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โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ส่วนที่ 1
สภาพปัจจุบันของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
1. ความเป็นมาของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ทีป่ ระชุมกลุ่มวิชาวิชาปรัชญาและศาสนาได้พิจารณาบริบทต่าง ๆ และ
ความเป็นไปได้ในการเปิดวิชาเอก เห็นว่าระยะนี้เป็นช่วงการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามกรอบ
มาตรฐานการคุณวุฒิอุดมศึกษา(มคอ.) และจํานวนของผู้สมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีมาก
โดยเฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ปี) ที่ประชุมจึงตกลงจะเปิดวิชาเอกพุทธศาสนาศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ปี) โดยใด้มอบหมายให้อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ เป็นผู้จัดทําข้อมูลและทํา
ร่างหลักสูตร
วันที่ 23 มีนาคม 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้อนุมัติหลักสูตรครุศาสตร
บั ณ ฑิ ต (ค.บ.5 ปี ) สาขาวิ ช าพุ ท ธศาสนาศึ ก ษา “กลุ่ ม วิ ช าปรั ช ญาและศาสนา” จึ ง ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
“โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา”
ภาคการศึกษที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ได้เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ.5 ปี) สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษา มหาวิทยาลัยกําหนดให้รับนักศึกษาทั้งหมด 2 หมู่เรียน ๆ ละ 45
คน รวม 90 คน มีนักศึกษามารายงานตัวเข้าศึกษา 89 คน
ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษามารายงานตัวเข้าศึกษา 45 คน
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
ปรัชญา
ปรัชญาและศาสนาคือรากเหง้าคุณค่าความเป็นมนุษย์ (Philosophy and Religion is the root
of the worthy human-being)
วิสัยทัศน์
โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา เป็นหน่วยงานวิชาการด้านปรัชญา ศาสนาและเทว
วิทยา ที่มุ่งจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตครูพุทธศาสนาให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และ
บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
2. ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการศึกษาพุทธศาสนา
3. บริการทางวิชาการแก่ชุมชนบนพื้นฐานหลักพุทธศาสนา
4. ทํานุบํารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ

วัตถุประสงค์
1. จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาวิทยาที่มีความรู้ในวิชาชีพ มีคุณธรรม
ตามหลักพระพุทธศาสนา
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2. วิจัยองค์ความรู้ทางด้านปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา สามารถนําความรู้จากหลักปรัชญา
ศาสนาและเทววิทยา มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
3. ให้บริการทางวิชาการด้านปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา แก่ชุมชนบนพื้นฐานตามหลักพุทธ
ศาสนา
4. ทํานุบํารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
3. ภาพอนาคตของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา สามารถผลิตบัณฑิตทางปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
ที่มีความรู้ดีเยี่ยมทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถวิจัยองค์ความรู้ทางด้านปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
และให้บริการแก่สังคมได้อย่างเหมาะสม
4. สภาพทางกายภาพของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
1. อาคารสถานที่ ประกอบด้วยสํานักงานโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ตั้งอยู่
อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5.46 โทรศัพท์ 1206 มือถือ 089 626 6003
2. ด้านวัสดุครุภัณฑ์ ประกอบด้วย
1) โต๊ะทํางาน 7 ชุด
2) เครื่องขยายเสียง 5 เครื่อง
3) โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
4) เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง
5) หนังสืออ่านประกอบ ทางด้านปรัชญา ศาสนา จํานวนประมาณ 500 เล่ม
5. บุคลากร (กันยายน 2556)
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล –ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ - สถาบันการศึกษา
1
นายนิวัติ ทองวล
ปร.ด.(ไทยศึกษา)
อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(2554)
2.
นายเมินรัตน์ นวะบุศย์
ศศ.ม. (ปรัชญา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(2535)
3.
นายสุชาติ พิมพ์พันธ์
M. A.(Buddhist Studies)
อาจารย์
University of Delhi (2542)
4.
นายสายยนต์ ชาวอุบล
M. A.(Buddhist Studies)
อาจารย์
University of Delhi (2542)
5.
6
7

