ตารางสรุปผลการดาเนินงานด้านทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
การดาเนินงานตามวงจร
โครงการ

P
๑.โครงการสร้างวัฒนธรรมที่ดีด้านการทักทาย
แบบไทยๆ ด้วยการไหว้และการพูดว่า “สวัสดี
ครับ/ค่ะ”
๒. โครงการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของ
สังคมไทย (สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ฯลฯ)

D

C

A

บูรณาการกับการ
เรียนการสอน
(รายวิชา)

บูรณาการกับ
กิจกรรมนิสิต
(หน่วยงาน)
ฝ่ายบริหาร/ฝ่าย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต
ฝ่ายบริหาร/ฝ่าย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต

อนุรักษ์ ฟื้นฟู
สืบสาน และ
เผยแพร่

บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด



(ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระ หนัก
เห็นคุณค่า และซาบซึ้ในวัฒนธรรม
และศิลปะ ร้อยละ 80)

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา



ไม่ใช้งบประมาณ

ต.ค.๕๕-พ.ค.๕๖





ไม่ใช้งบประมาณ

ต.ค.๕๕-พ.ค.๕๖









-









-

๓. โครงการวันเด็กแห่งชาติ









จต ๒๘๑

ภาควิชาจิตวิทยา





๔. โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่จิตวิทยาสู่สังคม









-



๕. โครงการวัฒนธรรมศึกษาสัญจร









-

ภาควิชาจิตวิทยา
ภาควิชาปรัชญา
และศาสนา









-

















๖. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาและบูรณาการ
องค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย
๗. โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมสาหรับ
นิสิตวิชาเอกฝรั่งเศส (บูรณาการกับภาษา
ฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว)
๘. โครงการเยี่ยมชมและศึกษาแหล่งมรดกโลก



งบแผ่นดิน
๒๙,๔๐๐
๑๕,๕๐๐

ก.ค. ๕๕





๑๐,๐๐๐

ก.พ.๕๖

ภาควิชาปรัชญา
และศาสนา





๑๐,๐๐๐

ม.ค.๕๖

ฝษ ๕๙๓

ภาควิชาภาษา
ตะวันตก





๑๐๑,๕๐๐

ก.พ. ๕๖

-

ภาควิชาภาษา
ตะวันตก





๓๔,๐๐๐

มิ.ย. ๕๕

ม.ค.๕๖

การดาเนินงานตามวงจร

P

D

C

A









-

ภาควิชาภาษา
ตะวันตก





๑๒๐,๐๐๐

ม.ค.๕๖









-

ภาควิชาภาษา
ตะวันตก





๒๐,๐๐๐

ธ.ค.๕๕









ทยต ๕๔๑





๓๐,๐๐๐

๒๘ ก.ค. ๕๕









-





๕๐,๐๐๐

มี.ค. ๕๖









-

ภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออก





๒๐,๐๐๐

ม.ค. ๕๖









-

ภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออก





งบแผ่นดิน ๘๐,๐๐๐
งบรายได้ ๒๐,๐๐๐

ม.ค.-มี.ค. ๕๖









-

ภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออก





๑๐,๐๐๐

ต.ค.๕๕-ก.ย.๕๖









-

ภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออก





งบแผ่นดิน
๑,๐๐๘,๓๗๕

ก.ค.-ส.ค.๕๕









-

ภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออก





ไม่ใช้งบประมาณ

มิ.ย. ๕๕









ภษ ๓๔๑

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์





ไม่ใช้งบประมาณ

๘ ม.ค. ๕๖

โครงการ

๙. โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมสาหรับ
นิสิต เอกภาษาอังกฤษ (วัฒนธรรมไทยผ่าน
ภาษา)
๑๐. โครงการเสริมสร้างความรู้วัฒนธรรม
นานาชาติ East meet West
๑๑. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
๑๒. โครงการ “บัณฑิตครูสรรค์สร้างนาทาง
น้อง”
๑๓. โครงการมหกรรมภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย
๑๔. โครงการภาษาและวัฒนธรรมไทยสู่
อาเซียน
๑๕. โครงการความร่วมมือการสอนภาษาและ
วัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติ
๑๖. โครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้
ชาวต่างชาติ (เวียดนาม)
๑๗. โครงการทาบุญภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก
๑๘. โครงการภาษาและวัฒนธรรม: คาเรียกผี
ในวัฒนธรรมอาเซียน

บูรณาการกับ
กิจกรรมนิสิต
(หน่วยงาน)

อนุรักษ์ ฟื้นฟู
สืบสาน และ
เผยแพร่

บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด

บูรณาการกับการ
เรียนการสอน
(รายวิชา)

ภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออก

(ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจ และเห็นคุณค่าการอนุรักษ์
พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์
วัฒนธรรมและศิลปะ ร้อยละ 80)

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา

การดาเนินงานตามวงจร
โครงการ

บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด

บูรณาการกับการ
เรียนการสอน
(รายวิชา)

บูรณาการกับ
กิจกรรมนิสิต
(หน่วยงาน)

อนุรักษ์ ฟื้นฟู
สืบสาน และ
เผยแพร่

วด ๔๗๐ วด ๔๘๔
และ วด ๓๒๙

ภาควิชาภาษาศาสตร์





ภาควิชาบรรณรักษ์และ
สารสนเทศศาสตร์





(ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจ และเห็นคุณค่าการอนุรักษ์
พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์
วัฒนธรรมและศิลปะ ร้อยละ 80)

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา

ไม่ใช้งบประมาณ
งบแผ่นดิน
๕๐,๐๐๐

มิ.ย. ๕๕

P

D

C

A

๑๙. โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย
๒๐. โครงการภูมิปัญญาไทยในวรรณกรรม
สาหรับเด็ก

















๒๑. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไหว้ครู









-

ภาควิชาบรรณรักษ์และ
สารสนเทศศาสตร์





๑๐,๗๕๐

มิ.ย. ๕๕









-

สนง. คณบดี





๑๗,๘๗๐

๒๒ ส.ค.๕๕









-

สนง. คณบดี





๒๘,๐๐๐

๑๙ ก.ย. ๕๕

-

-

-

-

-

สนง. คณบดี

-

-

๒๘,๐๐๐

๓ เม.ย. ๕๖









-

สนง. คณบดี





๒,๕๐๐

ส.ค. ๕๕









-

สนง. คณบดี





๒,๕๐๐

ธ.ค. ๕๕

๒๒. โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย คณะ
มนุษยศาสตร์ หัวข้อ “งานวันสถาปนาคณะ
มนุษยศาสตร์”
๒๓. โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย คณะ
มนุษยศาสตร์ หัวข้อ “งานเกษียณอายุราชการ”
๒๔. โครงการวันสงกรานต์
๒๕. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
“งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ12 สิงหา
มหาราชินี”
๒๖. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
“งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุยลเดช5 ธันวา
มหาราช”

ก.ค. ๕๕

สรุปจานวนและงบประมาณโครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๕
โครงการไม่ใช้งบประมาณ
โครงการที่ได้รับทั้งงบแผ่นดินและงบรายได้
โครงการงบประมาณแผ่นดิน
โครงการงบประมาณรายได้

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๕
๑
๓
๑๗

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

๑๐๐,๐๐๐
๑,๑๓๘,๓๗๕
๕๖๐,๐๒๐

บาท
บาท
บาท

โครงการรวมทั้งสิ้น

จานวน

๒๖

โครงการ

รวม

๑,๖๙๘,๓๙๕

บาท

