
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือ สถาบันการศึกษาท่ี 

สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมคุีณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
2. ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ํากว่า 2.50 จากระบบ 4 แต้ม ยกเว้นผู้มี

ประสบการณก์ารทํางานติดตอ่กันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแตส่ําเร็จการศึกษา และผู้จบ
เปรียญธรรมเกา้ประโยค และ 

3. ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
เฉพาะผูส้มัครเข้าศึกษาสาขาวิชาบาลี ถ้าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ตอ้งสอบได้เปรียญธรรมหกประโยคขึ้นไป 
คฤหัสถผ์ู้สมคัรเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตอ้งมีคุณสมบตัิตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 

1 ข้อ 2 และขอ้ 3 เช่นเดียวกัน 
 
 

วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 

1. บัณฑิตวิทยาลยัจะดําเนินการเกี่ยวกับการรับนิสิตใหม ่ โดยพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบ
คัดเลอืกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในแต่ละปกีารศึกษา  

2. ผู้สมัครตอ้งสอบผ่านข้อเขียนใน 3 วิชา คือ  
 (1) ความรู้ความสามารถทั่วไป  
 (2) ภาษาอังกฤษ  
 (3) วิชาเฉพาะสาขา  
3. ผู้สมัครตอ้งผ่านการสอบสมัภาษณ์ 
 

ระบบการศึกษา 
 

บัณฑิตวิทยาลยั จัดการศกึษาระบบหนว่ยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแตล่ะปีการศึกษา
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกต ิแตล่ะภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์                   

บัณฑิตวิทยาลยัอาจจัดการศกึษาภาคฤดูร้อนได้อกี 1 ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห ์และจะ
กําหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูรอ้นที่ไม่ขดักับขอ้บังคับนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลยั  

เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 

 



 
ระยะเวลาการศึกษา 

 
ให้มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสตูรไม่นอ้ยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกต ิ และไม่เกิน 10 ภาค

การศึกษาปกต ิ
 

การลงทะเบยีนเรียน 
 

กําหนดให้นสิิตลงทะเบียนแตล่ะภาคการศึกษาปกต ิไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 

ให้มีการวัดผลทุกรายวิชาที่นสิิตลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยวิธีการทดสอบ เขียนรายงาน
มอบหมายงานให้ทํา หรือวิธีอืน่ใดที่เหมาะสมกับรายวิชา       

นิสิตจะมสีิทธิเข้าสอบไลห่รือได้รับการวัดผลในรายวิชาใดก็ตอ่เมือ่มีเวลาศึกษาใน รายวิชานั้นมาแล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 
           สําหรบัการประเมินผลรายวิชาและวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2541 ข้อ 21 และระเบียบบัณฑติวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 
2542 ข้อ 11 
 
การสําเร็จการศึกษา 

 
คุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษา 
1. มีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ หรือไม่เกินกว่า 10 ภาค การศึกษาปกติ 
2. ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกตอ้งตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
3. ได้หน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกว่าที่กําหนดไว้ในหลักสตูร 
4. ได้ค่าระดับเฉลีย่สะสมไมต่่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 แต้ม 
5. ได้ระดับไม่ต่ํากว่า B ในรายวิชาบังคับและวิชาเอกทุกวชิา และได้รับ S ในกรณีที ่ หลักสตูร 

กําหนดให้วัดผลเป็น S  หรือ U 
6.  สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์ และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตาม ที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

 
ข้อกําหนดเกี่ยวกับวทิยานิพนธ ์

 
1. นิสิตจะเสนอหวัข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อขออนมุัตลิงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษา

รายวิชามาแลว้ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมในรายวิชา ไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต 



2. คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต้องมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ์จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน แต่ไม่
เกิน 3 ท่าน ทั้งนี้จะตอ้งมอีาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ท่าน 

3. นิสิตมสีิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนด ได้ค่าระดับ เฉลี่ยสะสมใน
รายวิชาไม่น้อยกว่า 3.00 และทําวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ โดยใช้เวลาทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 3 เดอืน นับ
จากวันลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ 

เฉพาะคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสติสาขาวิชาบาลี ต้องมคุีณสมบตัิได ้ เปรียญธรรมเจด็
ประโยคขึ้นไป ทั้งนี้จะตอ้งมีกรรมการผู้ได้เปรียญธรรมเก้าประโยคอยา่งน้อย 1 ท่าน และนสิติต้องเขียน
วิทยานิพนธ์เป็นภาษาบาลี 

เงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  ว่าด้วยวิธีปฏิบัต ิเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2542 



หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 
๑. ช่ือหลกัสูตร 
 
 ชื่อหลักสูตรภาษาไทย      :   หลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
 ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Public Administration 
 
๒. ช่ือปรญิญา 
 
  ชื่อเต็มภาษาไทย          : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร)์ 
 ชื่อเต็มภาษาองักฤษ        : Master of Arts (Public Administration) 
 ชื่อย่อภาษาไทย           :   พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)์ 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ        :  M.A. (Public Administration) 
 
๓. หนว่ยงานที่รับผิดชอบ 
     
  บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๔. หลกัการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถปุระสงคข์องหลักสูตร 
      ๔.๑ หลกัการและเหตผุล 
       การบริหารงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนา มีความจําเป็นที่
จะต้องแสวงหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลกัการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับยุคสมัยการศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ์ ก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่ตอบสนองตอ่การทําให ้ การบริหารงานเหล่านั้นประสบผลสําเร็จ
ด้วยด ีประกอบกับการที่ภาควิชารัฐศาสตร ์ คณะ สังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ได้
เปิดสอนหลักสตูรพุทธศาสตร บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจมาเป็นระยะเวลานานกว่า 
๒๒ ปีแล้ว จึงเห็น ถึงความจําเป็นท่ีจะตอ้งมีการพัฒนาหลักสตูรดังกล่าวนี้ ให้มกีารศึกษาในระดับสูงขึ้นไป 
กล่าวคือในระดับมหาบัณฑติตอ่ไปอีก 
        ดังนั้น เพื่อพฒันาหลักสตูรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบรหิาร รัฐกิจ ให้มี
ลักษณะตอ่ยอดที่สามารถอํานวยความสะดวกให้แก่พระภิกษุสามเณรและคฤหสัถ ์ ผู้ประสงค์จะศกึษาตอ่ใน
ระดบัสูงขึ้นไปอันจะเป็นประโยชนต์อ่การนําไปประยกุตเ์พื่อให้การบริหารงานในกิจการนัน้ๆประสบความสําเรจ็
ด้วยด ี อีกทั้งจะเป็นการจดัการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ประยุกต์เข้ากับศาสตรส์มัยใหม่กล่าวคือรฐั
ประศาสนศาสตร ์ ที่เป็นการจัดการศึกษาตาม พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ผ ู้สถาปนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ 



๔.๒ ปรัชญาของหลกัสูตร 
       หลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกําหนดให้มีการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาประยุกต์เข้ากับวิชาการ 
ของสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์ สําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหสัถ์ท่ัวไป อันสอดคลอ้งกบัการที่
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจลุจอมเกล้า เจ้าอยู่หวั ที่ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎก และวชิาชั้นสงูสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหสัถ์
ทั่วไป 
 ๔.๓ วัตถปุระสงคข์องหลักสูตร  
        ๑. เพ่ือผลติมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางพระพุทธศาสนาประยุกต์เข้ากบัวิชาการ 

แห่งรัฐประศาสนศาสตร ์
  ๒. เพ่ือผลติมหาบัณฑติให้นําความรู้ในวิชาการทางพระพุทธศาสนาไปประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจัดการ  

และเน้นถึงความรู้คู่คุณธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนา 
      ๓. เพ่ือผลติมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจรัฐประศาสนศาสตร์ไดอ้ย่างเหมาะสมและสามารถนํา 

ความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
 
๕. หลกัสูตร 
      จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต โดยแบ่งการศกึษาเป็น ๒ แผน ดังนี ้
       ๑) แผน ก เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
        แบบ ก (๑) ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได ้๓๘ หน่วยกิต และอาจจดัให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม 
โดยไมต่้องนับหน่วยกิต เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
        แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได ้๑๒ หน่วย
กิต จําแนกประเภทดังนี ้
        วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า     ๘ หน่วยกิต 
        วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า    ๑๒ หน่วยกิต 
         วิชาเลอืก  ไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกิต 
        วิทยานิพนธ์      ๑๒ หน่วยกิต 
          รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า     ๓๘ หน่วยกิต 
 
       ๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และทําการศึกษาอสิระซึ่งมีค่าเทยีบได ้๖ หน่วยกิต 
จําแนกประเภทดังนี ้
      วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า      ๘ หน่วยกิต 
        วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า    ๑๒ หน่วยกิต 
        วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    ๑๒ หน่วยกิต 
       การศึกษาอิสระ        ๖ หน่วยกิต 
        รวมท้ังสิ้น ไม่น้อยกว่า     ๓๘ หน่วยกิต 
 
     หมายเหตุ : ทั้งนี ้ในเบ้ืองต้นจะเปิดสอนตามแผน ก. แบบ ก (๒) เท่านั้น 
 



๖. รายวิชาในหลักสูตร 
 ๖.๑ วิชาบังคบั จํานวน ๘ หนว่ยกติ 
     รหัส  รายวิชา      จํานวนหนว่ยกิต 
     ๔๐๗ ๑๐๑ พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร ์     [๓]  หน่วยกิต 
     ๔๐๗ ๑๐๒ รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก   ๓  หน่วยกิต 
     ๔๐๗ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษสาํหรับรัฐประศาสนศาสตร ์   [๓]  หน่วยกิต 
     ๔๐๗ ๒๐๒ การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ    ๓  หน่วยกิต 
     ๔๐๗ ๓๐๑ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ   ๒  หน่วยกิต 
     ๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน      [๒] หน่วยกิต 
     หมายเหตุ : รายวิชา ๔๐๗ ๑๐๑, ๔๐๗ ๒๐๑ และ ๖๐๐ ๒๐๕ เป็นวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ 
 
          ๖.๒  วิชาเอก จํานวน ๑๒ หน่วยกิต 
     รหัส  รายวิชา      จํานวนหนว่ยกิต 
     ๔๐๗ ๑๐๓  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร ์    ๓  หน่วยกิต 
     ๔๐๗ ๑๐๔ ทฤษฎีองค์การและการจดัการ    ๓  หน่วยกิต 
     ๔๐๗ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์   ๓  หน่วยกิต 
     ๔๐๗ ๓๐๒ การกําหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ   ๓ หน่วยกิต 
 
          ๖.๓ วิชาเลอืก ไม่น้อยกวา่ ๖ หนว่ยกิต  
     รหัส  รายวิชา      จํานวนหนว่ยกิต 
     ๔๐๗ ๒๐๔ การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา    ๓  หน่วยกิต 
     ๔๐๗ ๒๐๕ ภาวะผู้นําตามแนวพุทธ     ๓ หน่วยกิต 
     ๔๐๗ ๒๐๖ การวางแผนและการบริหารโครงการ   ๓  หน่วยกิต 
     ๔๐๗ ๒๐๗ ภาวะผู้นําในองค์การ     ๓  หน่วยกิต 
     ๔๐๗ ๒๐๘ การจัดการระบบสารสนเทศสาธารณะ   ๓  หน่วยกิต 
     ๔๐๗ ๒๐๙ การบริหารการเงินและการคลัง    ๓  หน่วยกิต 
     ๔๐๗ ๒๑๐ การวิเคราะห์ขอ้มลูทางรัฐประศาสนศาสตร ์  ๓  หน่วยกิต 
     ๔๐๗ ๓๐๓ คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์  ๓  หน่วยกิต 
     ๔๐๗ ๓๐๔ ระบบการเมอืงและราชการไทย    ๓  หน่วยกิต 
     ๔๐๗ ๓๐๕ ระบบเศรษฐกจิของไทย     ๓  หน่วยกิต 
 ๔๐๗ ๓๐๖ สัมมนาการบรหิารเชิงกลยุทธ์    ๓  หน่วยกิต 
 ๔๐๗ ๓๐๗ สัมมนานโยบายและการบริหารงานสาธารณะ  ๓  หน่วยกิต 
 ๔๐๗ ๓๐๘ สัมมนาการบรหิารการพัฒนา    ๓  หน่วยกิต 
 ๔๐๗ ๓๐๙ สัมมนาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์   ๓  หน่วยกิต 
 ๔๐๗ ๓๑๐ การศึกษาตามแนวแนะในรฐัประศาสนศาสตร ์  ๓  หน่วยกิต 



