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สวนที่ 1 
สภาพปจจุบันของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

1. ความเปนมาของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
วันท่ี  23 มีนาคม  2555 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไดอนุมัติหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต(ค.บ.5 ป) สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษา  “กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา” จึงไดเปล่ียนช่ือเปน “โปรแกรม

วิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา” 

 ภาคการศึกษท่ี 1 ปการศึกษา 2555 ไดเปดรับสมัครนักศึกษารุนแรก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.

5 ป) สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษา  มหาวิทยาลัยกําหนดใหรับนักศึกษาท้ังหมด  2 หมูเรียน ๆ ละ 45 คน รวม 

90 คน  มีนักศึกษามารายงานตัวเขาศึกษา  89 คน  

 ปการศึกษา 2556 มีนักศึกษามารายงานตัวเขาศึกษา  45 คน 

ปการศึกษา 2557 มีนักศึกษามารายงานตัวเขาศึกษา  33 คน 

2. ปรัชญา  วิสัยทัศน  วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  
ปรัชญา

ปรัชญาและศาสนาคือรากเหงาคุณคาความเปนมนุษย ( Philosophy and Religion is the root of 

the  worthy human-being) 

 วิสัยทัศน  
 โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  เปนหนวยงานวิชาการดานปรัชญา  ศาสนาและเทววิทยา 

ท่ีมุงจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตครูพุทธศาสนาใหมีความรูความสามารถในวิชาชีพ  และบําเพ็ญประโยชน

แกสังคม 

 พันธกิจ   

1. ผลิตบัณฑติในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

2. ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการศึกษาพุทธศาสนา

3. บริการทางวิชาการแกชุมชนบนพื้นฐานหลักพุทธศาสนา

4. ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ

วัตถุประสงค  
1. จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาวิทยาท่ีมีความรูในวิชาชีพ มีคุณธรรม

ตามหลักพระพุทธศาสนา 

2. วิจัยองคความรูทางดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา สามารถนําความรูจากหลักปรัชญา ศาสนา

และเทววิทยา มาประยุกตใชอยางเหมาะสม 

3. ใหบริการทางวิชาการดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา แกชุมชนบนพื้นฐาน ตามหลักพุทธศาสนา 

4. ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  สงเสริมพระพุทธศาสนา
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3. ภาพอนาคตของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา

 โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา   สามารถผลิตบัณฑิตทางปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  

ท่ีมีความรูดีเยี่ยมทางวิชาการและวิชาชีพ  สามารถวิจัยองคความรูทางดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา และ

ใหบริการแกสังคมไดอยางเหมาะสม 

4. สภาพทางกายภาพของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา

1. อาคารสถานท่ี     ประกอบดวยสํานักงานโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ต้ังอยู

อาคาร 5 ช้ัน 4 หอง 5.46 โทรศัพท 1206  มือถือ 089 626 6003 

2. ดานวัสดุครุภัณฑ  ประกอบดวย

1) โตะทํางาน  7  ชุด

2) เครื่องขยายเสียง 5 เครื่อง

3) โปรเจคเตอร 1 ชุด

4) เครื่องปรับอากาศ  2 เครื่อง

5) หนังสืออานประกอบ ทางดานปรัชญา ศาสนา  จํานวนประมาณ 500 เลม

5. บุคลากร (กันยายน 2556)
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล –ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ - สถาบันการศึกษา

1 นายนิวัติ ทองวล

อาจารย

ปร.ด.(ไทยศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(2554)

2. นายเมินรัตน นวะบุศย 

ผูชวยศาสตราจารย 

ศศ.ม. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม(2536)

3. นายสุชาติ พิมพพันธ

อาจารย

M. A.(Buddhist Studies)

University of Delhi (2542) 

4. นายสายยนต ชาวอุบล

อาจารย 

M. A.(Buddhist Studies)

University of Delhi (2542)

5. นายวุฒิไกร ไชยมาลี

อาจารย 

M.A.(Indian Philosophy  and Religion)

Banaras Hindu University (2543)

6 นายโยธิน มาหา

อาจารย 

ศศ.ม. (จริยศาสตรศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)

7 นายบัญญัติ อนนทจารย

อาจารย 

ศศ.ม. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน (2553) 

8 นายมานิตย อรรคชาติ 

อาจารย 
พธ.ม. (พุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(2553) 
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6. โครงสรางองคกรและการบริหาร

7. โครงสรางหลกัสตูรและโปรแกรมการเรียนการสอน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ป) สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษา  166 หนวยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียนไมนอยกวา     30  หนวยกิต

  

   

ข.หมวดวิชาเฉพาะ             เรียนไมนอยกวา       130  หนวยกิต  

1. กลุมวิชาภาษา 9-12 หนวยกิต 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร 6-9 หนวยกิต 

