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คํานํา
แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2559 หลักสูตรครุสาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการ
จัดโครงการเพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาในป การศึกษา 2559 โดยวิเคราะห จากผลการประเมิ นคุณ ภาพ
การศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2558 ระดับโปรแกรมวิชา (1 สิงหาคม 2558– 31 กรกฎาคม 2559)
ขอขอบคุ ณ รศ. ดร.สมชั ย ศรี น อก ผศ.กาญจนา ท อ แก ว และอาจารย รั ต ติ ก ร ศรี ชั ย ชนะ
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในจํ าป ก ารศึ ก ษา 2558 ระดั บ ระดั บ สาขาวิ ช า ที่ ไ ด ให
ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ เพื่อโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จะไดนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
30 กันยายน 2559

สารบัญ

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
1. ความเปนมาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค แผลกลยุทธ และแผนดําเนินงาน
3. ภาพอนาคตของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
4. สภาพทางกายภาพของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
5. บุคลากร
6. โครงสรางองคการและการบริหาร
7. โครงสรางหลักสูตร และโปรแกรมวิชา
8. จํานวนนักศึกษา และจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
9. งบประมาณ
สวนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558
สวนที่ 3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559
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สวนที่ 1
ขอมูลเบื้องตนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
1. ความเปนมาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมกลุมวิชาวิชาปรัชญาและศาสนา ไดพิจารณาบริบทตาง ๆ
และความเปนไปไดในการเปดวิชาเอก เห็นวาระยะนี้เปนชวงการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตาม
กรอบมาตรฐานการคุณวุฒิอดุ มศึกษา(มคอ.) และจํานวนของผูสมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มีมากโดยเฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ป) ที่ประชุมจึงตกลงจะเปดวิชาเอกพุทธศาสนาศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ป) โดยใดมอบหมายใหอาจารยสุชาติ พิมพพันธ เปนผูจัดทําขอมูลและทํา
รางหลักสูตร
วัน ที่ 23 มี น าคม 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีม าไดอ นุ มัติ หลั กสูต รครุศ าสตร
บั ณ ฑิ ต (ค.บ.5ป ) สาขาวิ ช าพุ ท ธศาสนาศึ ก ษา “กลุ ม วิ ช าปรั ช ญาและศาสนา” จึ ง ได เปลี่ ย นชื่ อ เป น
“โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา”
ภาคการศึกษที่ 1 ปการศึกษา 2555 ไดเปดรับสมัครนักศึกษารุนแรก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ. 5 ป) สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษา มหาวิทยาลัยกําหนดใหรับนักศึกษาทั้งหมด 2 หมูเรียน ๆ ละ 45
คน รวม 90 คน มีนักศึกษามารายงานตัวเขาศึกษา 89 คน เปนนักศึกษารุนแรก
วันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ครั้งที่ 6/2559
ไดป ระชุม พิจารณาประกาศมหาวิท ยาลัยราชภั ฏนครราชสีม า ที่ 498/2559 เรื่อง แนวทางการบริห าร
วิชาการลงวันที่ 11 กันยายน 2559 ที่ประชุมมีมติที่สําคัญคือ
1. ใหยกเลิกการบริหารวิชาการแบบโปรแกรมวิชา และใหเปลี่ยนเปนการบริหารวิชาการแบบ
หลักสูตร
2. ใหยกเลิกการเรียกโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา และใหเปลี่ยนเปน หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
3. ใหเปลี่ยนการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน เปน เรียกวา “การประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา” ตั้งแตครั้งที่ 6/2559 นี้ เปน
ตนไป
4. ใหเสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการแบบหลักสูตร “หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา” มีวาระ 2 ป นับตั้งแตวันไดรับการแตงตั้ง ประกอบดวย
1. นายสุชาติ พิมพพันธ
ประธานกรรมการ
2. นายสายยนต ชาวอุบล
รองประธานกรรมการ
3. นายโยธิน มาหา
กรรมการเลขานุการ
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4. นายวุฒิไกร ไชยมาลี
กรรมการ
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 ศาสนาและเทว
วิทยา ที่ มุง จัดการศึกษาและการผลิ ตบั ณ ฑิ ตครูพุท ธศาสนาให มี ความรูค วามสามารถในวิชาชี พ และ
บําเพ็ญประโยชนแกสังคม
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
2. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการศึกษาพุทธศาสนา
3. บริการทางวิชาการแกชุมชนบนพื้นฐานหลักพุทธศาสนา
4. ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ
วัตถุประสงค
1. จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาวิทยาที่มีความรูในวิชาชีพ มีคุณธรรม
ตามหลักพระพุทธศาสนา
2. วิจัยองคความรูทางดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา สามารถนําความรูจากหลักปรัชญา
ศาสนาและเทววิทยา มาประยุกตใชอยางเหมาะสม
3. ใหบริการทางวิชาการดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา แกชุมชนบนพื้นฐานตามหลักพุทธ
ศาสนา
4. ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม สงเสริมพระพุทธศาสนา
3. ภาพอนาคตของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา สามารถผลิตบัณฑิตทางปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
ที่มีความรูดีเยี่ยมทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถวิจัยองคความรูทางดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
และใหบริการแกสังคมไดอยางเหมาะสม
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4. สภาพทางกายภาพของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
1. อาคารสถานที่ ประกอบดวยสํานักงานโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ตั้งอยู
อาคาร 5 ชั้น 4 หอง 5.46
2. ดานวัสดุครุภัณฑ ประกอบดวย
1) โตะทํางาน 7 ชุด
2) เครื่องขยายเสียง 5 เครื่อง
3) โปรเจคเตอร 1 ชุด
4) เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง
5) หนังสืออานประกอบ ทางดานปรัชญา ศาสนา จํานวนประมาณ เลม 500
5. บุคลากร ( 30 กันยายนยน 2559)
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล –ตําแหนงทางวิชาการ
1
นายสุชาติ พิมพพันธ
อาจารย
2.
นายสายยนต ชาวอุบล
อาจารย
3.
นายโยธิน มาหา
อาจารย
4.
นายเมินรัตน นวะบุศย
ผูชวยศาสตราจารย
5.
นายนิวัติ ทองวล
อาจารย
6
นายวุฒิไกร ไชยมาลี
อาจารย
7
นายบัญญัติ อนนทจารย
อาจารย
8
นายมานิตย อรรคชาติ
อาจารย
9
นายชินวัชร นิลเนตร
อาจารย

