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ส่วนที่ 1 
สภาพปัจจุบันของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

 
1.  ความเป็นมาของโปรแกรมวิชาปรชัญา ศาสนาและเทววิทยา 
 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ทีป่ระชุมกลุ่มวิชาวิชาปรัชญาและศาสนาได้พิจารณาบริบทต่าง ๆ  และ
ความเป็นไปได้ในการเปิดวิชาเอก  เห็นว่าระยะน้ีเป็นช่วงการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามกรอบ
มาตรฐานการคุณวุฒิอุดมศึกษา(มคอ.)  และจํานวนของผู้สมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีมาก
โดยเฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ปี)  ที่ประชุมจึงตกลงจะเปิดวิชาเอกพุทธศาสนาศึกษา  
หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ปี) โดยใด้มอบหมายให้อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์  เป็นผู้จัดทําข้อมูลและทํา
ร่างหลักสูตร 
 วันที่  23 มีนาคม  2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้อนุมัติหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต(ค.บ.5 ปี) สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษา  “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา” จึงได้เปลี่ยนช่ือเป็น 
“โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา” 
 ภาคการศึกษที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ได้เปิดรับสมัครนักศกึษารุ่นแรก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ.5 ปี) สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษา  มหาวิทยาลัยกําหนดให้รับนักศึกษาทั้งหมด  2 หมู่เรียน ๆ ละ 45 
คน รวม  90 คน  มีนักศึกษามารายงานตัวเข้าศึกษา  89 คน  
 
2.  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  วิสยัทัศน์  พนัธกิจ  วัตถุประสงค์   
 ปรัชญา 

ปรัชญาและศาสนาคือรากเง้าคุณค่าความเป็นมนุษย์ (Philosophy and Religion is the root of 
the  worthy human-being) 
     วิสัยทศัน์   
 โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา เป็นหน่วยงานวิชาการด้านปรัชญา  ศาสนาและเทว
วิทยา  ที่มุ่งจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตครูพุทธศาสนาให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ  และ
บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 
 พันธกิจ   
 1. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
 2. ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และการศึกษาพุทธศาสนา 
 3. บริการทางวิชาการแก่ชุมชนบนพ้ืนฐานหลักพุทธศาสนา 
 4. ทํานุบํารุงและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมเชิงพุทธ 
 วัตถุประสงค์   
 1. จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาวิทยาที่มีความรู้ในวิชาชีพ มีคุณธรรม
ตามหลักพระพุทธศาสนา 
 2. วิจัยองค์ความรู้ทางด้านปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา สามารถนําความรู้จากหลักปรัชญา 
ศาสนาและเทววิทยา มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 
 3. ให้บริการทางวิชาการด้านปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา แก่ชุมชนบนพ้ืนฐานตามหลักพุทธ
ศาสนา 
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 4. ทํานุบํารุงและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม  ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
 
3.  ภาพอนาคตของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
 โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  สามารถผลติบัณฑิตทางปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  
ที่มีความรู้ดีเย่ียมทางวิชาการและวิชาชีพ  สามารถวิจัยองค์ความรู้ทางด้านปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
และให้บริการแก่สังคมได้อย่างเหมาะสม 
 
4.  สภาพทางกายภาพของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
  1.  อาคารสถานที่     ประกอบด้วยสํานักงานโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ต้ังอยู่
อาคาร 14  ช้ัน 3 ห้อง 14.31 
  2.  ด้านวัสดุครุภัณฑ์  ประกอบด้วย   

1) โต๊ะทํางาน  7  ชุด 
2) คอมพิวเตอร์ 3 ชุด   
3) เครื่องขยายเสียง 5 เครื่อง  
4) โปรเจคเตอร์ 1 ชุด 
5) โทรทัศน์ 2 เครื่อง 
6) เครื่องปรับอากาศ  2 เครื่อง 
7) หนังสืออ่านประกอบ ทางด้านปรัชญา ศาสนา  จํานวนประมาณ 500 เลม่  

5. บุคลากร (กันยายน 2555) 
ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล –ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ - สถาบันการศึกษา 

1 นายนิวัติ ทองวล 
อาจารย์ 

ปร.ด.(ไทยศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(2554) 

2. นายเมินรัตน์ นวะบุศย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. (ปรัชญา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(2535) 

3. นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ 
อาจารย์ 

M. A.(Buddhist Studies) 
University of Delhi (2542) 

4. นายสายยนต์ ชาวอุบล 
อาจารย์ 

M. A.(Buddhist Studies) 
University of Delhi (2542) 

5. นายวุฒิไกร ไชยมาลี 
อาจารย์ 

M.A.(Indian Philosophy  and Religion) 
Banaras Hindu University (2543) 

6 นายโยธิน มาหา 
อาจารย์ 

ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2547) 

7 นายบัญญัติ อนนท์จารย์ 
อาจารย์ 

ศศ.ม. (ปรัชญา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(2553) 
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6.  โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  โครงสร้างหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนการสอน 
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ปี) สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษา   
     ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                             เรียนไม่น้อยกว่า     30  หน่วยกิต 
 