  ๖.๔ วิทยานิพนธ ์
     รหัส  รายวิชา      จํานวนหนว่ยกิต 
 ๔๐๗ ๔๐๐ วิทยานพนธ์      ๑๒  หน่วยกิต 
 
  ๖.๕  การศกึษาอิสระ       
 รหัส  รายวิชา      จํานวนหนว่ยกิต 
 ๔๐๗ ๕๐๐ การศึกษาอิสระ     ๖  หน่วยกิต 
 
๗.  แผนการศกึษา 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา จํานวนหนว่ยกิต 
แผน ก (๒) 

๑ 

วิชาบังคับ 
๔๐๗ ๑๐๑ พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร ์
๔๐๗ ๑๐๒ รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
วิชาเอก 
๔๐๗ ๑๐๓ ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร ์
๔๐๗ ๑๐๔ ทฤษฎีองค์การและการจดัการ 

 
(๓) 
๓ 
 
๓ 
๓ 

 รวม ๙ 
     
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา จํานวนหนว่ยกิต 
แผน ก (๒) 

๒ 

วิชาบังคับ 
๔๐๗ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษสาํหรับรัฐประศาสนศาสตร ์
๔๐๗ ๒๐๒ การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ 
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน* 
วิชาเอก 
๔๐๗ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์
วิชาเลือก 
เลือกศกึษาจากหมวดวิชาเลอืก จํานวน ๑ รายวชิา 

 
(๓) 
๓ 
(๒) 
 
๓ 
 
๓ 

 รวม ๙ 
* วิชา ๔๐๗ ๒๐๑ และ ๖๐๐ ๒๐๕ เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 



 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา จํานวนหนว่ยกิต 
แผน ก (๒) 

๓ 

วิชาบังคับ 
๔๐๗ ๓๐๑ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ
วิชาเอก 
๔๐๗ ๓๐๒ การกําหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 
วิชาเลือก 
เลือกศกึษาจากหมวดวิชาเลอืก จํานวน ๑ รายวชิา 

 
๒ 
 
๓ 
 
๓ 

 รวม ๘ 
 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา จํานวนหนว่ยกิต 
แผน ก (๒) 

๔ 
วิชาบังคับ 
๔๐๗ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์ 

 
๑๒ 
 

 รวม ๑๒ 
 
๘.   แนวสังเขปรายวชิา 
       ๘.๑ วิชาบังคับ         
 ๔๐๗ ๑๐๑  พื้นฐานรฐัประศาสนศาสตร ์      (๓) (๓-๐-๖) 
   (Introduction to Public Administration) 
         ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ี ขอบเขตและความหมายของรัฐประศาสนศาสตร ์ พัฒนาการของรัฐประศาสน
ศาสตร ์ การบริหารรัฐกิจกับการบริหารธุรกิจ นโยบายของรัฐและการวางแผนปัจจัยแวดลอ้มทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร ์การบริหารการพัฒนา การจัดและการปรับปรุงองค์การของรัฐ การบริหารการคลงัสาธารณะ
การบริหารงานบุคคล ภาวะผู้นําและการวินิจฉัยสั่งการการติดต่อประสานงานและการติดตามผลงาน ระบบ
ราชการและการบริหารราชการไทย  
 
