       3(3-0-6) 
GE1004  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย   
                             3(3-0-6) 
GE1005 การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6) 
GE1006   สันติภาพศึกษา             3(3-0-6) 
GE1007   การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
                3(3-0-6) 
GE1008       ท้องถิ่นศึกษา               3(3-0-6) 

 
 
 
 
-ตัดชุด
วิชาเดิม
ออก 
-เปลี่ยน
รายวิชา
ทั้งหมด 
-หน่วยกิต 
รวมคงเดิม 
 
 

-กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   (1 ชุดวิชา) 
GE4001  ชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารและการบริหารความรู้ 
   6 หน่วยกิต 

-กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  
6 หน่วยกิต  
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
GE4027    สถิติเบื้องต้น              3(3-0-6) 
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต  
GE4028  คณิตศาสตร์พื้นฐาน         3(3-0-6) 
GE4029  คอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน  3(3-0-6) 
GE4030  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา-
  ค้นคว้า             3(3-0-6) 
GE4031  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ-
 สิ่งแวดล้อม           3(3-0-6) 
GE4032  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม         3(3-0-6) 
GE4033   การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์    3(3-0-6) 
GE4034     ชีวิตและสุขภาพ     3(3-0-6) 

 
 
 
 
-ตัดชุด
วิชาเดิม
ออก 
-เปลี่ยน
รายวิชา
ทั้งหมด 
-หน่วยกิต 
รวมคงเดิม 
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ค. หมวดวิชาเฉพาะ ชุดวิชาบังคับ 
หลักสูตรปรับปรุง 2547 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เหตุผล 

-กลุ่มวิชาแกนพระพุทธศาสนา  
3 ชุดวิชา  18 หน่วยกิต 

-กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต 
 

เพิ่มหน่วยกิต 
 

-ชุดวิชาประวัติศาสตร์-
พระพุทธศาสนา 
-ชุดวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 
-ชุดวิชาพุทธวิถีไทย 

รายวิชาบังคับเรียน 24 หน่วยกิต 
BU5001  ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1          3(3-0-6) 
BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2       3(3-0-6) 
BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3       3(3-0-6) 
BU5005 พุทธวิถีไทย        3(3-0-6) 
BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้า-
 พระพุทธศาสนา        3(3-0-6) 
BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้า-
 พระพุทธศาสนา       3(3-0-6) 
BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน     3(3-0-6) 
รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต  
BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน      3(3-0-6) 
BU5010 ศาสนศึกษา      3(3-0-6) 
BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่-
 พระพุทธศาสนา       3(3-0-6) 
BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
       3(3-0-6) 
BU5013 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่-
 พระพุทธศาสนา          3(3-0-6) 
BU5014 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และ-
 เทคโนโลยี        3(3-0-6) 
BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์  
       3(3-0-6) 
BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
         3(3-0-6) 
BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย
         3(3-0-6) 
BU5018 การบริหารกิจการ-พระพุทธศาสนา    
       3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 

-ตัดชุดวิชาเดิม
ออก 
-เปล่ียน
รายวิชาทั้งหมด 
-หน่วยกิต 
รวมเพิ่มขึ้น 
จาก 18 หน่วย
กิต เป็น 30 
หน่วยกิต 
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ค. หมวดวิชาเฉพาะ ชุดวิชาบังคับ (ต่อ) 
หลักสูตรปรับปรุง 2547 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เหตุผล 

-กลุ่มวิชาเอกการบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนา 10 ชุดวิชา 
60 หน่วยกิต 

-กลุ่มวิชาเอกการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา   
57 หน่วยกิต  

 

 
ลดหน่วยกิต 

 
-ชุดวิชาแนวคิดและทฤษฎี 
การบริหารจัดการ 
-ชุดวิชารัฐบาลไทยและระบบ
ราชการไทย 
-ชุดวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 
-ชุดวิชาการวางแผนและ 
การจัดการยุทธศาสตร์ 
-ชุดวิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย 
-ชุดวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
ตามแนวพุทธศาสตร์ 
-ชุดวิชาการบริหารวัดที่ดี 
-ชุดวิชาการจัดการระบบเศรษฐกิจ
ของรัฐ 
-ชุดวิชาไทยในสังคมโลก 
-ชุดวิชาสังคมไทยและ
พระพุทธศาสนา 