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  3-6 หนวยกิต 

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  6-9 หนวยกิต 

5. กลุมวิชาบริหารการจัดการ   3 หนวยกิต 

1. กลุมวิชาชีพครู         เรียนไมนอยกวา  50  หนวยกิต 

1.1 บังคับวิชาชีพครู      เรียนไมนอยกวา 30  หนวยกิต

1.2 เลือกวิชาชีพครู  เรียนไมนอยกวา    4   หนวยกิต 

1.3 ฝกประสบการณวิชาชีพครู  เรียนไมนอยกวา  16  หนวยกิต 

2. กลุมวิชาเอก           เรียนไมนอยกวา 80  หนวยกิต 

2.1 บังคับวิชาเอก  เรียนไมนอยกวา 54 หนวยกิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา    

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

ประธานโปรแกรมวิชา 1 คน 

กรรมการและเลขานุการ 1 คน 

กรรมการ 6 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   เรียนไมนอยกวา    6  หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ีเคย

เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ

สาขาวิชานี ้

8. จํานวนนักศึกษา  ปการศึกษา 2557

ช้ันปท่ี เพศ รวม

ชาย หญิง

1 10 18 28

2 9 33 42

3 26 62 88

รวม 45 113 158

9. งบประมาณ

ปงบประมาณ 

ประเภท 

2555 2556 2557 2558

งบประมาณแผนดิน - - -

เงินบํารุงการศึกษา (ปกติ)(คณะมนุษยฯ) 115,000 177,240 220,000 230,000

เงินบํารุงการศึกษา (ปกติ)(คณะครุศาสตร)  18,000 35,240 52,400 76,700

เงินบํารุงการศึกษา (กศ.ปช.) - - - 

รวม 133,000 186,240 272,400 306,700

 2.2 เลือกวิชาเอก          เรียนไมนอยกวา 16 หนวยกิต 

 2.3 วิชาการสอนวิชาเอก          เรียนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

 2.4 เลือกจากกลุมวิชาเอกเพิ่มเติม  เรียนไมนอยกวา  4 หนวยกิต 
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สวนท่ี 2 แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2558 

โปรแกรมวิชา ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร

(คณะ) 
ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ ผลผลิต/ กิจกรรม ตัวช้ีวัด

เปาหมาย(เชิงปริมาณ/

เชิงคุณภาพ) 
งบ

ประมาณ

ระยะเวลา

ดําเนิน

การ

ผูรับผิดชอบ

1. การพัฒนา

ระบบการ

จัดการเรียน

การสอนสู

สากล(มนุษย

ฯ) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตร

และการผลิตบัณฑิตเพื่อ

ยกระดับสูสากล 

1. กิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม 

1. ความพึงพอใจตอกิจกรรม

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ

1. ระดับ 3.5 จาก 5

2. 80 คน

3,000 สิงหาคม 

2558

นายมานิตย

2.โครงการปรับปรุงหลักสูตร

พุทธศาสนศึกษารอบ 2 ป

1. กิจกรรมการปรับปรุง

หลักสูตร

2. จํานวนหลักสูตรท่ีปรับปรุง

1. 1 ครั้ง

2. 1 หลักสูตร

3,000 ธันวาคม 

2557

นายสุชาติ 

3. วันวิชาการครุศาสตร 1. ความพึงพอใจตอกิจกรรม

2. จํานวนกิจกรรมท่ีแสดง

1. ระดับ 3.5 จาก 5

2. 2 กิจกรรม

10,000 มกราคม

2558

นายโยธิน

นายบัญญัติ 

4. วันวิชาการมนุษยศาสตร 1. ความพึงพอใจตอกิจกรรม

2. จํานวนกิจกรรมท่ีแสดง

1. ระดับ 3.5 จาก 5

2. 2 กิจกรรม

20,000 สิงหาคม

2558

นายบัญญัติ

นายมานิตย 

5.โครงการอบรมภาวนา

เบ้ืองตน (ป 1) 

1.จํานวนผูเขารวมโครงการ

2.รายงานการอบรม

3.ผลการประเมินความพึง

พอใจตอกิจกรรม 

1.นักศึกษาเขารวมอยาง

นอย 30 คน 

2. 1  เลม

3. ระดับ 3.5 จาก 5

35,000 มกราคม

คม 2550

นายบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร/ ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ ผลผลิต/ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย(เชิงปริมาณ/