คุณวุฒิ - สถาบันการศึกษา
M. A.(Buddhist Studies)
University of Delhi (2542)
M. A.(Buddhist Studies)
University of Delhi (2542)
ศศ.ม. (จริยศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)
ศศ.ม. (ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม(2535)
ปร.ด.(ไทยศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(2554)
M.A.(Indian Philosophy and Religion)
Banaras Hindu University (2543)
ศศ.ม. (ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน(2553)
พธ.ม. (พุทธศาสนา)
มหาจุฬาลงกรณราชิทยาลัย(2553)
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
มหาวิทยาธรรมศาสตร(2554)
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6. โครงสรางองคกรและการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา
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
กรรมการกิจกรรมนักศึกษา
7. นักศึกษาจํานวนนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา
(30 กันยายน 2559)
ชั้นปที่
เพศ
รวม
ชาย
หญิง
1(59)
10
17
27
4

2(59)
3(59)
4(59)
5(55)
ผูสําเร็จการศึกษา
รวม

6
8
9
16
48

16
17
29
61
140

22
25
38
77
181

8. โครงสรางหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนการสอน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ป) สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษา 166 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1. กลุมวิชาภาษา
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. กลุมวิชาบริหารการจัดการ
ข.หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุมวิชาชีพครู
1.1 บังคับวิชาชีพครู
1.2 เลือกวิชาชีพครู
1.3 ฝกประสบการณวิชาชีพครู
2. กลุมวิชาเอก
2.1 บังคับวิชาเอก
2.2 เลือกวิชาเอก
2.3 วิชาการสอนวิชาเอก
2.4 เลือกจากกลุมวิชาเอกเพิ่มเติม

เรียนไมนอยกวา
เรียนไมนอยกวา
เรียนไมนอยกวา
เรียนไมนอยกวา
เรียนไมนอยกวา
เรียนไมนอยกวา
เรียนไมนอยกวา
เรียนไมนอยกวา
เรียนไมนอยกวา
เรียนไมนอยกวา

9-12 หนวยกิต
6-9 หนวยกิต
3-6 หนวยกิต
6-9 หนวยกิต
3 หนวยกิต
130 หนวยกิต
50 หนวยกิต
30 หนวยกิต
4 หนวยกิต
16 หนวยกิต
80 หนวยกิต
54 หนวยกิต
16 หนวยกิต
6 หนวยกิต
4 หนวยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้
5

9. งบประมาณ
ตารางที่ 4 งบประมาณโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา
ปงบประมาณ 2554
2555
2556
2557
2558
2559 2560
ประเภท
งบประมาณ
แผนดิน
เงินบํารุงการศึกษา 115,000 177,240 182,240 272,400 306,700 340,000
เงินบํารุงการศึกษา
(กศ.ปช.)
รวม
115,000 177,240 182,240 272,400 306,700 340,000

6

สวนที่ 2
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
(= เปนไปตามเกณฑ
=ไมเปนไปตามเกณฑ)

เกณฑการประเมิน
1

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร



2

คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
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การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด



ผลประเมิน



ระบุเหตุผลหากไมผา นเกณฑ

อาจารยจบปริญญาเอกไทศึกษาไมตรงหรือสัมพันธกับ
หลักสูตร

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบงชี้
2.1

คะแนนที่ได

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
..........-.........คะแนน

- คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต
2.2

หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี)

รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
- จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
- จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ
- รอยละของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
- รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
- คะแนนการประเมิน

...........-............คน
............-...............คน
.…………-………………%
.……………-………………%

......... -......คะแนน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2559

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
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ตัวบงชี้
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบที่ 2

คะแนนที่ได

หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี)

-

ยังไมมีบัณฑิต

คะแนนที่ได

หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี)

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้
3.1

การรับนักศึกษา
การรับนักศึกษา

2

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
3.2

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
การควบคุม การดูแล การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี

2

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21
3.3

ผลที่เกิดกับนักศึกษา
การคงอยูของนักศึกษา
(ปการศึกษาที่ประเมินและปการศึกษายอนหลังไปอีก 2 ป)
การสําเร็จการศึกษา
(ปการศึกษาที่ประเมินและปการศึกษายอนหลังไปอีก 2 ป)

3

ความพึงพอใจตอหลักสูตร
ผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบที่ 3

2.57

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2559

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
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องคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบงชี้
4.1

คะแนนที่ได

หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี)

การบริหารและพัฒนาอาจารย
ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร

2

ระบบการบริหารอาจารย
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
4.2

คุณภาพอาจารย

3.89

รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก (20 % = 5 คะแนน)

…………20…………%

........5......คะแนน

- คะแนนการประเมิน
รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงทางวิชาการ(60 % = 5 คะแนน)
- คะแนนการประเมิน
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร(20 % = 5 คะแนน)
- คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
- คะแนนการประเมิน
คาคะแนนเฉลี่ยคุณภาพอาจารย
4.3

………20…………...%
………5……คะแนน
…………20……….……...%

..........5.........คะแนน
.....1.67.......คะแนน

ผลที่เกิดกับอาจารย
อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร

3

ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบที่ 4

1.89

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2559

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้
5.1

คะแนนที่ได

หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี)

สาระของรายวิชาในหลักสูตร
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร

2

การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ
5.2

การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน
การกําหนดผูสอน
การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ. 3 และมคอ. 4) การจัดการ
เรียนการสอน

2

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.3

การประเมินผูเรียน
การประเมินผลการเรียนรูต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

3

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7)
5.4

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- จํานวนตัวบงชี้ที่จะตองประเมินในปที่ประเมินทั้งหมด (ดูจาก มคอ.2)

......8......ตัวบงชี้

- จํานวนตัวบงชี้ที่หลักสูตรสามารถดําเนินการไดตามเกณฑ
- รอยละของผลการดําเนินการไดตามเกณฑ

......7.......ตัวบงชี้

- คะแนนการประเมิน

…87.50…………%

.....4.......คะแนน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2559

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา

10

ตัวบงชี้

คะแนนที่ได

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบที่ 5

1.75

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
ตัวบงชี้
6.1

หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี)

คะแนนที่ได

หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี)

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร
เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน

2

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
คะแนนของผลการประเมินองคประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ยทุกองคืประกอบ

2
2.63

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2559
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ตอนที่ 3
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559
ขอเสนอแนะจาการประเมิน
แนวทางการพัฒนา/
ปการศึกษา 2558
โครงการ/กิจกรรม
1. ควรปรับศักภาพอาจารยประจํา 1. โครงการอาจารยพัฒนา
หลักสูตร/สงเสริมใหใหอาจารยศึกษา หัวขอวิทยานิพนธเพื่อ
ศึกษาตอ
ตอ
2. สงเสริมสนับสนุนให
อาจารยเขารวมพัฒนาทํา
ผลงานทางวิชาการโดยให
อาจารยมีภาระสอนนอยลง
2. ควรตรวจเช็ครายละเอียดในการ
ปรับหลักสูตร

1. โครงการปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2560

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เปาหมาย

ระยะเวลา

1. จํานวนอาจารยเขา 1. 2 คน
โครงการศึกษาตอ

ตุลาคม
2559

1. จํานวนอาจารยเขา 1. 5 คน
โครงการสงผลงาน
วิชาการ

ตุลาคม
2559

1. จํานวนโครงการ

0

1 โครงการ กุมภาพันธ
2560

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2559

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
(บาท)
0
นายสุชาติ
นายโยธิน

20,000

นายสุชาติ
นายโยธิน
นายนิวัติ
นายมานิตย
นายสายยนต
นายสุชาติ
นายโยธิน
นายมานิตย

ผูตรวจสอบ
นายสุชาติ

นายสุชาติ

นายสุชาติ

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
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