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สวนท่ี 1 

ขอมูลเบื้องตนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

 

1.  ความเปนมาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
 วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2553 ท่ีประชุมกลุมวิชาวิชาปรัชญาและศาสนา ไดพิจารณาบริบทตาง ๆ  

และความเปนไปไดในการเปดวิชาเอก  เห็นวาระยะนี้เปนชวงการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตาม

กรอบมาตรฐานการคุณวุฒิอุดมศึกษา(มคอ.)  และจํานวนของผูสมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามี

มากโดยเฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ป)  ท่ีประชุมจึงตกลงจะเปดวิชาเอกพุทธศาสนาศึกษา  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ป) โดยใดมอบหมายใหอาจารยสุชาติ พิมพพันธ  เปนผูจัดทําขอมูลและทํา

รางหลักสูตร 

 วันท่ี  23 มีนาคม  2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไดอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

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

ปรัชญา 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 เปนนักศึกษารุนแรก 

วันท่ี 30 กันยายน 2559 ท่ีประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน คร้ังท่ี 6/2559 ได

ประชุมพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ท่ี 498/2559 เรื่อง แนวทางการบริหารวิชาการลง

วันท่ี 11 กันยายน 2559 ท่ีประชุมมีมติท่ีสําคัญคือ 

1. ใหยกเลิกการบริหารวิชาการแบบโปรแกรมวิชา  และใหเปล่ียนเปนการบริหารวิชาการแบบ

หลักสูตร      

2. ใหยกเลิกการเรียกโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา และใหเปล่ียนเปน หลักสูตรครุศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

3. ใหเปล่ียนการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน เปนเรียกวา “การประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา” ต้ังแตครั้งท่ี 6/2559 นี้ เปนตน

ไป 

4. ใหเสนอมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการบริหารวิชาการแบบหลักสูตร “หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา”  มีวาระ 2 ป นับต้ังแตวันไดรับการแตงต้ัง  ประกอบดวย 

1. นายสุชาติ  พิมพพันธ  ประธานกรรมการ 

2. นายสายยนต  ชาวอุบล  รองประธานกรรมการ 

3. นายโยธิน  มาหา   กรรมการเลขานุการ 

4. นายวุฒิไกร  ไชยมาลี   กรรมการ 
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5. ผศ. เมินรัตน   นวะบุศย กรรมการ 

6. ดร.นิวัติ ทองวล  กรรมการ 

7. นายบัญญัติ  อานนทจารย กรรมการ 

8. นายมานิตย อรรคชาติ  กรรมการ 

9. นายชินวัชร นิลเนตร  กรรมการ 

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. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

 2. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการศึกษาพุทธศาสนา 

 3. บริการทางวิชาการแกชุมชนบนพื้นฐานหลักพทุธศาสนา 

 4. ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ 

  วัตถุประสงค   
 1. จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาวิทยาท่ีมีความรูในวิชาชีพ มีคุณธรรม

ตามหลักพระพุทธศาสนา 

 2. วิจัยองคความรูทางดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา สามารถนําความรูจากหลักปรัชญา ศาสนา

และเทววิทยา มาประยุกตใชอยางเหมาะสม 

 3. ใหบริการทางวิชาการดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา แกชุมชนบนพื้นฐานตามหลักพุทธศาสนา 

 4. ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  สงเสริมพระพุทธศาสนา 

3.  ภาพอนาคตของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

 โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  สามารถผลิตบัณฑิตทางปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  

ท่ีมีความรูดีเยี่ยมทางวิชาการและวิชาชีพ  สามารถวิจัยองคความรูทางดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา และ

ใหบริการแกสังคมไดอยางเหมาะสม 
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4.  สภาพทางกายภาพของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

  1.  อาคารสถานท่ี     ประกอบดวยสํานักงานโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ต้ังอยู

อาคาร 5 ช้ัน 4 หอง 5.46 

  2.  ดานวัสดุครุภัณฑ  ประกอบดวย   

1) โตะทํางาน  7  ชุด 

2) เครื่องขยายเสียง 5 เครื่อง  

3) โปรเจคเตอร 1 ชุด 

4) หนังสืออานประกอบ ทางดานปรัชญา ศาสนา  จํานวนประมาณ 500 เลม 

 

5. บุคลากร ( 30 กันยายนยน 2559) 

 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล –ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ - สถาบันการศึกษา 