 
                 
 

   
 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ                           เรียนไม่น้อยกว่า     130  หน่วยกิต   

1. กลุ่มวิชาภาษา 9-12 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6-9 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3-6 หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  6-9 หน่วยกิต 
5. กลุ่มวิชาบริหารการจัดการ   3 หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาชพีคร ู                เรียนไม่น้อยกว่า   50  หน่วยกิต 
   1.1 บังคับวิชาชีพครู                         เรียนไมน้่อยกว่า 30  หน่วยกิต 
   1.2 เลือกวิชาชีพครู                         เรียนไมน้่อยกว่า     4   หน่วยกิต 
   1.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                เรียนไม่น้อยกว่า  16  หน่วยกิต 
2.กลุ่มวิชาเอก  
    2.1 เอกเด่ียว                                 เรียนไม่น้อยกว่า   80  หน่วยกิต 

   2.1.1 บังคับวิชาเอก                      เรยีนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
   2.1.2 เลือกวิชาเอก                       เรยีนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา    

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
ประธานโปรแกรมวิชา 1 คน 

กรรมการและเลขานุการ 1 คน 
กรรมการ  5  
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   เรียนไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชาน้ี 
 
8.  จํานวนนักศึกษา  จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
 

ชั้นปีที ่ เพศ รวม 
ชาย หญิง 

1 26 62 88 
2 - - - 
3 - - - 
4 - - - 
5 - - - 

ผู้สําเร็จการศึกษา - - - 
รวม 26 62 88 

 
9.  งบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ 
ประเภท 

2555 2556 

งบประมาณแผ่นดิน  - - 
เงินบํารุงการศึกษา (ปกติ)(คณะมนุษย์ฯ) 115,000 177,240 
เงินบํารุงการศึกษา (ปกติ)(คณะครุศาสตร์)  18,000     30250+9,000 
เงินบํารุงการศึกษา (กศ.ปช.) - - 

รวม 133,000 186,240 
 

   2.1.3 วิชาการสอนวิชาเอก               เรยีนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
   2.1.4 เลือกจากกลุ่มวิชาเอกเพ่ิมเติม    เรียนไม่น้อยกว่า      4 หน่วยกิต 

    2.2 เอกคู่                                    เรียนไม่น้อยกว่า   40 หน่วยกิต 
         2.2.1 บังคับวิชาเอก                     เรียนไม่น้อยกว่า   28 หน่วยกิต 

   2.2.2 เลือกวิชาเอก                       เรยีนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
         2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก              เรียนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
         2.2.4 เลือกจากกลุ่มวิชาเอกเพ่ิมเติม    เรียนไม่น้อยกว่า   2 หน่วยกิต 
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ส่วนที ่2 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556 

โปรแกรมวชิา ปรัชญา ศาสนาและเทววทิยา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์/

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

(มาตรการ) 

โครงการ ผลผลติ/ 

กจิกรรม 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ งบ 

ประมาณ 

1.สร้างโอกาส

ทางการศึกษา

เพื่อพฒันา

ทอ้งถิ่นและ

สงัคม 

1.1 การสร้าง

โอกาสทาง

การศึกษาและ

การเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

1.1.1 จดัรูปแบบ

การจดัการศึกษา

และหลกัสูตร

หลากหลาย 

1.จดัหาสื่อและวสัดุ

ประกอบการสอน 

จาํนวนสื่อและวสัดุ

ประกอบการสอน 

มีจาํนวนสื่อและวสัดุ

ประกอบการสอนการสอน

เพียงพอ 

1 ต.ค. 55 ถึง 

30 ก.ย.56 

นายสุชาติ 

พิมพพ์นัธ์ 

71,9995 

 1.1.2  ปรับปรุง

แผนผลิต

กาํลงัคนให้

สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการ

ของสงัคม 
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ยุทธศาสตร์/

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

(มาตรการ) 

โครงการ ผลผลติ/ 

กจิกรรม 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผู้รับ  

ผดิชอบ 

งบ 

ประมาณ 

2. การพฒันา

คุณภาพบณัฑิต 

2.1 การสร้าง

ระบบการ

จดัการ

คุณภาพ

บณัฑิต 

2.1.1 การพฒันา

ระบบการ

ประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

2.1.3.พฒันา

กระบวนการ

เรียนรู้ 

1.2.4.ส่งเสริม

กิจกรรม

นกัศึกษา 

1.สอบธรรม

สนามหลวงปี 2555 

1.ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

มีความพึงพอใจต่อ

กิจกรรมร้อยละ  80 

1.นกัศึกษา เขา้ร่วมอยา่ง

นอ้ย 200 คน 

 

 1 – 15 

ธนัวาคม 

2555 

นายสุชาติ 

พิมพพ์นัธ์ 

25,005 

2. กิจกรรมทศัน

ศึกษาแหล่งเรียนรู้/

องคก์รหน่วยงาน/

สถาบนัทางพทุธ

ศาสนาในประเทศ

ไทย 

1.ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

มีความพึงพอใจต่อ

กิจกรรมร้อยละ  80 

1.นกัศึกษาสาขาพทุธศาน

ศึกษา เขา้ร่วมอยา่งนอ้ย 

88 คน 

 

