ตารางสรุปผลการดาเนินงานด้านทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
(๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
การดาเนินงานตามวงจร
โครงการ
P
๑.โครงการสร้ างวัฒนธรรมที่ดีด้านการทักทาย
แบบไทยๆ ด้ วยการไหว้ และการพูดว่า
“สวัสดีครับ/ค่ะ”

D

C

A

บูรณาการกับ
การเรี ยน
การสอน
(รายวิชา)

บูรณาการกับ
กิจกรรมนิสิต









ทุกรายวิชา



๒.โครงการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของ
สังคมไทย (สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ฯลฯ)









ทุกรายวิชา



๓. โครงการพัฒนานิสติ ด้ านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม









ทยท ๑๐๓
ทกศ ๑๑๑



๔. โครงการสืบสานภูมปิ ั ญญาพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย









ปญ ๓๗๑











ปญ ๑๐๒











ปญ ๓๔๕



๕. โครงการวันไหว้ ครู ภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนา
๖. โครงการศิษย์เก่าเพื่อภาควิชาในโอกาสปั จฉิม
นิเทศนิสติ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

หน่ วยงาน

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ/รอง
คณบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตฯ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ/รอง
คณบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตฯ
รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิตฯ
ภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา
ภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา
ภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา

บรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ ัด
(ผู้เข้ าร่ วมโครงการมีความตระ
อนุรักษ์
้
ฟื ้ นฟู สืบสาน หนักเห็นคุณค่า และซาบซึใน
และเผยแพร่ วัฒนธรรมและศิลปะ ร้ อยละ
80)

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา





ไม่ใช้ งบประมาณ

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙





ไม่ใช้ งบประมาณ

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙





๖๐,๐๐๐

๓๑ ส.ค. ๕๘





๕๐,๐๐๐

๒ ก.ย. ๕๘





๕,๐๐๐

ก.ย. ๕๘





๔,๐๐๐

ส.ย. ๕๘

การดาเนินงานตามวงจร
โครงการ

บูรณาการกับ
การเรี ยนการ
สอน
(รายวิชา)

บูรณาการกับ
กิจกรรมนิสิต

P

D

C

A

๗. โครงการสานสัมพันธ์คณาจารย์ นิสติ และ
ศิษย์เก่าภาควิชาภาษาตะวันตก









อก ๓๘๒



๘. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะไทย









ภษ ๓๔๑



๙. โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้วฒ
ั นธรรมและเพิ่ม
ทักษะการสือ่ สารกับมหาวิทยาลัยเมจิ









JPN ๓๑๖




หน่ วยงาน

ภาควิชา
ภาษาตะวันตก
ภาควิชา
ภาษาศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิตฯ
ภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา

อนุรักษ์
ฟื ้ นฟู สืบสาน
และเผยแพร่

บรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ ัด
(ผู้เข้ าร่ วมโครงการมีความรู้
ความเข้ าใจ และเห็นคุณค่า
การอนุรักษ์ พฒ
ั นาและสร้ าง
เสริ มเอกลักษณ์วฒ
ั นธรรม
และศิลปะ ร้ อยละ 80)

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา





๒๐,๐๐๐

๒๗ ส.ค. ๕๘





๔๐,๐๐๐

๙ ส.ค. ๕๘





๑๐,๐๐๐

๑-๑๒ ก.ย. ๕๘





๔๐,๐๐๐

๒ ก.พ. ๕๙





๓๕,๐๐๐

พ.ค.๕๙

๑๐. โครงการพัฒนานิสติ ด้ านศิลปวัฒนธรรม
ไทย









ทยท ๑๐๓
ทกศ ๑๑๑

๑๑. โครงการสืบสานวิถีพทุ ธธรรมและวัฒนธรรม
ไทย









ปญ ๓๔๕











ปญ ๓๗๑



ภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา





๓,๐๐๐

๑๐ ก.ค. ๕๖

๑๓. โครงการสานสัมพันธ์ คณาจารย์ และนิสติ
ภาควิชาภาษาตะวันตก









อก ๓๘๒



ภาควิชา
ภาษาตะวันตก





๑๓,๙๐๐

เม.ย. ๕๙

๑๔. โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่จิตวิทยา:
กิจกรรมทาบุญภาควิชา-กตเวทิตาจิต









จต ๒๑๑



ภาควิชาจิตวิทยา





ไม่ใช้ งปม

๒ ก.ย. ๕๘

๑๒. โครงการสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ร่วมกัน
ระหว่างศิษย์เก่าและนิสิตปั จจุบนั