1 นายสุชาติ พิมพพันธ 

อาจารย 

M. A.(Buddhist Studies) 

University of Delhi (2542) 

2. นายสายยนต ชาวอุบล 

อาจารย 

M. A.(Buddhist Studies) 

University of Delhi (2542) 

3. นายโยธิน มาหา 

อาจารย 

ศศ.ม. (จริยศาสตรศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล (2547) 

4. นายเมินรัตน นวะบุศย  

ผูชวยศาสตราจารย 

ศศ.ม. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม(2535) 

5. นายนิวัติ ทองวล 

อาจารย 

ปร.ด.(ไทยศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(2554) 

6 นายวุฒิไกร ไชยมาลี 

อาจารย 

M.A.(Indian Philosophy  and Religion) 

Banaras Hindu University (2543) 

7 นายบัญญัติ อนนทจารย 

อาจารย 

ศศ.ม. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน(2553) 

8 นายมานิตย  อรรคชาติ 

อาจารย 

พธ.ม. (พุทธศาสนา) 

มหาจุฬาลงกรณราชิทยาลัย(2553) 

9 นายชินวัชร  นิลเนตร 

อาจารย 

ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 

มหาวิทยาธรรมศาสตร(2554) 
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6.  โครงสรางองคกรและการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  นักศึกษาจํานวนนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

     (30 กันยายน 2559) 

 1(59) 10 17 27 

2(59) 6 16 22 

3(59) 8 17 25 

4(59) 9 29 38 

5(55) 16 61 77 

ผูสําเร็จการศึกษา - - - 

รวม 48 140 181 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา    

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  
1. นายสุชาติ  พิมพพันธ  ประธานกรรมการ 

2. นายสายยนต  ชาวอุบล  รองประธานกรรมการ 

3. นายโยธิน  มาหา   กรรมการเลขานุการ 

4. นายวุฒิไกร  ไชยมาลี   กรรมการฝายกิจกรรมนักศึกษา 

5. ผศ. เมินรัตน   นวะบุศย กรรมการวิชาการ 

6. ดร.นิวัติ ทองวล  กรรมการวิชาการ 

7. นายบัญญัติ  อานนทจารย กรรมการวิชาการ 

8. นายมานิตย อรรคชาติ  กรรมการวิชาการ 

9. นายชินวัชร นิลเนตร  กรรมการกิจกรรมนกัศึกษา 
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สวนท่ี 2 แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2560 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

ยุทธศาสตร

(คณะจ 
ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ ผลผลิต/ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย(เชิงปริมาณ/

เชิงคุณภาพ) 

 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนิน 

การ 

ผูรับผิดชอบ 

1. การ

พัฒนาระบบ

การจัดการ

เรียนการ

สอนสูสากล

(มนุษยฯ) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตร

และการผลิตบัณฑิตเพื่อ

ยกระดับสูสากล 

1. กิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม 

1. ความพึงพอใจตอกิจกรรม 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ 

1. ระดับ 3.5 จาก 5 

2.  50 คน 

3,000 

 

กรกฎาคม 

2560 

นายโยธิน 

2.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 

20,000 มกราคม

คม 2560 

นายชินวัชร 

3 .โครงการสรางส่ือและ

นวัตกรรมทางการศึกษา  

1.จํานวนผูเขารวมโครงการ 

2.รายงานการอบรม 

3.ผลการประเมินความพึง

พอใจตอกิจกรรม 

1.นักศึกษาเขารวมอยาง

นอย 35 คน 

2. 1  เลม  

3. ระดับ 3.5 จาก 5 

15,000 ตุลาาคม

คม 2559 

นายมานิตย 

4. อบรมเสริมทักษะความรู

ภาษาอังกฤษ 

1.จํานวนผูเขารวมโครงการ 

2.รายงานการอบรม 

3.ผลการประเมินความพึง

พอใจตอกิจกรรม 

1.นักศึกษาเขารวมอยาง

นอย 35 คน 

2. 1  เลม  

3. ระดับ 3.5 จาก 5 

 20,000 มกราคม

คม 2560 

นายสาย

ยนต 
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ยุทธศาสตร

(คณะจ 
ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ ผลผลิต/ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย(เชิงปริมาณ/

เชิงคุณภาพ) 