 

 มกราคม 

2556 

นายสุชาติ 

พิมพพ์นัธ์ 

30,240 

(ครุศาสตร์) 

3. อบรมเสริม

ศกัยภาพการศึกษา

วิชาวิถีแห่งชีวติ 

1.ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

มีความพึงพอใจต่อ

กิจกรรมร้อยละ  80 

1.นกัศึกษา เขา้ร่วมอยา่ง

นอ้ย 2000 คน 

 

กรกฎาคม 

2556 

นายบญัญตัิ 25,000 

 

3.อบรมสมันา

การศึกษาพทุธธรรม

ในสถานศึกษายคุ

AEAN 

1.ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

มีความพึงพอใจต่อ

กิจกรรมร้อยละ  80 

1.นกัศึกษา เขา้ร่วมอยา่ง

นอ้ย 100 คน 

2. นกัวิชาการดา้นพทุธ

ศาสนา 20 คน 

15-20 

สิงหาคม 

2556 

นายวฒุิไกร 

ไชยมาลี 

25,000 
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ยุทธศาสตร์/

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

(มาตรการ) 

โครงการ ผลผลติ/ 

กจิกรรม 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

งบ 

ประมาณ 

   2. อบรมเสริม

ศกัยภาพนกัศึกษา

สาขาพทุธศาสน

ศึกษา ชั้นปีที่ 1 

1.ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

มีความพึงพอใจต่อ

กิจกรรมร้อยละ  80 

1.นกัศึกษาสาขาพทุธศาน

ศึกษา เขา้ร่วมอยา่งนอ้ย 

88 คน 

 

15-30  

มิถุนายน 

2556 

นายโยธิน 

มาหา 

 (ครุศาสตร์

งบ งวด 2 

จาํนวน

20,000 ) 

4. ปฐมนิเทศ

นกัศึกษาใหม่ 

1.ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

มีความพึงพอใจต่อ

กิจกรรมร้อยละ  80 

1.นกัศึกษาสาขาพทุธ

ศาสนศึกษา เขา้ร่วมอยา่ง

นอ้ย 88 คน 

1- 5 มิถุนายน 

2556 

นายสาย

ยนต ์ชาว

อุบล 

(ใชง้บวสัดุ  

2,000 บาท) 

 

3. สร้างองค์

ความรู้พฒันา

งานวิจยัอนุรักษ์

ศิลปและ

วฒันธรรมและ

เสริมสร้าง

ความเขม้แขง็

ใหชุ้มชน 

3.1การสร้าง

ความเขม้แขง็

ดา้นการวิจยั

พฒันาผลงาน

วิชาการ 

3.2 อนุรักษ์

งาน

ศิลปวฒันธรร

มและประเพณี

ที่ดีงาม 

3.1.1 พฒันา

ส่งเสริมการวิจยั

และผลงาน

วิชาการ 

 

3.2.1. ส่งเสริม

การอนุรักษง์าน

ศิลปวฒันธรรม

และประเพณีที่ดี 
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ยุทธศาสตร์/

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

(มาตรการ) 

โครงการ ผลผลติ/ 

กจิกรรม 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

งบ 

ประมาณ 

 3.3 การเพิ่ม

ความเขม้แขง็

ใหชุ้มชนตาม

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

3.3.1 ส่งเสริม

การเรียนรู้ตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

      

4. การพฒันา

ระบบบริหาร

คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สงัคมศาสตร์

ใหม้ี

ประสิทธิภาพ 

4.1 การพฒันา

ระบบบริหาร

คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สงัคมศาสตร์

ใหม้ี

ประสิทธิภาพ 

4.1.1 การพฒันา

ประสิทธิภาพ

การบริหาร

จดัการ 
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ยุทธศาสตร์/

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

(มาตรการ) 

โครงการ ผลผลติ/ 

กจิกรรม 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

งบ 

ประมาณ 

 4.2 การพฒันา

ระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

เพื่อการ

บริหาร 

4.2.1 พฒันา

ระบบเทคโนโลยี

สาสารสนเทศ

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การบริหารการ

จดัการ 

      

 4.2.2 เสริมสร้าง

ศกัยภาพของ

บุคคลากรดา้น

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์/

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

(มาตรการ) 

โครงการ ผลผลติ/ กจิกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

งบ 

ประมาณ 

4. การพฒันา

ระบบบริหาร

คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สงัคมศาสตร์

ใหม้ี

ประสิทธิภาพ 

(ต่อ) 

4.3 การสร้าง

ความเขม้แขง็

ของระบบ

และกลไกการ

ประกนั

คุณภาพ

การศึกษา 

4.3.1 สร้างความ

เขม้แขง็ของ

ระบบและกลไก

การประกนั

คุณภาพ

การศึกษา 

1. ประชุมปฏิบตัิการประกนั

คุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีนาคม 2556 นายสุ

ชาติ 

 

(5,000ใชง้บ

วสัดุ) 

 

 

 