 ๔๐๗ ๑๐๒  รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก      ๓ (๓-๐-๖) 
   (Public Administration in Tipitaka) 
      ศึกษาแนวคิดสาํคัญทางรัฐประศาสนศาสตรท์ี่ปรากฏในพระไตรปิฎก ประกอบด้วยเรื่องการบริหาร 
การพัฒนา การจัดองค์กร การวางแผน การวินิจฉัยสั่งการ การติดตอ่ประสานงาน การตดิตามประเมินผล 
ภาวะผู้นํา เป็นต้น และศึกษาเฉพาะกรณีการนําหลักรัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎกมาประยกุต์ใช้ใน
สังคมไทย 



 ๔๐๗ ๒๐๑   ภาษาอังกฤษสําหรับรฐัประศาสนศาสตร ์    (๓) (๓-๐-๖) 
   (English for Public Administration) 
      ฝึกทักษะและกลวิธีในการอ่าน การเขียน การตีความภาษาอังกฤษ เพื่อความพร้อมในการศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ และเทคนิคในการอ่านบทความหรือขอ้ความจากตําราในสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ์
 
 ๔๐๗ ๒๐๒  การบริหารการพัฒนาเชิงพทุธ        ๓ (๓-๐-๖) 
   (Buddhist Development Administration) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา การบริหารการพัฒนาตามแนวพระพุทธศาสนา 
ปัจจัยสําคัญทีส่่งเสริม ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ การปรับปรุงระบบการบริหารเพ่ือการพัฒนา
เชิงพุทธ การบริหารการพัฒนาในประเทศไทยตามแนวพระพุทธศาสนา 
  
 ๔๐๗ ๓๐๑  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เชงิพุทธ      ๒ (๒-๐-๔) 
   (Buddhist Human Resource Management) 
 ศึกษาแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางของพระพทุธศาสนา ประกอบด้วยเร่ือง 
พุทธวิธีการจัดองค์กรสงฆ ์ การรับบุคคลเขา้มาเป็นนักบวช การยกย่องพระสงฆ์ในระบบของความดคีวามชอบ 
การแจกจ่ายลาภที่เกิดขึ้น การพิจารณาติดสินอธิกรณส์งฆ์ พุทธธรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การบริหารและการปกครองสงฆใ์นประเทศไทย เป็นต้น 
 
 ๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน       (๒) (๒-๒-๔) 
        (Buddhist Meditation) 
    ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร  ์พระไตรปิฎกอรรถกถา ฎีกา อนุ
ฎีกา และปกรณ์วิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสํานักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นศึกษาอารมณ์
ของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ลําดับขั้นตอนของการเจรญิกรรมฐาน และผลท่ีเกดิจากการเจริญ
กรรมฐานได้แก่สมาบัต ิ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น 
 
      ๘.๒ วิชาเอก         
 ๔๐๗ ๑๐๓  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร ์       ๓ (๓-๐-๖) 
   (Public Administration Theory) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีสําคัญทางรัฐประศาสนศาสตร ์เน้นทฤษฎีทางรัฐประศาสน ศาสตร์ สมัยใหม่ 
เนื้อหาของวิชาจะพิจารณาถงึขอบข่ายแนวความคิดต่างๆ ในแง่ของขอ้สมมตฐิาน รูปแบบ ค่านิยม ปรัชญาของ
แตล่ะทฤษฎีเปน็หลัก  
 
 ๔๐๗ ๑๐๔  ทฤษฎีองค์การและการจัดการ       ๓ (๓-๐-๖) 
   (Organization and Management Theory) 
 ศึกษาทฤษฎีองค์การแบบประยุกต์วิธีต่างๆ ในการนําเอาความรู้เรื่ององค์การไปใช้กับสภาพความเป็น
จริง หลักเกณฑ์ในการวิเคราะหต์ัวแปรทางองค์การที่สําคญัๆ เช่น ทิศทางองค์การ กลไกองค์การ ระบบการ



ตัดสินใจและกระบวนการนโยบาย การจัดองค์การที่นักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ได้ศึกษากรณี
เฉพาะเรือ่งแลว้การเสนอรูปแบบการจัดองค์การที่พึงประสงค์ในปัจจุบัน ศึกษากรณตีัวอย่างการจัดองค์การทาง
พระพุทธศาสนา 
 
