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ประวัตแิละผลงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงคว์รรษ  บุญมา 
 
 

ติดต่อ 
    สถานท่ีท างาน :  85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  
  สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
    สถานท่ีบ้าน :  99/28 หมู่ 7 หมู่บ้านธาราพฤกษ์  ต าบลบางช้าง  อ าเภอสามพราน 
  จังหวัดนครปฐม 
 Email :  narongwas2515@gmail.com;  nb@npru.ac.th 
 ID Line :  kirdmuay 
 เบอร์มือถือ:      099-1529595 
 เบอร์ที่ท างาน:  034-261048, 034-10 9300 
 
 

วุฒิการศกึษา  
          ปี พ.ศ. 2563        ปริญญาเอก : ปร.ด. (ปรัชญาและศาสนาตะวันออก)   
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
 ปี พ.ศ. 2544  ปริญญาโท :  M.A. (Buddhist Studies) University of Delhi, India 
 ปี พ.ศ. 2541  ปริญญาตรี :  ศน.บ. (วิชาเอกภาษาอังกฤษ -วิชาโทปรัชญา)   
    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 ปี พ.ศ. 2541  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู : ป.วค.  คณะศึกษาศาสตร์   
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ประเทศไทย  
 ปี พ.ศ. 2537  เปรียญธรรม 4 ประโยค  ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ ประเทศไทย 
 ปี พ.ศ. 2533  นักธรรมชั้นเอก ส านักเรียนวัดนรนาถสุนทรกิาราม เทเวศน ์ประเทศไทย  
 
 

 วุฒิบัตรหลักสูตรฝึกหัดครูสายปริยัติธรรม 
 ปี พ.ศ. 2536  ส ำเร็จหลกัสูตรฝึกหัดครสูอนพระปริยัติธรรม  แผนกบำลี 
 ปี พ.ศ. 2535  ส ำเร็จหลกัสูตรฝึกหัดครสูอนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม 
 

ปัจจุบัน 
 พ.ศ. ปัจจุบัน - 2564   รองผู้อ านวยการส านักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 พ.ศ. ปัจจุบัน - 2556   อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาสังคมศึกษา (กลุม่วิชาปรัชญาและศาสนา)  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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ประวัติการท างาน 
 

 พ.ศ. 2563 - 2560           ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
 พ.ศ. 2561 - 2558           กรรมการบรหิารหน่วยวิจัยพุทธพัฒน์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏนครปฐม   
        พ.ศ. 2552 – 2549 ครูใหญ่โรงเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจออมนิ  สุขุมวิท 21 เขตวัฒนา  
  กรุงเทพมหานคร  สอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษส าหรบัการท างาน 
 พ.ศ. 2547 – 2545* เป็นหัวหน้ำฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป และอำจำรยส์อนวิชำ พระสุตตันตปิฎก 
  พุทธปรัชญำเถรวำท  พุทธปรัชญำมหำยำน  ธรรมะภำคภำษำอังกฤษ  
  คุณธรรมส ำหรบัครู ณ  มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย 
 วิทยำเขตศรีธรรมโศกรำช  ศูนย์กำรศึกษำสรุำษฎร์ธำนี  วัดธรรมบูชำ  
 อ ำเภอเมือง  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 พ.ศ. 2547 – 2545* เป็นครูใหญ่ โรงเรียนแสงธรรมพิทยำคม (พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญ 
   ศึกษำ) วัดธรรมบูชำ อ ำเภอเมอืง จงัหวัดสรุำษฎร์ธำนี สอนวิชำภำษำอังกฤษ  
     สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
 พ.ศ. 2547 – 2545 เป็นเลขำนุกำรโรงเรียนพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์ วัดธรรมบูชำ อ ำเภอเมือง   
    จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  
        พ.ศ. 2543 - 2541 เป็นผู้ช่วยครูใหญฝ่่ำยวิชำกำร  หัวหน้ำหมวดสังคม และเป็นครูสอนโรงเรียน 
     แสงธรรมพทิยำคม (พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ) วัดธรรมบูชำ  
     อ ำเภอเมือง จังหวัดสรุำษฎร์ธำนี  สอนวิชำภำษำอังกฤษและวิชำสังคมศึกษำ 
     ศำสนำและวัฒนธรรม 
  * ระหว่ำงปี พ.ศ. 2547 – 2545 นั้น หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทมำจำกประเทศอินเดีย 
ได้รับโอกำสใหท้ ำงำนเพื่อพระศำสนำในทกุส่วนถึง 3 ปี ด้วยกัน  
 