นายวุฒิไกร ไชยมาลี
อาจารย์
นายโยธิน มาหา
อาจารย์
นายบัญญัติ อนนท์จารย์
อาจารย์

M.A.(Indian Philosophy and Religion)
Banaras Hindu University (2543)
ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)
ศศ.ม. (ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(2553)
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6. โครงสร้างองค์กรและการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
ประธานโปรแกรมวิชา 1 คน
กรรมการและเลขานุการ 1 คน
กรรมการ 5
7. โครงสร้างหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนการสอน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ปี) สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษา 166 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เรียนไม่น้อยกว่า 30 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
ข.หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาชีพครู
1.1 บังคับวิชาชีพครู
1.2 เลือกวิชาชีพครู
1.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2. กลุ่มวิชาเอก
2.1 บังคับวิชาเอก
2.2 เลือกวิชาเอก

เรียนไม่น้อยกว่า
เรียนไม่น้อยกว่า
เรียนไม่น้อยกว่า
เรียนไม่น้อยกว่า
เรียนไม่น้อยกว่า
เรียนไม่น้อยกว่า
เรียนไม่น้อยกว่า
เรียนไม่น้อยกว่า

130 หน่วยกิต
50 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
80 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
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2.3 วิชาการสอนวิชาเอก
2.4 เลือกจากกลุ่มวิชาเอกเพิ่มเติม

เรียนไม่น้อยกว่า
เรียนไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้
8. จํานวนนักศึกษา จํานวนผูส้ ําเร็จการศึกษา
ภาคปกติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
ชั้นปีที่
เพศ
รวม
ชาย
หญิง
1
26
62
88
2
10
35
45
3
4
5
ผู้สําเร็จการศึกษา
รวม
26
62
88

9. งบประมาณ
ปีงบประมาณ

2555

2556

2557

115,000
18,000
133,000

177,240
35,240
186,240

220,000
52,400
272,400

ประเภท
งบประมาณแผ่นดิน
เงินบํารุงการศึกษา (ปกติ)(คณะมนุษย์ฯ)
เงินบํารุงการศึกษา (ปกติ)(คณะครุศาสตร์)
เงินบํารุงการศึกษา (กศ.ปช.)
รวม
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557
โปรแกรมวิชา ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดูตัวชี้วัดในเล่มงบด้วย
ระยะเวลา
เป้าหมาย(เชิงปริมาณ/
งบ
ดําเนิน ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์/
ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงการ ผลผลิต/ กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ)
ประมาณ
การ
1. การพัฒนา 1.1 การพัฒนาหลักสูตร 1. กิจกรรมปฐมนิเทศ
1. ความพึงพอใจต่อกิจกรรม 1. ระดับ 3.5 จาก 5
5,000
1- 5
นายบัญญัติ
ระบบการ
และการผลิตบัณฑิตเพื่อ นักศึกษาใหม่
2. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. 80 คน
มิถุนายน
จัดการเรียน ยกระดับสู่สากล
2556
การสอนสู่
1. จํานวนครั้ง
1. 1 ครั้ง
90,000 ธันวาคม นายบัญญัติ
2. โครงการศึกษาตามรอย
สากล
ความรู้แหล่งกําเนิดและ
2. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. 80 คน
2556
ประวัติศาสตร์พุทธ ศิลปะ
3. รายงานผล
3. 1 เล่ม
และวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา 4. จํานวนรายงานกิจกรรม
4. ระดับ 3.5 จาก 5
3. วันวิชาการครุศาสตร์
4. วันวิชาการมนุษยศาสตร์

ยุทธศาสตร์/

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ ผลผลิต/ กิจกรรม

1. ความพึงพอใจต่อกิจกรรม
2. จํานวนกิจกรรมที่แสดง
1. ความพึงพอใจต่อกิจกรรม
2. จํานวนกิจกรรมที่แสดง