 ๔๐๗ ๒๐๓  ระเบียบวิธวีิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร ์      ๓ (๓-๐-๖)  
   (Research Methodology in Public Administration) 
 ศึกษากระบวนการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เกณฑ์เบื้องต้นของระเบียบวิธีวิจัยท่ัวไป การสร้าง
ทฤษฎีและขอ้สมมติฐาน การออกแบบแผนวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูต่างๆ วิธีการวิเคราะห์ขอ้มลูต่างๆ 
และวิธีการนําเสนองานวิจัย โดยใหผู้้เรียนเขยีนโครงร่างการวิจัยอย่างน้อยรูปหรือคนละหนึ่งเรื่อง 

 

 ๔๐๗ ๓๐๒  การกําหนดและการวเิคราะห์นโยบายสาธารณะ     ๓ (๓-๐-๖) 
   (Public Policy Making and Analysis) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ การกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ การ
วิเคราะห์และการประเมินผลนโยบายสาธารณะ ในการกําหนดและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะที่ได้มีการ
ดําเนินการอยูใ่นปัจจุบันเป็นสําคัญและการกําหนดนโยบายสาธารณะที่มผีลต่อการส่งเสริมและทะนุบํารุง
พระพุทธศาสนา 
 
๘.๓ วิชาเลือก         
 ๔๐๗ ๒๐๔  การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา      ๓ (๓-๐-๖) 
   (Administration of Buddhist Affairs)   
 ศึกษาการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของพระพุทธศาสนาตามแนวทางใน การบริหารงาน
ของคณะสงฆ ์ ประกอบด้วยงานการปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ ่ การสาธารณูปการ การศึกษา
สงเคราะห ์และการสาธารณสงเคราะห  ์รวมทั้งการบริหารจัดการ ทรัพย์สินของพระพทุธศาสนา 
 
 ๔๐๗ ๒๐๕  ภาวะผู้นําตามแนวพุทธ        ๓ (๓-๐-๖) 
   (Buddhist Leadership)  
 ศึกษาภาวะผู้นาํตามแนวทางของพระพทุธเจ้าการบริหารจัดการเพ่ือความเป็นผู้นําตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา พุทธธรรมสําหรับการสร้างภาวะผู้นํา กระบวนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคลเพื่อความ
เป็นผู้นําตามแนวพุทธ รวมทั้งศึกษาผู้นําสงฆ์ท่ีเป็นต้นแบบของพุทธศาสนิกชนอีกด้วย 
 
 ๔๐๗ ๒๐๖  การวางแผนและการบริหารโครงการ      ๓ (๓-๐-๖)  
   (Project Planning and Administration) 
      ศึกษาการวางแผนและการบริหารโครงการทั้งในด้านหลกัการ กระบวนการ และปจัจัยสําคัญตั้งแต่
เริ่มต้นการบรหิารโครงการจนถึงการควบคุมโครงการให้สาํเร็จตามที่ได้วางแผนโครงการไว้ การวิเคราะห์และ
การประเมินโครงการ กระบวนการบริหารโครงการในระดบัมหภาคและจุลภาค ปัจจัยในการบริหารโครงการให้
สําเร็จด้วยด ี และการกําหนดใหผู้้เรียนวางแผนและบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจการพระพุทธศาสนาเป็น
กรณีศึกษา 



 ๔๐๗ ๒๐๗  ภาวะผู้นําในองค์การ        ๓ (๓-๐-๖) 
   (Leadership in Organization) 
 ศึกษาทฤษฎีภาวะผู้นําในองค์การ แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นํา คุณลกัษณะและทักษะ
ของผู้นํา เช่น การมีวิสัยทศัน์ การจัดการความเครียด ความเสี่ยง และการหวังผลสัมฤทธ์ิ นําเสนอทักษะ
ระหว่างบุคคล เช่น ความไวตอ่การรับความรู้สึกผูอ้ื่น จูงใจผูอ้ื่น การส่ือสารอย่างเหมาะสม การนําเสนออย่างมี
คุณภาพและการสรา้งเครือขา่ยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพือ่ใชส้ร้างทักษะการแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ พุทธธรรมในการสรา้งภาวะผู้นํา และการสร้างภาวะผู้นําในการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 
 
