ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
กับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)

แบบ 2.1
หมวดวิชา
๑. หมวดวิชาบังคับ
๑.๑ นับหน่วยกิต
๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเอก
๓. หมวดวิชาเลือก
๔. วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
๕. ดุษฎีนิพนธ์
รวมทั้งสิ้น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
จานวนหน่วยกิต แบบ ๒.๑

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
จานวนหน่วยกิต แบบ ๒.๑

๖
(๑๕)
๖
๖
(๙)
๓๖
๕๔

3
(9)
15
3
(9)
36
54

๑

๒

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
กับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)

แบบ 2.1
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
วิชาบังคับ
1. บังคับนับหน่วยกิต จานวน 6 หน่วยกิต
-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
นก.

วิชาบังคับ
1. บังคับนับหน่วยกิต จานวน 3 หน่วยกิต
- ๘๐๕ ๒๐๕ รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธบูรณาการ

- ๘๐๔ ๑๐๑ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์
- ๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย
๒.บังคับไม่นับหน่วยกิต จานวน 15 หน่วยกิต
-๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน
-๘๐๕ ๒๐๑ นโยบายศาสตร์
-๘๐๕ ๑๐๑ สัมมนาองค์การและการจัดการสมัยใหม่
-๘๐๕ ๒๐๒ สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
-๘๐๕ ๒๐๔ สัมมนาการคลังและงบประมาณ
วิชาเอก
-๘๐๕ ๑๐๒ ระเบียบวิธวี ิจัยชัน้ สูงทางรัฐประศาสนศาสตร์
-

๒.บังคับไม่นับหน่วยกิต จานวน ๙ หน่วยกิต
-๘๐๔ ๑๐๑ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์
-๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย
-๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน
วิชาเอก
-๘๐๕ ๑๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร์
-๘๐๕ ๒๐๑ นโยบายศาสตร์

-

-๘๐๕ ๑๐๑ องค์การและการจัดการสมัยใหม่

-

-๘๐๕ ๒๐๒ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

หมายเหตุ
ปรับมาจากวิชาเลือก/ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
ปรับไปเป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต
ปรับไปเป็นวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต
ปรับมาจากวิชาบังคับนับหน่วยกิต
ปรับมาจากวิชาบังคับนับหน่วยกิต
คงเดิม
ปรับไปเป็นวิชาเอก
ปรับไปเป็นวิชาเอก
ปรับไปเป็นวิชาเอก
ปรับไปเป็นวิชาเลือก
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ปรับมาจากวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต/
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ปรับมาจากวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต/
ปรับชื่อรายวิชา/ปรับคาอธิบายรายวิชา
ปรับมาจากวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต/

๓

-๘๐๕ ๒๐๓ สัมมนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
วิชาเลือก
-

-๘๐๕ ๒๐๓ สัมมนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓
วิชาเลือก
-๘๐๕ ๒๐๔ การคลังและงบประมาณ

-๘๐๕ ๒๐๖ ศึกษาเฉพาะเรื่องการจัดการเชิงพุทธ
-๘๐๕ ๒๐๕ รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธบูรณาการ
-๘๐๕ ๒๐๗ เทคนิคการวิจัยชั้นสูง
-๘๐๕ ๒๐๘ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
-๘๐๕ ๒๐๙ ยุทธศาสตร์ภาวะผู้นาในโลกของการ
เปลี่ยนแปลง
ดุษฎีนิพนธ์
-๘๐๕ ๐๐๒ ดุษฎีนิพนธ์

-๘๐๕ ๒๐๖ ศึกษาเฉพาะเรื่องการจัดการเชิงพุทธ
-๘๐๕ ๒๐๗ เทคนิคการวิจัยชั้นสูง
-๘๐๕ ๒๐๘ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
-๘๐๕ ๒๐๙ ยุทธศาสตร์ภาวะผู้นาในโลกของการเปลี่ยนแปลง
ดุษฎีนิพนธ์
-๘๐๕ ๐๐๒ ดุษฎีนิพนธ์