 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนิน 

การ 

ผูรับผิดชอบ 

  5. เสริมศักยภาพสูการ

แขงขันทักาะวิชาการ 

1.จํานวนผูเขารวมโครงการ 

2.รายงานการอบรม 

3.ผลการประเมินความพึง

พอใจตอกิจกรรม 

1.นักศึกษาเขารวมอยาง

นอย 35 คน 

2. 1  เลม  

3. ระดับ 3.5 จาก 5 

 5,000 มกราคม

คม 2560 

นายสุชาติ 

6. พัฒนาทักษะกวิชาการพุทธ

ศาสนศึกษา 

1.จํานวนผูเขารวมโครงการ 

2.รายงานการอบรม 

3.ผลการประเมินความพึง

พอใจตอกิจกรรม 

1.นักศึกษาเขารวมอยาง

นอย 35 คน 

2. 1  เลม  

3. ระดับ 3.5 จาก 5 

 5,000 ตุลาคม 

2559 

นายสุชาติ 

7. เสริมสรางคุณลักษณะ

บัณฑิตในศตวรรษท่ี 20 

1.จํานวนผูเขารวมโครงการ 

2.รายงานการอบรม 

3.ผลการประเมินความพึง

พอใจตอกิจกรรม 

1.นักศึกษาเขารวมอยาง

นอย 35 คน 

2. 1  เลม  

3. ระดับ 3.5 จาก 5 

10,300 กรกฎาคม 

2560 

นายบัญญัติ 

8. ฝกทักษะในศตวรรษท่ี 21 1.จํานวนผูเขารวมโครงการ 

2.รายงานการอบรม 

3.ผลการประเมินความพึง

พอใจตอกิจกรรม 

1.นักศึกษาเขารวมอยาง

นอย 35 คน 

2. 1  เลม  

3. ระดับ 3.5 จาก 5 

 

 

 15,000 ตุลาคม 

2559 

นายสุชาติ 
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ยุทธศาสตร

(คณะจ 
ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ ผลผลิต/ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย(เชิงปริมาณ/

เชิงคุณภาพ) 

 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนิน 

การ 

ผูรับผิดชอบ 

  9. การฝกอบรมภาวนาข้ันสูง 1.จํานวนผูเขารวมโครงการ 

2.รายงานการอบรม 

3.ผลการประเมินความพึง

พอใจตอกิจกรรม 

1.นักศึกษาเขารวมอยาง

นอย 35 คน 

2. 1  เลม  

3. ระดับ 3.5 จาก 5 

 20,000 มกราคม 

2559 

นายชินวัชร 

 1.2 การพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนศูนยกลาง 

10. พี่นองพุทธศาสนศึกษา

สัมพันธ 

1. จํานวนผูรวมโครงการ   

2. ความพึงพอใจผูรวม

โครงการ 

3. รายงานกิจกรรม 

1.  100 คน  

2.  ไมนอยกวา 3.5 จาก 

3. 1 เลม 

7,000 มกราคม 

2559 

กรรมการ

นักศึกษา

โปรแกรม 

11. คายพัฒนากิจอาสา

พัฒนาส่ิงแวดลอม 

1. จํานวนผูรวมโครงการ   

2. ความพึงพอใจผูรวม

โครงการ 

3. รายงานกิจกรรม 

1.  100 คน  

2.  ไมนอยกวา 3.5 จาก 

3. 1 เลม 

4,000 เมษายน 

2560 

นายวุฒิไกร 

1. การ

พัฒนาระบบ

การจัดการ

เรียนการ

1.3 การพัฒนาความ

รวมมือดานการศึกษากับ

องคกรภายนอก 

12. ศึกษาวิถีชีวิตกับการประ

ยุกตืใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1. จํานวนผูรวมโครงการ 

2. ความพึงพอใจผูรับบริการ   

 

 

1. 30 คน  

2.   ไมนอยกวา 3.5 จาก 

5 

20,000 ตุลาคม  

2559 

นายโยธิน 
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ยุทธศาสตร

(คณะจ 
ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ ผลผลิต/ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย(เชิงปริมาณ/

เชิงคุณภาพ) 