 ๔๐๗ ๒๐๘  การจัดการระบบสารสนเทศสาธารณะ      ๓ (๓-๐-๖) 
   (Public Management Information Systems) 
      ศึกษาความสําคัญของการจัดระบบสารสนเทศ ทฤษฎแีละแนวคิดในการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การออกแบบระบบสารสนเทศผลกระทบตอ่องค์การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจดัระบบสารสนเทศเพือ่งานทางด้านพระพุทธศาสนา 
 
 ๔๐๗ ๒๐๙  การบริหารการเงนิและการคลัง       ๓ (๓-๐-๖) 
   (Financial and Fiscal Administration) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารการเงินและการคลงั รายรับและรายจ่ายของรัฐบาล การใช้
นโยบายการเงินและนโยบายการคลังเพื่อการพัฒนาประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินต่างๆ ในการพัฒนา
ประเทศผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกที่มตีอ่ระบบการเงินและการคลังของไทย วิธีการ
นําหลักการบริหารการเงินและการคลังมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยส์ินของพระพุทธศาสนา 
 
 ๔๐๗ ๒๑๐  การวเิคราะห์ข้อมูลทางรฐัประศาสนศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 
   (Data Analysis in Public Administration) 
 ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ขอ้มลูทางรัฐประศาสนศาสตร ์ ท้ังในแบบเชิงปริมาณและแบบเชงิคุณภาพ  เช่น  
การใชส้ถิต ิการวิเคราะห์ภาษา การใชค้อมพิวเตอร ์การจําลอง การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ขอ้มลูระดับกลุม่ 
การวิเคราะห์การใช้พระไตรปิฎกฉบับคอมพวิเตอร ์เป็นต้น 
 
 ๔๐๗ ๓๐๓     คอมพวิเตอร์เพื่อการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์   ๓   (๓-๐-๖) 
   (Computer for Public Administration Research) 
      ศึกษาการใชค้อมพิวเตอรใ์นการจัดระบบขอ้มลู  เพื่อประโยชนใ์นการบริหารและการวิจัย การใช้
โปรแกรมสําเรจ็รูปสําหรับการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์ การใช้
คอมพิวเตอร์เพือ่การวิจัยทางรฐัประศาสนศาสตร ์เพ่ือการนาํมาประยุกตใ์ชใ้นการบรหิารงานทางพระพุทธศาสนา 
 
 ๔๐๗ ๓๐๔  ระบบการเมืองและราชการไทย       ๓ (๓-๐-๖) 
   (Thai Politics and Bureaucratic System) 
 ศึกษาแนวคิดและผลการวิจัยที่สําคัญเกี่ยวกับระบบการเมอืงและราชการไทย วิวัฒนาการและปัญหา
ทางการเมืองและราชการไทย ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบทั้งสอง ตัวแปรหลักท่ีมี



อิทธิพลตอ่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและระบบราชการไทย ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการเมืองและระบบ
ราชการตอ่ธุรกิจและการบรหิารในองค์การ ระบบการเมอืงและราชการไทยที่มีส่วนสัมพันธ์กับระบบการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ 
 
 ๔๐๗ ๓๐๕  ระบบเศรษฐกจิของไทย        ๓ (๓-๐-๖) 
   (Thai Economic System) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ์ ผลการวิจยัที่สําคัญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจ
ของไทย ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย นโยบายและมาตรการของรัฐบาลในการแก้ปัญหาและพัฒนา
เศรษฐกิจ และแนวคิดการพฒันาระบบเศรษฐกิจของไทยตามแนวพระพทุธศาสนา 
 
