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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มวชิาปรัชญาและศาสนา 

 
1.  ความเป็นมาของโปรแกรมวชิา 
 “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา”  จดัตั้งตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา พ.ศ. 
2547 รับผดิชอบการสอนหมวดวิชาการศึกษาทัว่ไปของหลกัสูตรปริญญาตรีทุกลกัสูตรของมหาวิทยาลยั 1 
รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  คือ  วิชาจริยธรรมเพ่ือการดาํเนินชีวติ 150201 
2.  สภาพทางกายภาพของโปรแกรมวชิาปรัชญา ศาสนาและเทววทิยา 
  1.  อาคารสถานท่ี     ประกอบดว้ยสาํนกังานโปรแกรมวชิาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ตั้งอยู่
อาคาร 14 ชั้น หอ้ง 14.31 
  2.  ดา้นวสัดุครุภณัฑ ์ ประกอบดว้ย   

1) โตะ๊ทาํงาน  7  ชุด 
2) คอมพิวเตอร์ 3 ชุด   
3) เคร่ืองขยายเสียง 5 เคร่ือง  
4) โปรเจคเตอร์ 1 ชุด 
5) โทรทศัน์ 2 เคร่ือง 
6) เคร่ืองปรับอากาศ  2 เคร่ือง 
7) หนงัสืออ่านประกอบ ทางดา้นปรัชญา ศาสนา  จาํนวนประมาณ 500 เล่ม  

3. บุคลากร ( กนัยายน 2554) 
ลาํดับที ่ ช่ือ – สกลุ –ตําแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิ - สถาบันการศึกษา 

1 นายนิวติั ทองวล 
อาจารย ์

ปร.ด.(ไทยศึกษา) 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม(2554)  

2 นายเมินรัตน์ นวะบุศย ์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ศศ.ม. (ปรัชญา) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่(2535) 

3 นายสุชาติ พิมพพ์นัธ์ 
อาจารย ์

M. A.(Buddhist Studies) 
University of Delhi (2542) 

4 นายสายยนต ์ชาวอุบล 
อาจารย ์

M. A.(Buddhist Studies) 
University of Delhi (2542) 

5 นายวฒิุไกร ไชยมาลี 
อาจารย ์

M.A.(Indian Philosophy and Religion) 
Banaras Hindu University (2543) 

6 นายโยธิน มาหา 
อาจารย ์

ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล (2547) 
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4.  โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.งบประมาณ  
เงินงบประมาณประจาํปีงบประมาณ 2555  (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55) 

ประเภทเงิน จํานวนเงินทั้งหมด(บาท) 
งบประมาณแผน่ดิน - 

งบนอกงบประมาณบาํรุงการศึกษา 115,000 
เงินนอกงบประมาณ กศ. ปช. - 

รวมงบประมาณ 115,000  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา    

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะกรรมการกลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
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ส่วนที ่2 แผนปฏิบัตริาชการ ปีงบประมาณ 2555( กนัยายน 2554 – ตุลาคม 2555) 
กลุ่มวชิาปรัชญาและศาสนา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์/

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

(มาตรการ) 

โครงการ 

ผลผลติ/ 

กจิกรรม 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู้รับ  ผดิชอบ งบ 

ประมาณ 

1.สร้างโอกาส
ทางการศึกษา
เพื่อพฒันา
ทอ้งถิ่นและ
สงัคม 

1.1 การสร้าง
โอกาสทาง
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

1.1.1 จดัรูปแบบ
การจดัการศึกษา
และหลกัสูตร
หลากหลาย 

1.1.2. ปรับปรุง
แผนผลิต
กาํลงัคนให้
สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ
ของสงัคม 

1.จดัหาสื่อและ
วสัดุ
ประกอบการ
สอน 

จาํนวนสื่อและวสัดุ
ประกอบการสอน 

มีจาํนวนสื่อและวสัดุ
ประกอบการสอนการ
สอนเพียงพอ 

1 ต.ค. 54 

ถึง 

30 ก.ย.55 

นายสุชาติ 

พิมพพ์นัธ์ 

35,000 
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ยุทธศาสตร์/

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

(มาตรการ) 

โครงการ 

ผลผลติ/ 

กจิกรรม 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู้รับ  

ผดิชอบ 

งบ 

ประมาณ 

 2. การพฒันา
คุณภาพบณัฑิต 

2.1 การสร้าง
ระบบการ
จดัการ
คุณภาพ
บณัฑิต 

2.1.1 พฒันา
ระบบการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
2.1.2  ส่งเสริม
สนบัสนุนการ
พฒันาบุลากรทุก
ระดบั 

 2.1.3 พฒันา
กระบวนการ
เรียนรู้ 

2.1.4 ส่งเสริม
กิจกรรม
นกัศึกษา 

2. เสริมสร้าง
กาํลงัใจดว้ย
ธรรม 

1.นกัศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภฎันครราชสีมา ครู
และนกัเรียนโรงเรียน
พทุธเกษตรวดัโนนเมือง  