การดาเนินงานตามวงจร

P

๑๕. โครงการภูมิปัญญาไทยในวรรณกรรม
สาหรับเด็ก



D



C



งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา

บูรณาการ
กับกิจกรรม
นิสิต

หน่ วยงาน

อนุรักษ์
ฟื ้ นฟู สืบ
สาน และ
เผยแพร่



ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์





๕๔,๕๐๐

ก.พ.-มี.ค. ๕๙





๖๐,๐๐๐

๑๐ พ.ย. ๕๘

A

บูรณาการกับ
การเรี ยนการ
สอน (รายวิชา)



วด ๓๑๕



ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์

โครงการ

บรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ ัด
(ผู้เข้ าร่ วมโครงการมีความรู้
ความเข้ าใจ และเห็นคุณค่า
การอนุรักษ์ พฒ
ั นาและสร้ าง
เสริ มเอกลักษณ์วฒ
ั นธรรม
และศิลปะ ร้ อยละ 80)

๑๖. โครงการพัฒนาห้ องสมุดโรงเรี ยนสู่ชมุ ชน









สค๕๐๑
สค ๒๑๒

๑๗. โครงการนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพือ่ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย









ภษ ๓๔๑



ภาควิชา
ภาษาศาสตร์





๒๘,๖๐๐

๒๐ เม.ย. ๕๙

๑๘. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ









ทกศ ๒๑๒



ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก





๕๐,๐๐๐

๒๖ ก.ค. ๕๙









ทยท ๑๐๔



สานักงานคณบดีฯ





๒๘,๕๐๐

๒๑ ส.ค.๕๘









ทยท ๑๐๓
ทยท ๑๐๔



สานักงานคณบดีฯ





๓๔,๐๐๐

๒๓ ก.ย.๕๘

๔๐,๐๐๐

เข้ าร่วมกับ
มหาวิทยาลัย (ยกเลิก
โครงการ)

๑๙.โครงการส่งเสริ มวัฒนธรรมและศิลปะ
“งานวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ”
๒๐. โครงการส่งเสริ มวัฒนธรรมและศิลปะ
“งานเกษี ยณอายุราชการ”
๒๑. โครงการส่งเสริ มวัฒนธรรมและศิลปะ
“ประเพณีสงกรานต์ สืบสานปี ใหม่ไทย”

-

-

-

-

-

-

สานักงานคณบดีฯ

-

-

๒๒. โครงการฝึ กอบรมภาษาไทยให้ แก่ผ้ จู ดั การ
บริ ษัทซัมซุง









การสอนภาษาไทย
ให้ ชาวต่างชาติ



ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก





๘๑๐,๕๓๐
(จากบริษัทซัมซุง)

๒๗ มี.ค.๑๙ มิ.ย.๕๙

การดาเนินงานตามวงจร
โครงการ
P

๒๓. โครงการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาโทสาหรับผู้รับทุนชาวเวียดนาม
๒๔. โครงการฝึ กอบรมภาษาไทยแบบเข้ มเพื่อ
การศึกษาต่อในระดับสูง





D





C





A

บูรณาการกับ
การเรี ยนการ
สอน (รายวิชา)



การสอนภาษาไทย
ให้ นสิ ติ เวียดนาม



การสอนภาษาไทย
ให้ ชาวต่างชาติ

บูรณาการ
กับกิจกรรม
นิสิต

หน่ วยงาน



ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก



ภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออก

อนุรักษ์
ฟื ้ นฟู สืบ
สาน และ
เผยแพร่

บรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ ัด
(ผู้เข้ าร่ วมโครงการมีความรู้
ความเข้ าใจ และเห็นคุณค่า
การอนุรักษ์ พฒ
ั นาและสร้ าง
เสริ มเอกลักษณ์วฒ
ั นธรรม
และศิลปะ ร้ อยละ 80)





จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๓
๓
๑๘
๒๔

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
รวม

ระยะเวลา

๕๒๐,๖๒๕

๑ พ.ค.๙ ส.ค.๕๙

(ได้ รับงบประมาณจาก
กระทรวงต่างประเทศ)

๑๑๒๓,๕๑๒




สรุ ปจานวนและงบประมาณโครงการด้ านทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ปี การศึกษา ๒๕๕๘
โครงการไม่ใช้ งบประมาณ
โครงการที่ได้ รับจากหน่วยงานภายนอก
โครงการงบประมาณรายได้
โครงการรวมทัง้ สิน้

งบประมาณ (บาท)

๒,๔๕๔,๖๖๗
๕๗๖,๕๐๐
๓,๐๓๑,๑๖๗

บาท
บาท
บาท

(ได้ รับงบประมาณจาก
กระทรวงต่างประเทศ)

๑๒ ก.ค.- ๙ ส.ค.
๕๘

