แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2555

กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

http://www.buddhiststudies-nrru.net

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา
1. ความเป็ นมาของโปรแกรมวิชา
“กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา” จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา พ.ศ.
2547 รับผิดชอบการสอนหมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไปของหลักสูตรปริ ญญาตรี ทุกลักสูตรของมหาวิทยาลัย 1
รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ คือ วิชาจริ ยธรรมเพื่อการดําเนินชีวติ 150201
2. สภาพทางกายภาพของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
1. อาคารสถานที่ ประกอบด้วยสํานักงานโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ตั้งอยู่
อาคาร 14 ชั้น ห้อง 14.31
2. ด้านวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ ประกอบด้วย
1) โต๊ะทํางาน 7 ชุด
2) คอมพิวเตอร์ 3 ชุด
3) เครื่ องขยายเสี ยง 5 เครื่ อง
4) โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
5) โทรทัศน์ 2 เครื่ อง
6) เครื่ องปรับอากาศ 2 เครื่ อง
7) หนังสื ออ่านประกอบ ทางด้านปรัชญา ศาสนา จํานวนประมาณ 500 เล่ม
3. บุคลากร ( กันยายน 2554)
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล –ตําแหน่ งทางวิชาการ
คุณวุฒิ - สถาบันการศึกษา
1 นายนิวตั ิ ทองวล
ปร.ด.(ไทยศึกษา)
อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(2554)
2 นายเมินรัตน์ นวะบุศย์
ศศ.ม. (ปรัชญา)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(2535)
3 นายสุ ชาติ พิมพ์พนั ธ์
M. A.(Buddhist Studies)
อาจารย์
University of Delhi (2542)
4 นายสายยนต์ ชาวอุบล
M. A.(Buddhist Studies)
อาจารย์
University of Delhi (2542)
5 นายวุฒิไกร ไชยมาลี
M.A.(Indian Philosophy and Religion)
อาจารย์
Banaras Hindu University (2543)
6 นายโยธิน มาหา
ศศ.ม. (จริ ยศาสตร์ศึกษา)
อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล (2547)

4. โครงสร้ างองค์ กรและการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะกรรมการกลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา
5.งบประมาณ
เงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)
ประเภทเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
งบนอกงบประมาณบํารุ งการศึกษา
เงินนอกงบประมาณ กศ. ปช.
รวมงบประมาณ

จํานวนเงินทั้งหมด(บาท)
115,000
115,000
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ส่ วนที่ 2 แผนปฏิบัตริ าชการ ปี งบประมาณ 2555( กันยายน 2554 – ตุลาคม 2555)
กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา
ยุทธศาสตร์ /
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
1.สร้างโอกาส
ทางการศึกษา
เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและ
สังคม

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
(มาตรการ)

โครงการ
ผลผลิต/
กิจกรรม
1.1 การสร้าง 1.1.1 จัดรู ปแบบ 1.จัดหาสื่ อและ
โอกาสทาง
การจัดการศึกษา วัสดุ
การศึกษาและ และหลักสูตร
ประกอบการ
การเรี ยนรู ้
หลากหลาย
สอน
ตลอดชีวิต
1.1.2. ปรับปรุ ง
แผนผลิต
กําลังคนให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของสังคม

ตัวชี้วดั

จํานวนสื่ อและวัสดุ
ประกอบการสอน

เป้าหมาย

มีจาํ นวนสื่ อและวัสดุ
ประกอบการสอนการ
สอนเพียงพอ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู้รับ ผิดชอบ

1 ต.ค. 54
ถึง
30 ก.ย.55

นายสุ ชาติ
พิมพ์พนั ธ์

งบ
ประมาณ
35,000
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ยุทธศาสตร์ /
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
2. การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
(มาตรการ)

2.1 การสร้าง
ระบบการ
จัดการ
คุณภาพ
บัณฑิต

2.1.1 พัฒนา
ระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
2.1.2 ส่ งเสริ ม
สนับสนุนการ
พัฒนาบุลากรทุก
ระดับ
2.1.3 พัฒนา
กระบวนการ
เรี ยนรู ้
2.1.4 ส่ งเสริ ม
กิจกรรม
นักศึกษา

โครงการ
ผลผลิต/
กิจกรรม
2. เสริ มสร้าง
กําลังใจด้วย
ธรรม

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู้รับ
ผิดชอบ

1.นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครราชสี มา ครู
และนักเรี ยนโรงเรี ยน
พุทธเกษตรวัดโนนเมือง
เข้าร่ วมกิจกรรม อย่าง
น้อย 350 คน