เขา้ร่วมกิจกรรม  อยา่ง
นอ้ย  350 คน 

 

1. นกัศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภฎันครราชสีมาที่
เรียนวิชาพระพทุธศาสนา
กบัสงัคมไทยจาํนวน 56 

คน 

2. ครูและนกัเรียน
โรงเรียนพทุธเกษตรวดั
โนนเมือง  300   คน 

ก.พ.  2555 นายสุชาติ 

พิมพพ์นัธ์ 

30,000 
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ยุทธศาสตร์/

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

(มาตรการ) 

โครงการ 

ผลผลติ/ 

กจิกรรม 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู้รับ  

ผดิชอบ 

งบ 

ประมาณ 

   3. ปฐมนิเทศ
นกัศึกษาใหม่
สาขาพทุธศาสน
ศึกษา รุ่นที่  1 

1.ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมร้อยละ  80 

 

1.นกัศึกษาสาขาพทุธ
ศาสนศึกษา รุ่นที่ 1 เขา้
ร่วมอยา่งนอ้ย 45 คน 

 

1-10 

มิถุนายน 

2555 

 

นายสุชาติ 

พิมพพ์นัธ์ 

 

3,000 

(ของบคณะ
จะจดั
ภายหลงั) 

3. อบรมเพิ่ม
ศกัยภาพครูสอน
พระพทุธศาสนา   
 

1.ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมร้อยละ  80 

1.ครูสอนสงัคมศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาในเขต
พื้นที่มธัยมศึกษาเขต 1 

นครราชสีมา 20 คน 

2. นกัศึกษาฝึกปฏิบตัิการ
สอนสาขาสงัคมศึกษา 50 
คน 

กรกฎาคม 

คม 2555 

นายโยธิน 30,000 

4.วนัวิชาการ
มนุษยศาสตร์ 

1.ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมร้อยละ  80 

1.นกัศึกษาระดบัอุดม 

ศึกษาเขา้ตอบปัญหาทาง
พระพทุธศาสนา 100 คน 

2. ผูเ้ขา้ชมนิทรรศการ 

500 คน 

สิงหาคม 

2555 

นายโยธิน 

มาหา 
นายวฒุิไกร 

ไชยมาลี 

20,000 

(งบคณะจะ
จดัภายหลงั) 
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ยุทธศาสตร์/

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

(มาตรการ) 

โครงการ 

ผลผลติ/ 

กจิกรรม 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

งบ 

ประมาณ 

3. สร้างองค์
ความรู้พฒันา
งานวิจยัอนุรักษ์
ศิลปและ
วฒันธรรมและ 

เสริมสร้าง
ความเขม้แขง็
ใหชุ้มชน 

3.1 การสร้าง
ความเขม้แขง็
ดา้นการวิจยั
พฒันาผลงาน
วิชาการ 

3.1.1 พฒันา
ส่งเสริมการวิจยั
และผลงาน
วิชาการ 

      

3.2 อนุรักษ์
งาน
ศิลปวฒันธรร
มและประเพณี
ที่ดีงาม 

3.2.1  ส่งเสริม
การอนุรักษง์าน
ศิลปวฒันธรรม
และประเพณีที่ดี 

1. ตอ้นรับนอ้ง
ใหม่ 

1.ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมร้อยละ  80 

1.นกัศึกษาสาขาพทุธ
ศาสนศึกษา รุ่นที่ 1 เขา้
ร่วมอยา่งนอ้ย 45 คน 

 

 

1-10 

มิถุนายน 

2555 

 

นายสุชาติ 

พิมพพ์นัธ์ 

3,000 

(ของบคณะ
จะจดั
ภายหลงั) 

3.3 การเพิ่ม
ความเขม้แขง็
ใหชุ้มชนตาม
ปรัชญาเศรษฐ 

กิจพอเพยีง 

1. ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ยุทธศาสตร์/

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

(มาตรการ) 

โครงการ ผลผลติ/ 

กจิกรรม 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

งบ 

ประมาณ 

4. การพฒันา
ระบบบริหาร
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์
ใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

4.1 การพฒันา
ระบบบริหาร
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์
ใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

4.1.1.การพฒันา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ 

      

4.2 การพฒันา
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการ
บริหาร 

4.2.1.พฒันาระบบ
เทคโนโลยสีา
สารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารการจดัการ 

2.เสริมสร้างศกัยภาพ
ของบุคคลากรดา้น 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์/

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

(มาตรการ) 

โครงการ ผลผลติ/ 

กจิกรรม 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

งบ 

ประมาณ 

 4.3 การสร้าง
ความเขม้แขง็
ของระบบ
และกลไกการ
ประกนั
คุณภาพ
การศึกษา 

4.3.1 สร้างความ
เขม้แขง็ของระบบและ
กลไกการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

      

 

 


