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คํานํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2557 จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดแผน
โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2557 โดยวิเคราะห์จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในประจําปีการศึกษา 2556 ระดับโปรแกรมวิชา(1 มิถุนายน 2556– 31 กรกฎาคม 2557)
ขอขอบคุณ รศ. สุกัญญา กล่อมจอหอ ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับโปรแกรม ประจําปีการศึกษา 2556 และคณะกรรมการตรวจประเมินทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาคุณภาพ เพื่อโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จะได้นําไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
5 กรกฎาคม 2557

ก

สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
1. ความเป็นมา
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ แผลกลยุทธ์ และแผนดําเนินงาน
3. ภาพอนาคตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. สภาพทางกายภาพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. บุคลากร
6. โครงสร้างองค์การและการบริหาร
7. โครงสร้างหลักสูตร และโปรแกรมวิชา
8. จํานวนนักศึกษา และจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
9. งบประมาณ
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินรายองค์ประกอบ
2. ผลการประเมินรายสรุปตัวบ่งชี้
3. จุดเด่น/แนวทางเสริม จุดอ่อน/แนวทางแก้ไข
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556
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ส่วนที่ 1
สภาพปัจจุบันของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
1. ความเป็นมาของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมกลุ่มวิชาวิชาปรัชญาและศาสนาได้พิจารณาบริบทต่าง ๆ และ
ความเป็นไปได้ในการเปิดวิชาเอก เห็นว่าระยะนี้เป็นช่วงการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามกรอบ
มาตรฐานการคุณวุฒิอุดมศึกษา(มคอ.) และจํานวนของผู้สมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีมาก
โดยเฉพาะหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต (ค.บ.5 ปี ) ที่ ป ระชุ ม จึ ง ตกลงจะเปิ ด วิ ช าเอกพุ ท ธศาสนาศึ ก ษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ปี) โดยใด้มอบหมายให้อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ เป็นผู้จัดทําข้อมูลและทํา
ร่างหลักสูตร
วันที่ 23 มีนาคม 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้อนุมัติหลักสูตรครุศาสตร
บั ณ ฑิ ต (ค.บ.5ปี ) 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
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2556 มีนักศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา 45 คน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2557 มีนักศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา 33 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
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วัตถุประสงค์
1. จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาวิทยาที่มีความรู้ในวิชาชีพ มีคุณธรรม
ตามหลักพระพุทธศาสนา
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
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 (มิถุนายน 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.
นายวุฒิไกร ไชยมาลี
M.A.(Indian Philosophy and Religion)
อาจารย์
Banaras Hindu University (2543)
6
นายโยธิน มาหา
ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา)
อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)
7
นายบัญญัติ อนนท์จารย์
ศศ.ม. (ปรัชญา)
2

8

อาจารย์
นายมานิตย์ อรรคชาติ
อาจารย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553)
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชิทยาลัย (2553)

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

เรียนไม่น้อยกว่า
เรียนไม่น้อยกว่า
เรียนไม่น้อยกว่า
เรียนไม่น้อยกว่า
เรียนไม่น้อยกว่า
เรียนไม่น้อยกว่า

130 หน่วยกิต
50 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
80 หน่วยกิต
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2.1 บังคับวิชาเอก
2.2 เลือกวิชาเอก
2.3 วิชาการสอนวิชาเอก
2.4 เลือกจากกลุ่มวิชาเอกเพิ่มเติม

เรียนไม่น้อยกว่า
เรียนไม่น้อยกว่า
เรียนไม่น้อยกว่า
เรียนไม่น้อยกว่า

54 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
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
25
8
33
2
10
35
45
3
26
62
88
4
5
ผู้สําเร็จการศึกษา
รวม
61
105
166

9. งบประมาณ
ตารางที่ 4 งบประมาณโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา
ปีงบประมาณ
2554
2555
ประเภท
งบประมาณแผ่นดิน
เงินบํารุงการศึกษา
เงินบํารุงการศึกษา (กศ.ปช.)
รวม

115,000
115,000

177,240
177,240

2556

2557

2558

182,240
182,240

272,400
272,400

306,700
306,700
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
1. ผลการประเมินรายองค์ประกอบ
ผลการ
ประเมิน

คะแนนประเมิน
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ สกอ.

ตัวบ่งชี้ สมศ.

รวมทุกตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

3.51
4.50

4.05
---

3.71
4.50

ดี
ดี

0.57

0.00

0.14

องค์ประกอบที่ 5 การบริการ
วิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ
ของตัวชี้วัด
ผลการประเมิน

3.00

----

3.00

ต้องปรับปรุง
ด่วน
พอใช้

4.00

----

4.00

ดี

3.38

2.02

2.90

พอใช้

พอใช้

ต้องปรับปรุง

พอใช้

2. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้คุณภาพ
ตัวบ่งชี้
คุณภาพ
สกอ.2.2
สกอ.2.3
สมศ.14
สกอ.2.6
สกอ.2.7
สมศ. 1
สมศ. 2
สกอ.2.8

เกณฑ์
สูงสุด

เป้าหมาย

ร้อยละ 30 ร้อยละ 10
ร้อยละ 40 ร้อยละ 20
ระดับ 5
3.5
7 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
4 ข้อ
N/A
N/A
N/A
N/A
5 ข้อ
4 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
ผล
SAR
ประเมิน
กรรมการ
14.28
14.29
14.28
14.29
2.57
2.75
7
7 ข้อ
4
4 ข้อ
4 ข้อ

4 ข้อ

คะแนนประเมิน
การบรรลุ
ผล
SAR ประเมิน เป้าหมาย
กรรมการ
2.38
2.38
บรรลุ
1.18
1.19
บรรลุ
2.14
2.14
บรรลุ
5
5
บรรลุ
5
5
บรรลุ
N/A
N/A
4
4
บรรลุ
5

สกอ. 3.1
สกอ. 3.2
สมศ. 5
สมศ. 6
สมศ. 7
สกอ.4.3
สกอ. 5.1
สกอ. 5.2
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1.

7 ข้อ
4 ข้อ
6 ข้อ
4 ข้อ
ร้อยละ 10 ร้อยละ 5
ร้อยละ 20 ร้อยละ 10
ร้อยละ 10 ร้อยละ 5
25,000
20,000
5 ข้อ
3 ข้อ
5 ข้อ
3 ข้อ
6 ข้อ
4 ข้อ
รวม