1. นักศึกษามหาวิทยาลัย ก.พ. 2555 นายสุ ชาติ
ราชภัฎนครราชสี มาที่
พิมพ์พนั ธ์
เรี ยนวิชาพระพุทธศาสนา
กับสังคมไทยจํานวน 56
คน
2. ครู และนักเรี ยน
โรงเรี ยนพุทธเกษตรวัด
โนนเมือง 300 คน

งบ
ประมาณ
30,000
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ยุทธศาสตร์ /
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
(มาตรการ)

โครงการ
ผลผลิต/
กิจกรรม

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู้รับ
ผิดชอบ

งบ
ประมาณ

3. ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่
สาขาพุทธศาสน
ศึกษา รุ่ นที่ 1
3. อบรมเพิ่ม
ศักยภาพครู สอน
พระพุทธศาสนา

1.ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมร้อยละ 80

1.นักศึกษาสาขาพุทธ
ศาสนศึกษา รุ่ นที่ 1 เข้า
ร่ วมอย่างน้อย 45 คน

1-10
มิถุนายน
2555

นายสุ ชาติ
พิมพ์พนั ธ์

1.ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมร้อยละ 80

1.ครู สอนสังคมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่มธั ยมศึกษาเขต 1
นครราชสี มา 20 คน
2. นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิการ
สอนสาขาสังคมศึกษา 50
คน
1.นักศึกษาระดับอุดม
ศึกษาเข้าตอบปัญหาทาง
พระพุทธศาสนา 100 คน
2. ผูเ้ ข้าชมนิทรรศการ
500 คน

กรกฎาคม
คม 2555

นายโยธิน

3,000
(ของบคณะ
จะจัด
ภายหลัง)
30,000

สิ งหาคม
2555

นายโยธิน
มาหา
นายวุฒิไกร
ไชยมาลี

4.วันวิชาการ
มนุษยศาสตร์

1.ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมร้อยละ 80

20,000
(งบคณะจะ
จัดภายหลัง)
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ยุทธศาสตร์ /
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
3. สร้างองค์
ความรู ้พฒั นา
งานวิจยั อนุรักษ์
ศิลปและ
วัฒนธรรมและ
เสริ มสร้าง
ความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
(มาตรการ)

3.1 การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ด้านการวิจยั
พัฒนาผลงาน
วิชาการ
3.2 อนุรักษ์
งาน
ศิลปวัฒนธรร
มและประเพณี
ที่ดีงาม

3.1.1 พัฒนา
ส่ งเสริ มการวิจยั
และผลงาน
วิชาการ

3.3 การเพิม่
ความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐ
กิจพอเพียง

1. ส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการ
ผลผลิต/
กิจกรรม

3.2.1 ส่ งเสริ ม 1. ต้อนรับน้อง
การอนุรักษ์งาน ใหม่
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี ที่ดี

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู้รับ
ผิดชอบ

งบ
ประมาณ

1.ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมร้อยละ 80

1.นักศึกษาสาขาพุทธ
ศาสนศึกษา รุ่ นที่ 1 เข้า
ร่ วมอย่างน้อย 45 คน

1-10
มิถุนายน
2555

นายสุ ชาติ
พิมพ์พนั ธ์

3,000
(ของบคณะ
จะจัด
ภายหลัง)
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ยุทธศาสตร์ /
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
4. การพัฒนา
ระบบบริ หาร
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
ให้มี
ประสิ ทธิภาพ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
(มาตรการ)

4.1 การพัฒนา
ระบบบริ หาร
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
ให้มี
ประสิ ทธิภาพ
4.2 การพัฒนา
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการ
บริ หาร

4.1.1.การพัฒนา
ประสิ ทธิภาพการ
บริ หารจัดการ

โครงการ ผลผลิต/
กิจกรรม

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู้รับ
ผิดชอบ

งบ
ประมาณ

4.2.1.พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสา
สารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการ
บริ หารการจัดการ
2.เสริ มสร้างศักยภาพ
ของบุคคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์ /
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
(มาตรการ)

4.3 การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของระบบ
และกลไกการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

4.3.1 สร้างความ
เข้มแข็งของระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา

โครงการ ผลผลิต/
กิจกรรม

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู้รับ
ผิดชอบ

งบ
ประมาณ
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