รายวิชาบังคับเรียน 48 หน่วยกิต  
SO1082 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ
            3(3-0-6) 
SO1083 รัฐบาลไทยและระบบราชการไทย 
            3(3-0-6) 
SO2088 การบริหารทรัพยากรมนุษย์       3(3-0-6) 
SO1084 การวางแผนและการจัดการยุทธศาสตร์
            3(3-0-6) 
SO2004 การปกครองคณะสงฆ์ไทย         3(3-0-6) 
SO1085 รัฐศาสตร์การปกครองตามแนวพุทธศาสตร์
            3(3-0-6) 
SO1086  การบริหารวัดท่ีดี         3(3-0-6) 
SO1087 การจัดการระบบเศรษฐกิจของรัฐ 
            3(3-0-6) 
SO1088 ไทยในสังคมโลก          3(3-0-6) 
SO1089 สังคมไทยและพระพุทธศาสนา   3(3-0-6) 
SO1090 การพัฒนาชุมชนและวัด         3(3-0-6) 
SO1091 การระดมทุนและการจัดการทุนของวัด
            3(3-0-6) 
SO1092 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่-
 พระพุทธศาสนา           3(3-0-6) 
SO1093 หลักการเผยแผ่และมวลชนสัมพันธ์ 
                     3(3-0-6) 
SO1102 เทคโนโลยีการบริหารจัดการ     3(3-0-6) 
SO1094 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ      3(3-0-6) 

 
 
 
 
-ตัดชุดวิชา
เดิมออก 
-เปลี่ยน
รายวิชา
ทั้งหมด 
-หน่วยกิต 
รวมลดลง 
จาก 60 
หน่วยกิต เป็น 
57 หน่วยกิต 
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ง.หมวดวิชาเฉพาะ  ชุดวิชาเลือก 
หลักสูตรปรับปรุง 2547 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เหตุผล 

-กลุ่มวิชาเอกการบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนา เลือกเรียน 3  
ชุดวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
18 หน่วยกิต 

 
รายวิชาเลือกเรียน   9   หน่วยกิต 

 
ลดหน่วยกิต 

 

 (1) กลุ่มพัฒนาสังคม 
-ชุดวิชากฎหมายไทย 

-ชุดวิชาการพัฒนาชุมชนและวัด 
-ชุดวิชาหลักการเผยแผ่และมวลชน-
สัมพันธ์ 

(2) กลุ่มการบริหารจัดการวัด 
-ชุดวิชาการระดมทุนและการจัดการทุน-
ของวัด 

-ชุดวิชาศิลปวัฒนธรรมและวัด 

-ชุดวิชาหลักการเผยแผ่และมวลชน-
สัมพันธ์ 

(3) กลุ่มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
-ชุดวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

-ชุดวิชาภาษาอังกฤษระดับสูง 
-ชุดวิชาหลักการเผยแผ่และมวลชน-
สัมพันธ์ 

SO1095  กฎหมายไทย  3(3-0-6) 
SO1096  ศิลปวัฒนธรรมและวัด 3(3-0-6) 
SO2032 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
    3(3-0-6) 
SO1097 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์
  นโยบาย   3(3-0-6) 
SO1100 การเมือง การบริหาร และศาสนา 
    3(3-0-6) 
SO1101 เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์
    3(3-0-6) 
SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
    3(3-0-6) 

 
 
-ตัดชุดวิชาเดิม
ออก 
-เปลี่ยนรายวิชา
ทั้งหมด 
-หน่วยกิต 
รวมลดลง จาก 18 
หน่วยกิต เป็น 9 
หน่วยกิต 

 
 
 
 
 

 
จ.กลุ่มฝึกทักษะภาคสนาม    

หลักสูตรปรับปรุง 2547 หลักสูตรปรับปรุง 2554 เหตุผล 

- 
-ชุดวิชากระบวนการฝึกทักษะ
ภาคสนาม   2 (90) 

เพิ่มใหม่ 

- 
-ชุดวิชาการฝึกทักษะภาคสนาม  
5 (450) 

เพิ่มใหม่ 

  หมายเหตุ: กลุ่มฝึกทักษะ
ภาคสนาม เพ่ิมเข้ามาใหม่ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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จ. หมวดวิชาเลือกเสรี  
หลักสูตรปรับปรุง 2547 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 เหตุผล 

หมวดวิชาเลือกเสรี  2 ชุดวิชา 
12 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 

ลดหน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
SO1096 ชุดนโยบาย-
สาธารณะและการวิเคราะห์
นโยบาย 
SO1097 ชุดพฤติกรรมมนุษย์
ในองค์การ 
SO1098 ชุดการเมือง การ
บริหาร และการศาสนา 
SO1099 ชุดเศรษฐศาสตร์
ตามแนวพุทธศาสตร์ 
SO1100 ชุดเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการ 
SO2016 ชุดการเมืองและการ
ปกครองท้องถิ่น 

 ให้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่ซ้ า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดยอนุมัติจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานั้นๆ 

 
-ตัดชุดวิชาเดิมออก 
-ลดหน่วยกิต จาก  12 
หน่วยกิต เป็น 6 หน่วย
กิต 
-ปรับเปลี่ยนให้
นักศึกษาเลือกเรียนวิชา
เลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต ตามรายวิชา
ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยและไม่ซ้ า
กับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว โดยอนุมัติจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษาและ
หัวหน้าภาควิชานั้นๆ 
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ภาคผนวก 
-เอกสารแนบหมายเลข 1 ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การวิจัย หรือการแต่งต าราและภาระการสอน

ของอาจารย์ 
-เอกสารแนบหมายเลข 2 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
-เอกสารแนบหมายเลข 3 รายนามคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 