ต ารา/หนังสือ/เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน 
 

ณรงค์วรรษ  บุญมา. “เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา” (นครปฐม: สาขาวิชาสังคมศึกษา  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2561)   
 จ านวน 302 หน้า  
ณรงค์วรรษ  บุญมา. “จริยธรรมและทักษะชีวิต” (นครปฐม: สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2560) จ านวน 240 หน้า  
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ผลงานวิจัย 
 

ณรงค์วรรษ  บุญมา. ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาการท่องเท่ียวนวัตวิถี 
 กลุ่มชาติ พั นธุ์ ล าวครั่ งในจังหวัดนครปฐม   (The Learning center of creative 

Products and Packaging for Nawatvitee tourism Development of Lao Khrang 
Ethnic Group in Nakhon Pathom province).  (นครปฐม: สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)  พ.ศ. 2564 

ณรงค์วรรษ  บุญมา และคณะ. การจัดการตลาดเพ่ือพัฒนาตลาดท่องเท่ียวนวัตวิถีกลุ่มชาติพันธุ์ลาว
ครั่งในจังหวัดนครปฐม  (Marketing Promotion for Innovative Tourism of Lao 
Khrang Ethnic Communities in Nakhon Pathom).  (นครปฐม: สาขาวิชาสังคมศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)  พ.ศ. 2564 

ณรงค์วรรษ  บุญมา. การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีเน้นเน้ือหาตามหลักธรรม 
 ในพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  
 วัดโพรงมะเดื่อ  จังหวัดนครปฐม (Development of English Lessons for 

Communication  focused on the Principles of Buddhism for Development of 
Children and Youth in The Buddhist Sunday Center Wat Prong Madua 
Nakhon  Pathom Province). (นครปฐม: สาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) พ.ศ. 2528 

 
 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ/บทบรรณาธิการวิชาการฐาน TCI 
ณรงค์วรรษ  บุญมา. (2563). การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 ท่ีปรากฏในอัคคัญญสูตร. วารสารสันติ ศึกษาปริทรรศน์ มจร .  ปีที่  11  ฉบับที่  3 

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2566 TCI  (กลุ่มที่ 1) 
ณรงค์วรรษ  บุญมา และคณะ . (2563). ศึกษาวิเคราะห์สภาพสังคมท่ีปรากฏในจักกวัตติสูตร . 

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช.  
 ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563. TCI (กลุ่มที่ 1) 
ณรงค์วรรษ  บุญมา และคณะ . (2563). สภาพสังคมท่ีพึงปรารถนาตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท. 

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.  ปีที่ 8  ฉบับที่ 4 ประจ าเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 
2563 TCI  (กลุ่มที่ 1) 

ณรงค์วรรษ  บุญมา. (2564). การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดสภาพสังคมท่ีพึงปรารถนาระหว่างสังคมอุด
มรรัฐของเพลโตกับสังคมพุทธบริษัทในพุทธปรัชญาเถรวาท. วารสารปรัชญาและศาสนา  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 6  ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564  

ณรงค์วรรษ  บุญมา. (2561). ธรรมชาตินิยมของปรัชญาเต๋า: ข้อโต้แย้งการน าแนวคิดธรรมชาตินิยม 
 มาใช้กับมนุษย์.  วารสารปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 3  ฉบับที่ 1  

ประจ าเดือน  มกราคม – มิถุนายน 2561  
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บทความวิจัย/บทความวิชาการที่น าเสนอระดับชาติและนานาชาติ 
 

บทควำมวิจัย  เรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่นของชาติพันธุ์ลาวครั่งในจังหวัด
นครปฐม  (An analysis Study of the outstanding local wisdom of the Lao Khrang 
ethnic group in Nakhon Pathom Province.)”  น ำเสนอ  ณ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม  เมื่อวันที่   8 กรกฎำคม 2564 