3 ข้อ
5 ข้อ
0
0
0
0
3 ข้อ
0 ข้อ
4 ข้อ

5 ข้อ
6 ข้อ
0
0
0
0
2 ข้อ
0 ข้อ
4 ข้อ

3
4
0
0
0
0.57
3
3
3

5
4
0
0
0
0.57
3
3
4

ไม่บรรลุ
บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ

3. สรุปจุดเด่น/แนวทางเสริม จุดอ่อน/แนวทางพัฒนา
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จากการประเมินตนเอง
จากคณะกรรมการ
จุดแข็ง
จุดแข็ง
1. โปรแกรมวิชามีกลไกและกลไกการพัฒนาคุณลักษณะของ
1. โปรแกรมวิชามีระบบและกลไกการ
บัณฑิต ที่ครบถ้วนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2. โปรแกรมวิชามีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีความ
สําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน
เชี่ยวชาญในรายวิชาของหลักสูตร
3. โปรแกรมวิชาควรมีกิจกรรมโครงการปลูกฝังคุณธรรมและ
2. มีการจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลายให้
จริยธรรมให้กบั นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
นักศึกษา และมีการจัดกิจกรรมร่วมกับ
แนวทางเสริม
1. โปรแกรมวิชามีการแนะนําและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้า โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
3. โปรแกรมวิชามีกิจกรรมที่ส่งเสริม
ร่วมกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์
2. โปรแกรมวิชาควรมีกิจกรรมโครงการปลูกฝังคุณธรรมและ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาอย่าง
จริยธรรมให้กบั นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
แนวทางเสริม
จุดอ่อน
1. ส่งเสริมให้มีการวิจัยชั้นเรียนเพื่อ
1. อาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการน้อย
นําไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการ
2. อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกน้อย
สอน
3.โปรแกรมวิชาขาดงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาเข้า
2. ปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่ปรากฏใน
ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ มคอ. 3 และ5 ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ ในหลักสูตร(มคอ.2)
4. โปรแกรมวิชายังไม่มีกิจกรรมที่จะส่งเสริมถึงระดับชาติ
3. ตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ. 7
ทําให้ไม่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
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จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
แนวทางแก้ไข
1. โปรแกรมวิชาควรลดภาระงานสอนหรือปรับภาระงาน
สอนให้อยู่ในเกณฑ์ เพื่อให้อาจารย์มีเวลาในการทําผลงานเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น และสร้างแรงจูงให้อาจารย์เข้า
รับการอบรมเพื่อจัดทําผลงานทางวิชาการ
2. หากมีการรับอาจารย์ใหม่ควรกําหนดคุณวุฒิปริญญา
เอกเท่านั้น
3. โปรแกรมวิชาเตรียมจัดทําแผนปฏิบัติการงบประมาณ
ในปีงบประมาณถัดไป ในด้านการเสริมศักยภาพเพื่อการแข่งขัน
ให้กับนักศึกษา
4. โปรแกรมวิชาส่งเสริมให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาการเช้า
ร่วมกิจกรรมทุกหน่วยงานทั้งในกิจกรรมที่เป็นการแข่งขันและ
แสดงผลงาน ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
จากการประเมินตนเอง
จุดเด่น
1. โปรแกรมวิชามีการให้คําปรึกษาในด้านวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาตลอดภาคเรียน และโปรแกรม
วิชาได้จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง มี
การพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
2. โปรแกรมวิชามีแผนการพัฒนานักศึกษาเป็นระบบ
แนวทางเสริม
1. โปรแกรมวิชาควรพัฒนารูปแบบและช่องทางการให้
คําปรึกษาแก่นกั ศึกษาและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองเพื่อแจ้ง
ข้อมูลของนักศึกษา และพัฒนาและปรับปรุงแผนอย่างจริงจัง
จุดอ่อน
1. โปรแกรมวิชาการให้ข้อมูลข่าวสารมีน้อยช่องทาง
ขาดประสบการณ์ในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
กิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาบางส่วนมีระยะเวลาดําเนินการไม่
เป็นไปตามแผน การจัดกิจกรรมพัฒนาตนเองที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์จํานวนน้อย
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการในที่ปกระชุมระหว่างสถาบัน
5. โปรแกรมวิชาควรส่งเสริมนักศึกษาให้
เข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมกับ
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
จุดอ่อน
1.มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
น้อย
2.อาจารย์ที่มีมคี ุณวุฒิปริญญาเอกน้อย
3.อาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการน้อย
แนวทางแก้ไข
1. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ใน
โปรแกรมศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
2. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้า
ร่วมพัฒนาทําผลงานทางวิชาการ
จากคณะกรรมการ
จุดแข็ง
1. โปรแกรมวิชามีการให้คําปรึกษาใน
ด้านวิชาการและแนะแนวในการดําเนินชีวิต
แก่นักศึกษา และได้จัดกิจกรรมและส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง มีการพัฒนาทาง
วิชาการและวิชาชีพ
2. โปรแกรมวิชามีระบบและกลไกการ
พัฒนานักศึกษาและดําเนินกิจกรรม
แนวทางเสริม
1. โปรแกรมวิชาควรทําการประเมิน
กิจกรรม/โครงการโดยภาพรวมตลอดปี
การศึกษาและรายงายในที่ประชุม โปรแกรม
วิชาตามตัวบ่งชี้ของเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา เพื่อความสะวกในการ
นําเสนอข้อมูลในครั้งต่อไป
2. ควรเตรียมเพิ่มเติมกิจกรรมสร้าง