ปรับชื่อรายวิชา/ปรับคาอธิบายรายวิชา
คงเดิม
ปรับมาจากวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต/
ปรับชื่อวิชา/ปรับคาอธิบายรายวิชา
คงเดิม
ปรับไปเป็นวิชาบังคับ นับหน่วยกิต
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
กับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)
หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
๘๐๔ ๑๐๑
พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ (๓) (๓-๐-๖)
(Buddhist Philosophy of Science)
ศึกษาวิเคราะห์ปฐมบทของพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ ปรัชญา
เชิงศาสตร์ พุทธปรัชญาเถรวาท พระพุทธศาสนากับมิติแห่งวิทยาศาสตร์ ความ
เหมือนหรือความต่างแห่งพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ วิธีคิดแบบอริยสัจจ์กับ
วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ สัมพัทธภาพตามหลักพุทธธรรมและสัมมาทัศนะของ
นักวิทยาศาสตร์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา
๘๐๔ ๑๐๓
สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย (๓) (๓-๐-๖)
(Seminar on Buddhist University and Thai Society)
สั มมนาเกี่ ยวกั บประเด็ นส าคั ญของมหาวิ ทยาลั ยมหาจุ ฬาลงกรณราช
วิทยาลัยตั้งแต่พัฒนาการการจัดการศึกษา ที่มีความสัมพันธ์กับสังคมไทยในด้านการ
ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม และผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ การจัด
งานวิสาขบู ชาโลก การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก และการ
ดาเนินงานอื่ นๆที่ มหาวิ ทยาลั ยแห่ งนี้ มีต่ อสั งคมไทย ร่วมถึ งแนวโน้มการพั ฒนา
มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่จะพึงมีในอนาคต
๘๐๕ ๑๐๑
สัมมนาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ (๓) (๓-๐-๖)
(Seminar on Modern Organization and Management)
สัมมนาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ต ามหัวข้อที่กาหนด โดยเน้น
ประเด็นเกี่ยวกับองค์การและการจัดการสมัยใหม่ ในปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้น

หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
๘๐๔ ๑๐๑
พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ (๓) (๓-๐-๖)
(Buddhist Philosophy of Science)
ศึกษาวิเคราะห์ ปฐมบทของพุทธปรัช ญาแห่งศาสตร์ ปรัชญาเชิง
ศาสตร์ พุทธปรัชญาเถรวาท พระพุทธศาสนากับมิติแห่งวิทยาศาสตร์ ความเหมือน
หรือความต่างแห่ง พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ วิธีคิดแบบอริยสัจจ์กับวิธีคิด
แบบวิ ท ยาศาสตร์ สั ม พั ท ธภาพตามหลั ก พุ ท ธธรรมและสั ม มาทั ศ นะของ
นักวิทยาศาสตร์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา
๘๐๔ ๑๐๓
สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย (๓) (๓-๐-๖)
(Seminar on Buddhist University and Thai Society)
สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นสาคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตั้งแต่พัฒนาการการจัดการศึกษา ที่มีความสัมพันธ์กับสังคมไทยในด้านการผลิตบัณฑิต
วิ จั ยและพั ฒนา ส่ งเสริ มพระพุ ทธศาสนาและบริ การวิ ชาการแก่ สั งคม ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนา
จิตใจและสังคม และผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ การจัดงานวิสาขบูชาโลก
การเป็ นศู นย์ กลางการศึ กษาพระพุ ทธศาสนาของโลก และการด าเนิ นงานอื่ นๆที่
มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีต่อสังคมไทย ร่วมถึงแนวโน้มการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์ที่จะพึงมี
ในอนาคต
๘๐๕ ๑๐๑
องค์การและการจัดการสมัยใหม่ (๓) (๓-๐-๖)
(Modern Organization and Management)
สั ม มนาเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และทฤษฎี อ งค์ ก าร โครงสร้ า งองค์ ก ารและ
กระบวนการจัดการ พฤติกรรมและวัฒ นธรรมองค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ภาวะผู้นา การทางานเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
เพื่อบรรลุประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัด ทฤษฎีระบบ (system theory)
ทฤษฎีตามสถานการณ์ (contingency theory) ทฤษฎีการจัดการตามวัตถุประสงค์