เชิงคุณภาพ) 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนิน 

การ 

ผูรับผิดชอบ 

6. อบรมภาวนานักศึกษาป 2-

3

1.จํานวนผูเขารวมโครงการ

2.รายงานการอบรม

3.ผลการประเมินความพึง

พอใจตอกิจกรรม 

1.นักศึกษาเขารวมอยาง

นอย 90 คน 

2. 1  เลม

3. ระดับ 3.5 จาก 5

มกราคม

คม 255

36,000 นายสุชาติ

1.2 การพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนศูนยกลาง

7. โครงการพี่นองสัมพันธ

พุทธศาสนศึกษาครั้งท่ี 2

1. จํานวนผูรวมโครงการ

2. ความพึงพอใจผูรวม

โครงการ

3. รายงานกิจกรรม

1. 130 คน

2. ไมนอยกวา 3.5 จาก

3. 1 เลม

5,000 มกราคม 

2558

กรรมการ

นักศึกษา

โปรแกรม 

8. ตอนรับนองใหม/ไหวครู

โปรแกรมวิชา 

1. จํานวนผูรวมโครงการ

2. ความพึงพอใจผูรวม

โครงการ

1. 130 คน

2. ไมนอยกวา 3.5 จาก

0 สิงหาคม 

2557 

นักศึกษาช้ัน

ปท่ี 2 

1. การพัฒนา

ระบบการ

จัดการเรียน

การสอนสู

สากล

1.3 การพัฒนาความ

รวมมือดานการศึกษากับ

องคกรภายนอก 

7 



ยุทธศาสตร/ ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ ผลผลิต/ 

กิจกรรม

ตัวช้ีวัด เปาหมาย(เชิงปริมาณ/

เชิงคุณภาพ) 

งบ

ประมาณ

ระยะเวลา

ดําเนิน

การ

ผูรับผิดชอบ

2. การ

เสริมสราง

ศักยภาพ

งานวิจัยให

กาวไกลสู

สากล

2.1 การสรางกลไก

สนับสนุนการผลิตงานวิจัย

และนักวิจัยมืออาชีพ

2.2 การพัฒนาเครือขาย

นักวิจัยท้ังในและ

ตางประเทศ 

9. โครงการการนําเสนอ

บทความทางวิชาการทาง

พระพุทธศาสนา อาจารย –

นักศึกษา(ป 3)

1. จํานวนผูรวมโครงการ

2. ความพึงพอใจผูรวม

โครงการ

3. รายงานกิจกรรม

1. 130 คน

2. ไมนอยกวา 3.5 จาก

3. 1 เลม

35,000 มกราคม 

2558

นายโยธิน 

3. การ

บริการ

วิชาการเพื่อ

การพัฒนา

ชุมชนอยาง

ยั่งยืน 

3.1  การสรางเครือขาย

ความรวมมือกับหนวยงาน

ทองถ่ินสูการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน

10.คายพัฒนาจิตอาสาทาง

วัฒนธรรมสูอาเชียน(ป 2)

1. จํานวนผูรวมโครงการ

2. ความพึงพอใจผูรับบริการ

1. 500 คน

2. ไมนอยกวา 3.5

จาก 5

40,000 เมษายน 

2559

นายวุฒิไกร

3.2 การเปนศูนยกลางองค

ความรูดานมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรใน

ภูมิภาคตะวันออก เฉียง

เหนือ
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ยุทธศาสตร/ ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ ผลผลิต/ กิจกรรม ตัวช้ีวัด

เปาหมาย(เชิง

ปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
งบ

ประมาณ

ระยะเวลา

ดําเนิน

การ

ผูรับผิดชอบ

3.3  การบูรณาการงาน

บริการชุมชนสูการเรียน

การสอนและงานวิจัย

11. โครงการพุทธศาสน

ศึกษาบริการวิชาการแกชุมชน 

1. จํานวนผูรวมโครงการ

2. ความพึงพอใจผูรับบริการ

1. 500 คน

2. ไมนอยกวา 3.5

จาก 5

6,700 เมษายน 

2559

นักศึกษา

4 .การ

พัฒนา

ศักยภาพการ

เปนผูนําดาน

ศิลปะและ

วัฒนธรรมใน

ภูมิภาคอยาง

ยั่งยืน

4.1 การเปนศูนยกลางองค

ความรูดานศิลปะและ

วัฒนธรรมระดับชาติ

5. การ

บริหาร

จัดการสู

ความเปน

เลิศทาง

5.1 พัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร

จัดการ

12 .จัดหาส่ือและวัสดุ

ประกอบการสอน 

1. มีวัสดุสํานักงานเพียงพอใน

การสนับสนุนการเรียนการ

สอน 

1 ต.ค. 57 - 

30 ก.ย.58 

55,000 นายสุชาติ 

13. กิจกรรมการเรียนการ

สอนและกิจกรรมนักศึกษากับ

1.จํานวนครั้ง

2.จํานวนคน

1. 1   ครั้ง

2. 85  คน

ตุลาคม 

2557

3,000 นายสุชาติ 
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วิชาการและ

วิชาชีพ 

การประกันฯ 

14.โครงการพัฒนาเวปไซด

และฐานขอมูลโปรแกรมวิชา

1. จํานวนหนาเวปเพจ

2. ความพึงพอใจ

1. 1 เวปไซด

2. ระดับ 3.5 จาก 5

มกราคม 

2558

10,000 นายมานิตย 

5.2 พัฒนาบุคลากรสู

ความเปนเลิศทางวิชาการ

และวิชาชีพเพื่อเปนท่ีพึ่ง

ของทองถ่ิน 

15. อบรมเสริมความรูทักษะ

ภาษาอังกฤษ(ป3) 