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
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แนวทางแก้ไข
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
1. ควรเพิม่ ช่องทางการให้คําปรึกษาให้มากขึ้น
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาให้มากขึ้น
2. โปรแกรมวิชาควรส่งเสริมให้นักศึกษามีการจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยจัดอบรมการ
จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเองตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้กับนักศึกษา และจัด
กิจกรรมประชุมหารือนักศึกษาและอาจารย์เพื่อเตรียมปรับ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
จากการประเมินตนเอง
จากคณะกรรมการ
จุดอ่อน
จุดอ่อน
1. ไม่มีงานวิจัยและนําเสนองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
1. ไม่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
2. ไม่มีผลงานวิจัยนําไปใช้ประโยชน์
2. ทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ไม่มาก
3. ไม่มผี ลงานวิชาการที่ได้รบั การ
รับรองคุณภาพ
แนวทางแก้ไข
4. เงินสนับสนุนวิจัยมีน้อย
1. โปรแกรมวิชาควรกําหนดเป็นนโยบายภาระงาน
ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
และร่วมกันวางแผนการลงตีพิมพ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน แนวทางแก้ไข
1. ควรสร้างแรงจูงใจและตั้งเป้าหมายให้
วารสารที่มีในฐานข้อมูลต่าง ๆ
2. โปรแกรมวิชาควรกําหนดเป็นภาระงานในการจูงใจ มีงานวิจัยทุกปี
2. ควรสร้างแรงจูงใจและตั้งเป้าหมายให้
ในการทําวิจัย หรือเขียนบทความสร้างสรรค์
3. โปรแกรมวิชาต้องหาทางสนับสนุนให้อาจารย์ทํา
อาจารย์ทําวิจัย ซึ่งจะนําไปสูก่ ารใช้ประโยชน์
วิจัยและนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่และใช้
3. ควรเร่งให้อาจารย์เขียนตํารา / แล้ว
ประโยชน์
ขอทุนมหาวิทยาลัยเพื่อให้ผทู้ รงคุณวุฒิ
1.โปรแกรมวิชาต้องมีแนวทางที่ชัดเจนสนับสนุนอาจารย์ให้
พิจารณา
จัดทําและเสนอผลงานวิชาการ
4. ควรเร่งให้อาจารย์สร้างานวิจัย และ
4. หน่วยงานระดับสูงขึ้นไปต้องมีนโยบายให้ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพสนับสนุนอาจารย์ทําและส่งเอกสารและตํารา งบประมาณจากแหล่งทุน
5. อาจารย์ต้องพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับในวง
วิชาการของตน
6. อาจารย์ต้องขอทุนวิจัยที่มากขึ้น
7. โปรแกรมควรมีการลดภาระงานสอนหรือมีการปรับ
ภาระงานสอนให้อยู่ในเกณฑ์ เพื่อให้มีเวลาในการพัฒนา
งานวิจัยให้มากขึ้น
8. ระดับสถาบันควรทําให้ข้อจํากัดการขอทุนวิจัยให้
คล่องตัวมากขึ้น
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
จากการประเมินตนเอง
จากคณะกรรมการ
จุดอ่อน
จุดอ่อน
1. ยังไม่พบการประเมินผลความสําเร็จของ
1. การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ยังไม่ดีพอ การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
ในส่วนการบริการวิชาการยังไม่ชัดว่าเกิดจากความ และการวิจัย
2. ยังไม่พบการสํารวจความต้องการของชุมชน จึงไม่
เชี่ยวชาญของสาขาวิชา
2. ยังไม่มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน สามารถจัดทําแผนบริการวิชาการได้
3. ไม่พบการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของ
ภายนอก
การการให้การบริการวิชาการต่อสังคม
แนวทางแก้ไข
1. สนับสนุนให้อาจารย์ทํางานบริการวิชาการ แนวทางแก้ไข
แก่สังคม
1. ควรประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
2. อบรมการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการ โดยประเมิน
และการบูรณาการกับการทําวิจัย และการเรียนการ ความสําเร็จจากผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและนักศึกษา
สอนกับอาจารย์ให้มีความชํานาญ
2. ควรมีการสํารวจความต้องการของชุมชนในด้าน
2. ควรมีแผนควรจัดให้มีการบริการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นให้หลากหลาย เช่น การลง ความต้องการการรับบริการวิชาการ เพื่อนํามาจัดทําแผน
บริการวิชาการของโปรแกรมวิชา
นามความตกลง (MOU) และกําหนดกิจกรรม
3. ใช้หลัก PDCA ในการดําเนินงาน
ร่วมกัน

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จากการประเมินตนเอง
จุดแข็ง
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี
แนวทางเสริม ควรนําไปปรับปรุงตัวชี้วัดให้ได้มากขึ้น
จุดอ่อน
1.ไม่มีระบบสารสนเทศทีใ่ ห้ขอ้ มูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ
2. ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์
แนวทางแก้ไข
1. สร้างระบบสารสนเทศข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพควรส่งเสริมให้
อาจารย์และนักศึกษามีบทบาทในการจัดทําการประกันคุณภาพ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จากคณะกรรมการ
แนวทางเสริม
ควรให้ผู้มีส่วนได้เสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เช่น
นักศึกษา อาจารย์ ผู้รับการบริการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกําหนดตัว
บ่งชี้ เป้าหมาย การให้ข้อมูลป้อนกลับ
ร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมด้านการ
ประกันคุณภาพ
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การศึกษา
2. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ตอนที่ 3
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557
ข้อเสนอแนะจาการประเมิน
ปีการศึกษา 2556
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
1. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ใน
โปรแกรมศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
2. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วม
พัฒนาทําผลงานทางวิชาการ

แนวทางการ
สอดคล้อง
พัฒนา/โครงการ/ กับกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
กิจกรรม
(มาตรการ)