๔

หมายเหตุ
คงเดิม

คงเดิม

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
รายวิชา

๕

หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
(management by objective theory) ทฤษฎีการพัฒนาองค์การ (organization
development theory) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน หลักการ
บริหารงานภาครัฐ และหน้าที่สาคัญของผู้บริหารภาครัฐ

หมายเหตุ

๘๐๕ ๑๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร์ (๓) (๓-๐-๖)
(Advanced Research Methodology in Public
Administration)
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและกระบวนการวิจัยชั้นสูงทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์ วิธีการวิเคราะห์เชิงตรรกะ
การฝึ กหั ดเทคนิ คต่าง ๆ ส าหรั บการวิจั ยทางรั ฐประศาสนศาสตร์ โดยเน้นให้ ผู้
ศึกษาวิจัยได้นาเทคนิคการวิจัยชั้นสูงเชิงบูรณาการไปทาการวิจัยได้อย่างแท้จริง
และศึ กษาปรั ชญาและมโนทั ศน์ พื้ นฐาน เพื่ อสร้ างองค์ ความรู้ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ การสร้ างทฤษฎี ตัวแบบ การกาหนดสมมติฐาน การออกแบบวิ จัย การ
รวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิจัย เพื่อ
นามาใช้ในการพัฒนาทฤษฎีทางรั ฐประศาสนศาสตร์ หรือเพื่อประโยชน์ในการ
บริหารรัฐกิจ
๘๐๕ ๒๐๑
นโยบายศาสตร์
(๓) ( ๓-๐-๖ )
(Policy Sciences)
ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการของการศึ ก ษาของนโยบายศาสตร์ ลั ก ษณะของ
ศาสตร์ ใ นนโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ การก าหนด
ทางเลือกสาธารณะ แนวทางการศึกษาของนโยบายศาสตร์ มิติต่างๆ การนา
นโยบายสาธารณะไปปฏิ บั ติ การวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ข อง
โครงการสาธารณะ การจัดทาโครงการสาธารณะ การวางแผนการประยุกต์ใช้
นโยบายศาสตร์ในบริหารจัดการภาครัฐ เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับ
การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ

๘๐๕ ๑๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร์ (๓) (๓-๐-๖)
(Advanced Research Methodology in Public Administration)
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและกระบวนการวิ จัยชั้นสูง ประเภทของการวิจัย
กระบวนการในการวิจัย การกาหนดปัญหาการวิจัย เทคนิคชั้นสูงในการวิจัย การ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อ
การวิจั ยทางรัฐ ประศาสนศาสตร์ การกาหนดตัว แปรและการสั ง เคราะห์ ก รอบ
แนวคิดการวิจัย การกาหนดประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสาคัญ เทคนิค
การสร้างเครื่องมือ การวิจัยและการเก็ บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล เชิ ง
ปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การแปรผลการวิจัย การสังเคราะห์องค์
ความรู้ จ ากการวิ จั ย การอภิ ป รายผลและเขี ย นข้ อ เสนอแนะ รวมทั้ ง การเขี ย น
รายงานการวิจัย เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารรัฐกิจ
๘๐๕ ๒๐๑
นโยบายศาสตร์
(๓) ( ๓-๐-๖ )
(Policy Sciences)
ศึกษาวิวัฒนาการของการศึกษาของนโยบายศาสตร์ ลักษณะของศาสตร์
ในนโยบายสาธารณะกระบวนการนโยบายสาธารณะ การก าหนดทางเลื อ ก
สาธารณะ แนวทางการศึกษาของนโยบายศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ -ผู้อานวย
ความสะดวก) มิติต่ างๆ การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การวิเคราะห์ และ
ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการสาธารณะ การจัดทาโครงการสาธารณะ การ
วางแผนการประยุกต์ใช้ นโยบายศาสตร์ในการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีความ
ครอบคลุมเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
โลกยุคปัจจุบันและอนาคต