บทควำมวิจัย เรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดธรรมชาตินิยมของปรัชญาเต๋า: ข้อโต้แย้งการน าแนวคิด
ธรรมชาตินิยมมาใช้กับมนุษย์  (Study and Analyze the Wisdom of Lao Khrang Ethnic 
Group on Creative Products to Establish a Learning Center and Nawatvitee 
Tourism Development  in Nakhon Pathom Province.)”   น ำเสนอ  ณ  มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครปฐม  เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2561 

บทควำมวิจัย Topic : “The Influence of Buddhism on Thai Cultures and Arts”  น ำเสนอ                      
ณ  Buddhist & Pali University of Sri Lanka,  Sri Lanka  เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2561 

บทควำมวิจัย เรื่อง “มวยไทย” ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว : กรณีศึกษา นายกนก  กุลวงศ์ ปราชญ์
ท้ องถิ่ น ในจั งห วัดนครปฐม   (Muay Thai” Martial Arts : A Case Study of Local 
Wiseman, Mr.Kanok Kullawong in Nakhon Pathom Province). น ำ เ ส น อ  ณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  เมื่อวันที่  29 กันยำยน 2560 

บทควำมวิจัย   เรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์สัมมาปัญญาตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาเถรวาท (Analytical 
Study of the Right Wisdom According to the Concept of Theravada Buddhism)”   
น ำเสนอ  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  เมื่อวันที่  28 กันยำยน 2560 

บทควำมวิจยั  เรือ่ง “การพัฒนารปูแบบการเรียนรู้สู่ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 : รายวิชาเทศกาลและ
พิธีกรรมทางศาสนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  (The development of learning 
ways to the 21st century Skills : Festivals and Religious Rite Subject, Nakhon 
Pathom  Rajabhat University) ”   น ำเสนอ  ณ  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ศรรีำชำ)   
เมือ่วันที่ 17 มิถุนำยน 2559 

บทควำมวิจัย เรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของการรับศีล 5 ก่อนเริ่มพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา  (An 
Analytical Study of Value of Receiving the 5  Precepts before Rituals in 
Buddhism.)” น ำเสนอ ณ มหำวิทยำลัยมหิดล  เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2558 

บทควำมวิจัย เรื่อง  “การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารท่ีเน้นเนื้อหาตามหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ วัด
โพรงมะเดื่ อ  นครปฐม   (Development of English Lessons for Communication 
focused on the Principles of Buddhism for Development of Children and Youth  



5 
 

in The Buddhist Sunday Center Wat Prong Madua Nakhon Pathom)”  น ำเสนอ  ณ 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เมื่อ 3  กรกฎำคม 2558 

บทควำมวิจัย เรื่อง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาพิการ ชุมนุมใจเกิน
ร้อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  (Factors Influencing the Voluntary Activities of 
Disabled Students of Jai Kern Roi Group of Nakhon Pathom Rajabhat University)” 
น ำเสนอ  ณ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  เมื่อ 13 มิถุนำยน 2557 

บทควำมวิจัย  เรื่อง  “ศึกษาวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างกิจกรรมโครงการจิตอาสากับเนื้อหารายวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  (An Analytical Study of the 
Relationship between Activities of Volunteering Project and Ethics and Life Skills 
Subject of NPRU)” น ำเสนอ  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม   เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 
2557 

บทควำมวิจัย  เรื่อง  “ศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะของจิตอาสาตามแนวพุทธศาสน์ :  กรณีศึกษา
นักศึกษารายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (An Analysis of 
the Buddhist Attributes of Volunteer Mind :  A Case Study of Students Enrolled 
on Ethics and Life Skills Subject of  NPRU)”   น ำเสนอ  ณ มหำวิทยำลัยศิลปำกร  เมื่อ
วันที่ 7 พฤษภำคม 2557 
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รายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต  (The Satisfaction of Students  of Nakhon Pathom 
Rajabhat University  to Voluntary Activities in Ethics and Life Skills Subject)”  
น ำเสนอ  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย  เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2557 
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