1. จํานวนช่ัวมองการอบรม

2. จํานวนคน

3. ผลการสอบผานการ

ประเมินการอบรม 

4.ความพึงพอใจผูอบรม

1. 24  ช.ม

2. 45  คน

3. ไมนอยกวา รอยละ

80

4. ระดับ 3.5 จาก 5

กรกฎาคม 

2558

30,000 นายสายยนต 

16. โครงการอบรมสรางส่ือ

และนวัตกรรมทางการศึกษา

1. จํานวนช่ัวมองการอบรม

2. จํานวนคน

3. ผลการสอบผานการ

ประเมินการอบรม 

4.ความพึงพอใจผูอบรม

1. 24  ช.ม

2. 45  คน

3. ไมนอยกวา รอยละ

80

4. ระดับ 3.5 จาก 5

กรกฎาคม 

2558

30,000 นายมานิตย 
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สวนท่ี 3  

ปฏิทินปฏิบัติราชการ  โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ปการงบประมาณ 2558 

ท่ี ชื่อกิจกรรม/โครงการประเด็น 

ยุทธ 

ศาสตร

คณะ 

มนุษย 

ศาสตร 

ยุทธ 

ศาสตร

คณะ 

ครุศาสตร 

เดือน (2557) เดือน (2558) 
งบ 

ประมาณ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 1.1 - 5,000 นายมานิตย 

2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา

รอบ 2 ป 

1.1 - 3,000 นายบัญญัติ 

3 วันวิชาการครุศาสตร _ 1.2 10,000 นายโยธิน 

นายบัญญัติ 

4 วันวิชาการมนุษยศาสตร 1.1 - 20,0000 นายบัญญัติ 

นายมานิตย 

5. โครงการอบรมภาวนาเบื้องตน (ป 1) 1.1 35,0000 นายบัญญัติ 

6. อบรมภาวนานักศึกษาป 2-3 1.1 36,0000 นายสุชาติ 

7 โครงการพ่ีนองสัมพันธพุทธศาสนศึกษาครั้ง

ท่ี 2 

1.2 - 5,000 กรรมการ

นักศึกษา

โปรแกรมฯ 
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ท่ี ชื่อกิจกรรม/โครงการประเด็น 

ยุทธ 

ศาสตร

คณะ 

มนุษย 

ศาสตร 

ยุทธ 

ศาสตร

คณะ 

ครุศาสตร 

เดือน (2557) เดือน (2558) 
งบ 

ประมาณ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

8 ตอนรับนองใหม/ไหวครูโปรแกรมวิชา 1.2 - 0 นักศึกษาชั้นป

ท่ี 2 

9

โครงการการนําเสนอบทความทางวิชาการ

ทางพระพุทธศาสนา อาจารย – นักศึกษา(ป 

3) 

- 4.2 35,000 นายสุชาติ 

10
คายพัฒนาจิตอาสาทางวัฒนธรรมสูอาเชียน

(ป 2) 

- 5.1 40,000  นายวุฒิไกร 

11 โครงการพุทธศาสนศึกษาบริการวิชาการแก

ชุมชน 

6,700 นายสุชาติ 

12 จัดหาสื่อและวัสดุประกอบการสอน 5.1 55,0000 นายสุชาติ 

13 กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษากับการประกันฯ 

5.1 6.2 3,000 นายสุชาติ 

14. โครงการพัฒนาเวปไซดและฐานขอมูล

โปรแกรมวิชา 

5.1 10,0000 นายมานิตย 

15. อบรมเสริมความรูทักษะภาษาอังกฤษ(ป3) 5.2 30,0000 นายสายยนต 
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ท่ี ชื่อกิจกรรม/โครงการประเด็น 

ยุทธ 

ศาสตร

คณะ 

มนุษย 

ศาสตร 

ยุทธ 

ศาสตร

คณะ 

ครุศาสตร 

เดือน (2557) เดือน (2558) 
งบ 

ประมาณ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

16. โครงการอบรมสรางส่ือและนวัตกรรม

ทางการศึกษา

 5.2 25,000 นายมานิตย 
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