ตัวชี้วัด

1. ระดับ 3.5 จาก 5
2. 2 กิจกรรม
1. ระดับ 3.5 จาก 5
2. 2 กิจกรรม

เป้าหมาย(เชิงปริมาณ/
เชิงคุณภาพ)

มกราคม
2557
สิงหาคม
2557

งบ
ประมาณ

นายโยธิน
นายบัญญัติ
นายบัญญัติ
นายมานิตย์

ระยะเวลา
ดําเนิน ผู้รับผิดชอบ
การ
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1.2 การพัฒนารูปแบบการ 5. โครงการพี่น้องสัมพันธ์
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน พุทธศาสนศึกษาครั้งที่ 1
เป็นศูนย์กลาง
6. ต้อนรับน้องใหม่/ไหว้ครู
โปรแกรมวิชา
1. การพัฒนา
ระบบการ
จัดการเรียน
การสอนสู่
สากล
2. การ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
งานวิจัยให้
ก้าวไกลสู่
สากล

ยุทธศาสตร์/
3. การ

1. จํานวนผู้ร่วมโครงการ
2. ความพึงพอใจผู้ร่วม
โครงการ
3. รายงานกิจกรรม
1. จํานวนผู้ร่วมโครงการ
2. ความพึงพอใจผู้ร่วม
โครงการ

1. 130 คน
2. ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
3. 1 เล่ม

5,400

มกราคม
2557

กรรมการ
นักศึกษา
โปรแกรม

1. 130 คน
2. ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

0

มิถุนายน
2557

นักศึกษาชั้น
ปีที่ 2

1จํานวนนักวิชาการด้านพุธ
ศาสนา นักศึกษาเข้าร่วม
2.ผลงานด้านวิชาการของ
โปรแกรมเผยแพร่

1. 200 คน
2. 1 เล่ม

สิงหาคม
2557

เป้าหมาย(เชิงปริมาณ/
เชิงคุณภาพ)

งบ
ประมาณ

1.3 การพัฒนาความ
ร่วมมือด้านการศึกษากับ
องค์กรภายนอก
7. โครงการพุทธศาสนศึกษา
2.1 การสร้างกลไก
สนับสนุนการผลิตงานวิจัย วิชาการครั้งที่ 1
และนักวิจัยมืออาชีพ
2.2 การพัฒนาเครือข่าย
นักวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ ผลผลิต/ กิจกรรม

ตัวชี้วัด

นายสุชาติ 25,000

ระยะเวลา
ดําเนิน ผู้รับผิดชอบ
การ

3.1 การสร้างเครือข่าย
7

บริการ
วิชาการเพื่อ
การพัฒนา
ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์/

ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน
3.2 การเป็นศูนย์กลางองค์
ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ใน
ภูมิภาคตะวันออก เฉียง
เหนือ

ประเด็นยุทธศาสตร์
3.3 การบูรณาการงาน
บริการชุมชนสู่การเรียน
การสอนและงานวิจัย

โครงการ ผลผลิต/ กิจกรรม

ตัวชี้วัด

8. โครงการจิตอาสา บริการ
ชุมชน

1. จํานวนผู้ร่วมโครงการ
2.รายผลการศึกษาการทอด
ผ้าพระกฐินพระราชทาน
3. รายผลการงานผลการ
ดําเนินโครงการค่ายจิตอาสา
บริการชุมชน บําเพ็ญ

เป้าหมาย(เชิง
ปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
1. 500 คน
2. 1 เล่ม
3. 1 เล่ม
4. ไม่น้อยกว่า 3.5
จาก 5

งบ
ประมาณ
พฤศจิ
กายน 2559

ระยะเวลา
ดําเนิน ผู้รับผิดชอบ
การ
นักศึกษา 7,000
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ประโยชน์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. ผลการประเมินความพึง
พอใจผู้ร่วมโครงการ
4 .การ
4.1 การเป็นศูนย์กลางองค์
พัฒนา
ความรูด้ ้านศิลปะและ
ศักยภาพการ วัฒนธรรมระดับชาติ
เป็นผูน้ ําด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรมใน
ภูมิภาคอย่าง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์/
5. การบริหาร
จัดการสูค่ วาม
เป็นเลิศทาง
วิชาการและ
วิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
5.1 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการ

โครงการ ผลผลิต/ กิจกรรม

ตัวชี้วัด

9 .จัดหาสื่อและวัสดุ
ประกอบการสอน

1.จํานวนสนับสนุนการเรียน
การสอน

10. กิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษากับการ
ประกันฯ

1. จํานวนครั้ง
2. จํานวนคน

เป้าหมาย(เชิงปริมาณ/
งบ
เชิงคุณภาพ)
ประมาณ
1. มีวัสดุสํานักงาน
เพียงพอในการ
สนับสนุนการเรียนการ
สอน
1. 1 ครั้ง
2. 85 คน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค. 56 นายสุชาติ
30 ก.ย.57

70,000

ธันวาคม
2556

10,000

นายสุชาติ
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5.2 พัฒนาบุคลากรสู่ 11. เสริมทักษะความรู้วิชาการ
พุทธศาสนา
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ
เพื่อเป็นที่พึ่งของ
ท้องถิ่น
12. อบรมพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมเทิดพระเกียรติ 5
ธันวามหาราช ประจําปี 2556

1.จํานวนชั่วโมง
2.จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. จํานวนผู้สอบผ่านการ
ประเมินตามหลักสูตรที่อบรม
4.ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อกิจกรรม
1.จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2.รายงานการอบรม
3.ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อกิจกรรม

กรกฎาคม นายสาย
1. 24 ช.ม
2557
ยนต์
2. 80 คน
3. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
75
4. ระดับ 3.5 จาก 5
1.นักศึกษาเข้าร่วม
อย่างน้อย 45 คน
2. 1 เล่ม
3. ระดับ 3.5 จาก 5

1 – 15
ธันวาคม
2555

นายวุฒิไกร

30,000

30,000
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1
2

งบ
ประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

5,000

นายบัญญัติ

90,000

นายบัญญัติ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

ที่

ส่วนที่ 3
ปฏิทินปฏิบัติราชการ โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ปีการงบประมาณ 2557
ยุทธ
ยุทธ
เดือน (2556)
ชื่อกิจกรรม/โครงการประเด็น
เดือน (2557)
ศาสตร์ ศาสตร์
คณะ
คณะ
มนุษย
ครุ
ศาสตร์ ศาสตร์
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1.1
1.1

-

3

โครงการศึกษาตามรอยความรู้
แหล่งกําเนิดและประวัติศาสตร์พุทธ
ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา
วันวิชาการครุศาสตร์

-

1.2

รออนุมตั ิ

นายโยธิน
นายบัญญัติ

4

วันวิชาการมนุษยศาสตร์

1.1

-

รออนุมตั ิ

นายบัญญัติ
นายมานิตย์

5

โครงการพี่น้องสัมพันธ์พุทธศาสน
ศึกษาครั้งที่ 1

1.2

-

5,400

ต้อนรับน้องใหม่/ไหว้ครูโปรแกรมวิชา

1.2

-

0

กรรมการ
นักศึกษา
โปรแกรม
นักศึกษาชั้น
ปีที่ 2

6

7

โครงการพุทธศาสนศึกษาวิชาการครั้ง
ที่ 1

-

4.2

25,000

นายสุชาติ

โครงการจิตอาสา บริการชุมชน

-

5.1

7,000

70,000

นายสุชาติ+
นักศึกษา
ชมรม
ดอกบัวบาน
นายสุชาติ

10,000

นายสุชาติ

8
9

จัดหาสื่อและวัสดุประกอบการสอน

5.1

10

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษากับการประกันฯ

11

เสริมทักษะความรู้วิชาการพุทธศาสนา

5.2

30,0000

นายสาย
ยนต์

12

อบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
เทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
ประจําปี 2556

5.2

30,0000

นายวุฒิไกร

6.2
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