ระยะเวลา

งบประมาณ
ผู้
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
ตรวจสอบ

สนับสนุนให้
อาจารย์ศึกษาต่อ

อบรมการจัดทํา
ผลงานเข้าสู่
ตําแหน่งทาง
วิชาการ
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1..โครงการเวปเพจ
1. โปรแกรมวิชาควรทําการประเมิน
ของโปรแกรมวิชา
กิจกรรม/โครงการโดยภาพรวมตลอดปี
การศึกษาและรายงายในที่ประชุม โปรแกรม
วิชาตามตัวบ่งชี้ของเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา เพื่อความสะวกในการ
นําเสนอข้อมูลในครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะจาการประเมิน
ปีการศึกษา 2556

เป้าหมาย

นายสุชาติ

2.1

1. จํานวนอาจารย์เข้า 1. 4 คน
อบรม

สิงหาคม
2558

0

5.1

1. จํานวนฐานข้อมูล
2 .จํานวนเวปเพจ

1. 1 ชุด
2. 1 เวป

มกราคม
2558

2500

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เป้าหมาย

ระยะเวลา

แนวทางการ
สอดคล้อง
พัฒนา/โครงการ/ กับกลยุทธ์

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นายสุชาติ

นายสุชาติ นายสุชาติ
นายโยธิน
นายบัญญัติ
นายมานิตย์
นายมานิตย์

นายสุชาติ

งบประมาณ
ผู้
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
ตรวจสอบ
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2. ควรเตรียมเพิ่มเติมกิจกรรมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นกั ศึกษาให้มากขึ้น
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
1. ควรสร้างแรงจูงใจและตั้งเป้าหมาย
ให้มีงานวิจัยทุกปี
2. ควรสร้างแรงจูงใจและตั้งเป้าหมาย
ให้อาจารย์ทําวิจัย ซึ่งจะนําไปสู่การใช้
ประโยชน์
3. ควรเร่งให้อาจารย์เขียนตํารา / แล้ว
ขอทุนมหาวิทยาลัยเพื่อให้ผทู้ รงคุณวุฒิ
พิจารณา
4. ควรเร่งให้อาจารย์สร้างานวิจัย และ
งบประมาณจากแหล่งทุน

ข้อเสนอแนะจาการประเมิน
ปีการศึกษา 2556

กิจกรรม
(มาตรการ)
2.1
1. จํานวนโครงการ
1. โครงการอบรม
การประกัน
คุณภาพการศึกษา
กับนักศึกษา

1 โครงการ

ธันวาคม
2557

10,000

นายสุชาติ

นายสุชาติ

นายสุชาติ

1. โครงการ
สนับสนุน
ผลงานวิจัย

2.1

1. จํานวนโครงการ

1 โครงการ

มกราคม
2558

20,000

นายสุชาติ

1. โครงการ
สนับสนุนผล
วิชาการ
1. โครงการเสนอ
โครงการวิจัยของ
โปรแกรมวิชา
ปรัชญาฯ

2.1

1. จํานวนผล

1 โครงการ

มีนาคม
2558

20,000

2.1

1.จํานวน
โครงการวิจัย

1 โครงการ

นายสุชาติ
นายสุชาติ
นายสายยนต์
นายโยธิน
นายมานิตย์ นายสุชาติ

แนวทางการ
สอดคล้อง
พัฒนา/โครงการ/ กับกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
กิจกรรม
(มาตรการ)

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ
ผู้
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
ตรวจสอบ

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สงั คม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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1. ควรประเมินผลความสําเร็จของการ 1.โครงการวิชากร
แก่ชุมชน
บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและการ โดยประเมินความสําเร็จ
จากผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและนักศึกษา
2. ควรมีการสํารวจความต้องการของ
ชุมชนในด้านความต้องการการรับบริการ
วิชาการ เพื่อนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ
ของโปรแกรมวิชา
3. ใช้หลัก PDCA ในการดําเนินงาน
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. โครงการประชุม
1. ควรให้ผมู้ ีส่วนได้เสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา เช่น นักศึกษา อาจารย์ หารือเพื่อการมี
ผู้รับการบริการ เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วม ส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพ
กําหนดตัวบ่งชี้ เป้าหมาย การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ ร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมด้าน การศึกษา
การประกันคุณภาพ

3.3

5.1

1. จํานวนครั้ง

1. 5 ครั้ง
2.

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มิถุนายน
2558

นายวุฒิไกร
ไชยมาลี

นายสุชาติ

ธันวาคม
2557

นายสุชาติ

นายสุชาติ
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