 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนิน 

การ 

ผูรับผิดชอบ 

สอนสูสากล 13. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และคณาจารย 

1. จํานวนผูรวมโครงการ   

2. ความพึงพอใจผูรวม

โครงการ 

1. 13 คน  

2.  ไมนอยกวา 3.5 จาก  

25,000 กรกฎาคม 

2560 

ผศ.เมินรัตน 

2. การ

เสริมสราง

ศักยภาพ

งานวิจัยให

กาวไกลสู

สากล 

2.1 การสรางกลไก

สนับสนุนการผลิตงานวิจัย

และนักวิจัยมืออาชีพ 

2.2 การพัฒนาเครือขาย

นักวิจัยท้ังในและ

ตางประเทศ 

14. โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศทาง

พระพุทธศาสนา  

1. จํานวนผูรวมโครงการ   

2. ความพึงพอใจผูรวม

โครงการ 

3. ระบบสารสนเทส 

1.  130 คน  

2.  ไมนอยกวา 3.5 จาก 

3. 1 ระบบ 

15,000 ตุลาคม 

2559 

นายมานิตย 

15. การมีสวนรวมกับชุมชน

ตามแนวหลักพุทธรรม (2-4) 

1. จํานวนผูรวมโครงการ   

2. ความพึงพอใจผูรวม

โครงการ 

3. ผลงานวิจัย 

1. 100 คน  

2.  ไมนอยกวา 3.5 จาก 

3.  1 เลม/บทความ  

25,000 ตุลาคม 

2559 

นายบัญญัติ 

3. การ

บริการ

วิชาการเพื่อ

การพัฒนา

ชุมชนอยาง

ยั่งยืน 

3.1  การสรางเครือขาย

ความรวมมือกับหนวยงาน

ทองถ่ินสูการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

      

3.2 การเปนศูนยกลางองค

ความรูดานมนุษยศาสตร
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ยุทธศาสตร

(คณะจ 
ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ ผลผลิต/ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย(เชิงปริมาณ/

เชิงคุณภาพ) 

 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนิน 

การ 

ผูรับผิดชอบ 

และสังคมศาสตรใน

ภูมิภาคตะวันออก เฉียง

เหนือ 

 3.3  การบูรณาการงาน

บริการชุมชนสูการเรียน

การสอนและงานวิจัย 

16. พุทธศาสนศึกษาบริการ

วิชาการแกสถานศึกษา 

1. จํานวนผูรวมโครงการ   

2. ความพึงพอใจผูรวม

โครงการ 

1. 30 คน  

2.  ไมนอยกวา 3.5 จาก  

25,000 ตุลาคม 

2559 

นายโยธิน 

4 .การ

พัฒนา

ศักยภาพการ

เปนผูนําดาน

ศิลปะและ

วัฒนธรรมใน

ภูมิภาคอยาง

ยั่งยืน 

4.1 การเปนศูนยกลางองค

ความรูดานศิลปะและ

วัฒนธรรมระดับชาติ 

 

17.บูรณาการการเรียนการ

สอนกับศิลปวัฒนธรรม 

1. จํานวนผูรวมโครงการ 

2. ความพึงพอใจผูรับบริการ   

 

 

1.  500 คน  

2.   ไมนอยกวา 3.5 จาก 

5 

5,000  ตุลาคม

2559 

นายสุชาติ 

5. การ

บริหาร

จัดการสู

5.1 พัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร

จัดการ 

18 .จัดหาส่ือและวัสดุ

ประกอบการสอน 

 

1. มีวัสดุสํานักงานเพียงพอใน

การสนับสนุนการเรียนการ

สอน 

 1 ต.ค. 58 

- 

30 ก.ค.59 

55,000 นายสุชาติ 
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ยุทธศาสตร

(คณะจ 
ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ ผลผลิต/ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย(เชิงปริมาณ/

เชิงคุณภาพ) 

 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนิน 

การ 

ผูรับผิดชอบ 

ความเปน

เลิศทาง

วิชาการและ

วิชาชีพ 

 

 19. กิจกรรมการเรียนการ

สอนและกิจกรรมนักศึกษากับ

การประกันฯ 

1.จํานวนครั้ง 

2.จํานวนคน 

1.   1   ครั้ง 

2.   40 คน 

เมษายน

2560 

4,000 

 

นายสุชาติ 

5.2 พัฒนาบุคลากรสู

ความเปนเลิศทางวิชาการ

และวิชาชีพเพื่อเปนท่ีพึ่ง

ของทองถ่ิน 

20. พบครูสอนพุทธศาสนามือ

อาชีพ 

1.จํานวนครั้ง 

2.จํานวนคน 

1.   1   ครั้ง 

2.   40 คน 

มกราคม

2560 

7,000 

 

นายสุชาติ 
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