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

๖

หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
๘๐๕ ๒๐๒ สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (๓) (๓-๐-๖)
(Seminar on Human Resource Management)
สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหัวข้อที่กาหนด โดยเน้นประเด็น
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

๘๐๕ ๒๐๓
สัมมนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (๓) (๓-๐-๖)
(Seminar on Public Administrative Theory)
ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ปรัชญา ความเป็นมาและเนื้อหา
ของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าทางด้านการบริหารงานภาครัฐเพื่อ
สนองตอบและรองรับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยครอบคลุมทั้งทฤษฎียุค
ใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ยุคคลาสสิค ยุคคลาสสิคใหม่ ยุคสมัยใหม่นิยม และทฤษฏี
ยุคภายหลังสมัยใหม่นิยม พัฒนาการและเทคนิคการบริหารรัฐกิจรวมทั้งเป็นกลุ่ม
วิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญาการเมือง
ความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับ
ระหว่างประเทศ กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง การคลั งและการเงิ น
ภาครั ฐ การจั ด การวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การเป็ น
ผู้ ประกอบการกับ การจั ดบริ การสาธารณะ มิ ติท างเศรษฐกิจ กับการบริ ห าร
ภาครัฐ การตลาดสาหรับ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
ความรับผิดชอบในการบริหารรัฐกิจ การบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารสาธารณะ
แนวใหม่ การจั ดทาและการส่ งมอบ บริการสาธารณะ การปกครองและการ
บริหารท้องถิ่น ธรรมาภิบาล และคุณธรรมจรรยาวิชาชีพสาหรับผู้บริหารรัฐกิจ

หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
๘๐๕ ๒๐๒ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (๓) (๓-๐-๖)
(Human Resource Management)
ศึกษาและพัฒนา ทฤษฎี เกี่ยวกับระบบการบริหาร ข้าราชการพลเรือนและ
รัฐวิสาหกิจ ผ่านการสอบคัดเลือกอย่างมี่มาตรฐานสูง รวมถึงการจัดตั้งศูนย์อบรม
ระบบคุ ณ ธรรม ประชาธิ ป ไตยและการกระจายอ านาจ เพื่ อ พั ฒ นานั ก บริ ห าร
ข้ า ราชการพลเรื อ น และพนั ก งานของรั ฐ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยประกั น ระบบ
เงินเดือนสูง เทียบเท่าภาคธุรกิจ เพื่อยกฐานศักภาพ และคุณสมบัติ ให้สอดรับ กับ
การแข่งขันของโลก และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกได้ในยุค DGovernment รัฐบาลดิจิทัล หรือ New Normal
๘๐๕ ๒๐๓
สัมมนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (๓) (๓-๐-๖)
(Seminar on Public Administrative Theory)
ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ แนวคิด ปรัชญา ความเป็นมาและเนื้อหา
ของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าทางด้านการบริหารงานภาครัฐเพื่อ
สนองตอบและรองรับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยครอบคลุมทั้งทฤษฎียุคใหม่
ซึ่งประกอบด้ว ย ยุคคลาสสิ ค ยุ คคลาสสิ คใหม่ ยุคสมัยใหม่นิย ม และทฤษฏียุ ค
ภายหลังสมัยใหม่นิยม พัฒนาการและเทคนิคการบริหารรัฐกิจรวมทั้งเป็นกลุ่มวิชาที่
มีความครอบคลุมเกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญาการเมือง ความรู้
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่าง
ประเทศ กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง การคลังและการเงินภาครัฐ การ
จัดการวิ ส าหกิจ ชุม ชน ความรู้ เบื้อ งต้ นเกี่ ยวกับการเป็น ผู้ ป ระกอบการกับ การ
จัดบริการสาธารณะ มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ การตลาดสาหรับ รัฐ
ประศาสนศาสตร์ การบริ ห ารรั ฐ กิ จ เปรี ย บเที ย บ ความรั บ ผิ ด ชอบในการ
บริหารรัฐกิจ การบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารสาธารณะแนวใหม่ การจัดทาและ
การส่งมอบ บริการสาธารณะ การปกครองและการบริหารท้องถิ่น ธรรมาภิบาล
และคุณธรรมจรรยาวิชาชีพสาหรับผู้บริหารรัฐกิจ