 ๔๐๗ ๓๐๖  สัมมนาการบรหิารเชิงกลยทุธ ์       ๓ (๓-๐-๖) 
   (Seminar on Strategic Administration) 
      สัมมนาเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพ่ือนํามาปรับใชกั้บหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
อิสระ และองค์การสาธารณะต่างๆ โดยครอบคลุมเนือ้หาเกี่ยวกับการกําหนดวิสัยทัศน ์ พันธกิจขององค์การ 
การวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) การกําหนดกลยทุธ์ที่เหมาะสม การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการประเมิน
กลยุทธ์ โดยมุง่ศึกษาเปรียบเทียบจากองค์การที่เป็นเลิศของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนํามา
ประยุกต์ใชอ้ย่างเหมาะสม และสัมมนาการนําหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารกิจการ
ของพระพทุธศาสนา 
  
 ๔๐๗ ๓๐๗  สัมมนานโยบายและการบรหิารงานสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖) 
   (Seminar on Public Policy and Administration) 
 สัมมนาลักษณะสําคัญของนโยบายและการบริหารงานสาธารณะ การกําหนดประเดน็นโยบาย การ
วิเคราะห์และการให้ความเหน็ชอบนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ สรุปประเด็นการกําหนดนโยบายและการ
บริหารงานสาธารณะ และการสัมมนานโยบายและการบริหารงานสาธารณะท่ีมีผลกระทบตอ่กิจการทาง
พระพุทธศาสนา 
 
 ๔๐๗ ๓๐๘  สัมมนาการบรหิารการพัฒนา   ๓ (๓-๐-๖)  
   (Seminar on Development Administration) 
 สัมมนาแนวความคิดและหลักการพัฒนา ปัญหาของประเทศกําลังพัฒนา ความก้าวหน้า ทางด้าน
เทคนิควิทยา พลังปัจจัยและตัวแปรทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่มตีอ่การบริหาร การพัฒนาทั้งภายในและ
ภายนอก อุดมการณ์ ระบบและบทบาทของข้าราชการที่มตีอ่การพัฒนา แนวคิดในการสร้างสถาบันและการจัด
องค์การเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนทอ้งถิ่น การพัฒนาชุมชน รวมทั้งองค์การธุรกิจเอกชนที่มีตอ่การ
พัฒนาและสถาบันต่างๆ และ สัมมนาการบริหารการพัฒนาตามแนวทางพระพุทธศาสนา 



 ๔๐๗ ๓๐๙  สัมมนาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์      ๓ (๓-๐-๖) 
   (Seminar on Human Resource Development) 
 สัมมนาแนวคดิ หลักการ กลยุทธ์ กระบวนการ เทคนิค และวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งเชิงมห
ภาคและจลุภาค ประกอบด้วยการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาบุคคลการปรับปรุง การปฏิบัติงาน และตัว
แบบใหม่ๆ  ของการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคล โดยเน้นความทันสมัยของ
เนื้อหาวิชาและแนวทางปฏิบัติจากท่ัวโลก และการวิเคราะห์หลกัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา 
 
  ๔๐๗ ๓๑๐  การศกึษาตามแนวแนะในรฐัประศาสนศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖) 
    (Directed Studies in Public Administration) 
 นิสิตอาจขอศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อที่เกี่ยวขอ้งกับวิชาของตนเป็นการศึกษาตามแนวแนะในรฐั
ประศาสนศาสตร ์ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ประจํารายวิชานี้ 
 
 ๔. วิทยานพินธ ์         
  ๔๐๗ ๔๐๐  วิทยานพินธ ์              ๑๒  หน่วยกิต 
    (Thesis) 
 ศึกษาวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร ์ที่สามารถ ประยุกต์ใช้
ในกิจการทางพระพุทธศาสนา ภายใต้การดูแล แนะนาํของอาจารย ์ ที่ปรึกษา โดยปฏิบัต ิ ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบของการนํา เสนอวทิยานิพนธ์ 
 
 ๕. การศกึษาอิสระ        
  ๔๐๗ ๕๐๐  การศกึษาอิสระ        ๖ หน่วยกิต   
    (Independent Studies) 
 ศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเองในปญัหาหรอืเรื่องท่ีน่าสนใจในบริบทของรฐัประศาสนศาสตร ์ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนา ภายใต้การอนญุาต แนะนําและการควบคุม โดยอาจารย์ทีป่รึกษา
และเขียนรายงานในรูปของสารนิพนธ์ 
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