หมายเหตุ
ปรับ
คาอธิบาย
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คงเดิม
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หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
๘๐๕ ๒๐๔
สัมมนาการคลังและงบประมาณ (๓) (๓-๐-๖)
(Seminar on Public Finance and Budgeting)
สัมมนาการคลังและงบประมาณตามหัวข้อที่กาหนด โดยเน้นประเด็น
เกี่ยวกับการคลังและงบประมาณขององค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
คณะสงฆ์ในปัจจุบัน

๐๐๐ ๙๐๖
วิปัสสนากรรมฐาน
(๓) (๓-๓-๖)
(Insight Meditation)
ศึกษาวิเคราะห์วิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตาม
ระยะเวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด โดยในภาคทฤษฎีเน้นศึกษา
วิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐานของพระพุทธศาสนาของยุคต้นในพระไตรปิฎกและ
การปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์ยุคหลัง เช่น วิมุตติมรรค
วิสุทธิมรรค รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสานักต่าง ๆ ในสังคมไทย
๘๐๕ ๒๐๖ ศึกษาเฉพาะเรื่องการจัดการเชิงพุทธ ๓ ( ๓-๐-๖ )
(Selected Studies in Buddhist Management)
ศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมในหัวข้อเรื่องการจัดการเชิงพุทธที่เน้น
กรณีศึกษาจากผลงานวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธโดยอาจกาหนดให้นิสิตไป
ศึกษาในพื้นที่เป็นกรณีศึกษาแล้วเขียนเป็นรายงานการวิจัยภายใต้คาแนะนาของ
อาจารย์ประจารายวิชา

หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
๘๐๕ ๒๐๔
การคลังและงบประมาณ (๓) (๓-๐-๖)
(Public Finance and Budgeting)
สั ม มนาการคลั ง และงบประมาณตามหั ว ข้ อ ที่ก าหนด โดยเน้ นประเด็ น
เกี่ยวกับการคลังและงบประมาณขององค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรคณะ
สงฆ์ในปัจจุบัน อาทิ ทฤษฎีการคลัง ทฤษฎีงบประมาณและทฤษฎีการเงินระบบการ
บริหารการคลัง นโยบายการคลังกับระบบเศรษฐกิจการเมือง รายรับของรัฐบาล
ระบบภาษีอากร การภาษีอากรของไทย การภาษีอากรในฐานะเป็นเครื่องมือในการ
ดาเนินนโยบายเศรษฐกิจรายจ่ายของรัฐบาลกระบวนการงบประมาณกับการบริหาร
ระบบงบประมาณ เทคนิคและวิเคราะห์งบประมาณ การงบประมาณของแผ่นดิน
ของไทย ปัญหาการคลังและงบประมาณของท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ
นโยบายการเงินของรัฐการบริหารหนี้สาธารณะ
๐๐๐ ๙๐๖
วิปัสสนากรรมฐาน
(๓) (๓-๓-๖)
(Insight Meditation)
ศึกษาวิเคราะห์วิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามระยะเวลา
และสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด โดยในภาคทฤษฎีเน้นศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติ
กรรมฐานของพระพุทธศาสนาของยุคต้นในพระไตรปิฎกและการปฏิบัติกรรมฐานใน
คัมภีร์ยุคหลัง เช่น วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของ
สานักต่าง ๆ ในสังคมไทย
๘๐๕ ๒๐๖ ศึกษาเฉพาะเรื่องการจัดการเชิงพุทธ ๓ ( ๓-๐-๖ )
(Selected Studies in Buddhist Management)
ศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมในหัวข้อเรื่องการจัดการเชิงพุทธที่เน้นกรณีศึกษา
จากผลงานวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธโดยอาจกาหนดให้นิสิตไปศึกษาในพื้นที่เป็น
กรณีศึกษาแล้ ว เขียนเป็น รายงานการวิ จัยภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ประจ า
รายวิชา
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หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
๘๐๕ ๒๐๗ เทคนิคการวิจัยชั้นสูง
๓ (๓-๐-๖)
(Advanced Research Methods)
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและกระบวนการวิจัยชั้นสูงทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์ วิธีการวิเคราะห์
เชิงตรรกะ การฝึกหัดเทคนิคต่าง ๆ สาหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดย
เน้นให้ผู้ศึกษาวิจัยได้นาเทคนิคการวิจัยชั้นสูงเชิงบูรณาการไปทาการวิจัยได้อย่าง
แท้จริง
๘๐๕ ๒๐๘ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
๓ (๓-๐-๖)
(Quantitative Analysis)
ศึกษาวิเคราะห์การนาวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการกาหนด
ปัญหา การสร้างตัวแบบแทนระบบปัญหาการรวบรวมข้อมูล หาผลลัพธ์ของตัว
แบบ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของตั ว แบบ การตั ด สิ น ใจน าตั ว แบบไปใช้ ง าน
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทางการบริหารโดยใช้แบบจาลองการโปรแกรมเชิง
เส้น แบบจาลองการขนส่ง แบบจาลองการมอบหมายงาน แบบจาลองจานวน
เต็ม การตัดสินใจภายใต้หลายกฎเกณฑ์ แบบจาลองโครงข่ายงาน แบบจาลอง
PERT/CPM ทฤษฎีการตัดสินใจและแบบจาลองมาร์คอฟ แบบจาลองแถวคอย
และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
๘๐๕ ๒๐๗ เทคนิคการวิจัยชั้นสูง
๓ (๓-๐-๖)
(Advanced Research Methods)
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและกระบวนการวิจัยชั้นสูงทั้ง การวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์ วิธีการวิเคราะห์เชิงตรรกะ
การฝึ กหั ดเทคนิคต่าง ๆ ส าหรับการวิจัยทางรัฐ ประศาสนศาสตร์ โดยเน้นให้ ผู้
ศึกษาวิจัยได้นาเทคนิคการวิจัยชั้นสูงเชิงบูรณาการไปทาการวิจัยได้อย่างแท้จริง

หมายเหตุ
คงเดิม

๘๐๕ ๒๐๘ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
๓ (๓-๐-๖)
(Quantitative Analysis)
ศึกษาวิเคราะห์การนาวิธีการวิเคราะห์ เชิงปริมาณมาใช้ในการกาหนด
ปัญหา การสร้างตัวแบบแทนระบบปัญหาการรวบรวมข้อมูล หาผลลัพธ์ของตัวแบบ
ตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ การตัดสินใจนาตัวแบบไปใช้งาน รวมทั้งการ
แก้ ไ ขปั ญ หาต่ า ง ๆ ทางการบริ ห ารโดยใช้ แ บบจ าลองการโปรแกรมเชิ ง เส้ น
แบบจาลองการขนส่ง แบบจาลองการมอบหมายงาน แบบจาลองจานวนเต็ม การ
ตัดสินใจภายใต้หลายกฎเกณฑ์ แบบจาลองโครงข่ายงาน แบบจาลอง PERT/CPM
ทฤษฎีการตัดสินใจและแบบจาลองมาร์คอฟ แบบจาลองแถวคอยและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณเพื่อการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

คงเดิม

๘๐๕ ๒๐๙ ยุทธศาสตร์ภาวะผู้นาในโลกของการเปลี่ยนแปลง ๓ (๓-๐-๖)
(Leadership Strategies in Changing World)
ศึกษาวิ เคราะห์ แนวคิ ดเกี่ ยวกั บบทบาทของโลกาภิวั ตน์ ที่มี ผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเป็นผู้นา การเป็นผู้นาเชิงพุทธที่สอดคล้องในสถานการณ์การ
เปลี่ ยนแปลงของโลก หลั กธรรมที่ ส าคั ญส าหรั บผู้ น าเชิ งพุ ทธ รู ปแบบความคิ ด
สร้างสรรค์ การคิดแบบโยนิโสมนสิ การ ความคิดเชิงยุทธศาสตร์ การใช้ แนวทาง
พระพุทธศาสนาในการเสริมสร้างการกระตุ้นทางปัญญาของผู้ร่วมงาน รูปแบบการเป็น
ผู้นาที่เชื่อมโยงหลักคุณธรรมมาพัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์การในกระแสโลกาภิวัตน์

๘๐๕ ๒๐๙ ยุทธศาสตร์ภาวะผู้นาในโลกของการเปลี่ยนแปลง ๓ (๓-๐-๖)
(Leadership Strategies in Changing World)
ศึ กษาวิ เคราะห์ แนวคิ ดเกี่ ยวกั บบทบาทของโลกาภิ วั ตน์ ที่ มี ผ ลต่ อการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเป็นผู้นา การเป็นผู้นาเชิงพุทธที่สอดคล้องในสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของโลก หลักธรรมที่สาคัญสาหรับผู้นาเชิงพุทธ รูปแบบความคิดสร้างสรรค์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ความคิดเชิงยุทธศาสตร์ การใช้แนวทางพระพุทธศาสนาใน
การเสริมสร้างการกระตุ้นทางปัญญาของผู้ร่วมงาน รูปแบบการเป็นผู้นาที่เชื่อมโยงหลัก
คุณธรรมมาพัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์การในกระแสโลกาภิวัตน์

คงเดิม

๙

หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
๘๐๕ ๒๐๕ รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist Integrated Public Administration)
ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ ที่
บูรณาการเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ และเน้นวิเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การ
สร้างภาวะผู้นา กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ์การปกครอง
ท้องถิ่น ประกอบกับการนาหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใข้ในการบริหาร
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ ๑.๑
๘๐๕ ๐๐๑ ดุษฎีนิพนธ์
๕๔ ( ๐-๐-๑๖๒ )
(Dissertation)
ศึกษาวิจัยและนาเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนา กิจการของรัฐและ
เอกชนที่เนื่องด้วยรัฐ ภายใต้การดูแล แนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและ
รูปแบบของการนาเสนอดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้ ต้องมีเนื้อหาสาระ รูปแบบและวิธีการ
ดาเนินการวิจัยที่ลุ่มลึกและเหมาะสมกับจานวนหน่วยกิตที่กาหนด

หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
หมายเหตุ
๘๐๕ ๒๐๕ รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖)
ปรับมาจาก
(Buddhist Integrated Public Administration)
วิชาเลือก/
ศึกษาวิเคราะห์หลักการอธิปราย สนทนา วิเคราะห์ สังเคราะห์ทฤษฎี
ปรับ
รัฐ ประศาสนศาสตร์ ขอบข่ า ยรั ฐ ประศาสนศาสตร์ นโยบายศาสตร์ ทางเลื อ ก คาอธิบาย
สาธารณะ การบริหารการพัฒนา ทฤษฎีองค์การ ภาวะผู้นา การบริหารทรัพยากร รายวิชา
มนุษย์ และรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ โดยวิธีการบูรณาการเข้ากับหลักพุทธธรรม
ที่เหมาะสมสาหรับการบริหาร
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ ๑.๑
๘๐๕ ๐๐๑ ดุษฎีนิพนธ์
๕๔ ( ๐-๐-๑๖๒ )
คงเดิม
(Dissertation)
ศึกษาวิจัยและนาเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนา กิจการของรัฐ
และเอกชนที่เนื่องด้วยรัฐ ภายใต้การดูแล แนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและ
รูปแบบของการนาเสนอดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้ ต้องมีเนื้อหาสาระ รูปแบบและวิธีการ
ดาเนินการวิจัยที่ลุ่มลึกและเหมาะสมกับจานวนหน่วยกิตที่กาหนด

