ตารางสรุปผลการดาเนินงานด้านทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
การดาเนินงานตามวงจร
โครงการ
P

D

C

A

บูรณาการกับ
การเรียน
การสอน
(รายวิชา)

บูรณาการกับ
กิจกรรมนิสิต

๑.โครงการสร้างวัฒนธรรมที่ดีด้านการทักทาย
แบบไทยๆ ด้วยการไหว้และการพูดว่า
“สวัสดีครับ/ค่ะ”









-



๒.โครงการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของ
สังคมไทย (สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ฯลฯ)









-



๓.โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาและบูรณาการองค์
ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย









ปญ ๑๐๒
ปญ ๓๔๕











-











ปญ ๓๓๒

-

๖.โครงการสุนทรียศึกษา









-



๗.โครงการจากพี่สู่น้อง ช่วงที่ ๒









อก ๖๐๒

-

๘.โครงการสนับสนุนนิสิตวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
เข้าแข่งขันด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ฝรั่งเศส-ไทย









ฝศ ๓๑๒



๔.โครงการวันไหว้ครูภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนา
๕.โครงการวัฒนธรรมศึกษาสัญจร
(ครั้งที่ ๒)

หน่วยงาน

ฝ่ายบริหาร/ฝ่าย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต
ฝ่ายบริหาร/ฝ่าย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต
ภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา
ภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา
ภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา
ภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา
ภาควิชา
ภาษาตะวันตก
ภาควิชา
ภาษาตะวันตก

บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด
(ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระ
อนุรักษ์
ฟื้นฟู สืบสาน หนักเห็นคุณค่า และซาบซึ้ใน
และเผยแพร่ วัฒนธรรมและศิลปะ ร้อยละ
80)

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา





ไม่ใช้งบประมาณ

ต.ค.๕๖-พ.ค.๕๗





ไม่ใช้งบประมาณ

ต.ค.๕๖-พ.ค.๕๗





๑๐,๐๐๐

๑๐ ส.ค.๕๖





๓,๐๐๐

๑๐ ก.ค. ๕๖





๑๓,๐๐๐

๘ ส.ค. ๕๖





๑๒,๐๐๐

พ.ย. ๕๖





๑๕,๗๐๐

๑๓ ก.ค.๕๖





๑๔,๒๐๐

๒๕ พ.ย. –
๑ ธ.ค. ๕๖

การดาเนินงานตามวงจร
โครงการ

๙. โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน
๑๐.โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมสาหรับ
นิสิตสาขาภาษาฝรั่งเศส
๑๑. โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมสาหรับ
นิสิตสาขาภาษาอังกฤษ
๑๒. โครงการภูมิปัญญาไทยในวรรณกรรม
สาหรับเด็ก
๑๓. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
๑๔. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
พิธีไหว้ครู
๑๕. โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่จิตวิทยา:
กิจกรรมทาบุญภาควิชา-กตเวทิตาจิต
๑๖. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนา
ศักยภาพนิสิตจิตวิทยา ครั้งที่ ๑ (กิจกรรม
สานสัมพันธ์น้องพี่จิตวิทยาสู่ชุมชน)

อนุรักษ์
ฟื้นฟู สืบสาน
และเผยแพร่

บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด
(ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจ และเห็นคุณค่า
การอนุรักษ์พัฒนาและสร้าง
เสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรม
และศิลปะ ร้อยละ 80)

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา





๒๐,๐๐๐

๗ มิ.ย. ๕๖





๑๒๐,๐๐๐

๖-๘ ก.พ. ๕๗





๑๒๐,๐๐๐

๑๓-๑๔ ก.พ. ๕๗



ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์





๔๑,๕๐๐
(งปม.แผ่นดิน)

๒๔ มิ.ย. ๕๖



ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์





๑๗,๐๐๐

๖ มี.ค. ๕๗



ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์





๓๕,๐๐๐

๑๐ ก.ค. ๕๖

ภาควิชาจิตวิทยา





๒๑,๘๐๐

๗ ก.ค. ๕๖

ภาควิชาจิตวิทยา





๘,๕๕๐

๑-๓ พ.ย. ๕๖

บูรณาการกับ
การเรียนการ
สอน
(รายวิชา)

บูรณาการกับ
กิจกรรมนิสิต

P

D

C

A









อก ๓๘๒
ฝศ ๔๙๓

-









-











-



















วด ๓๑๕
-









-









จต ๓๑๓









-



หน่วยงาน

ภาควิชา
ภาษาตะวันตก
ภาควิชา
ภาษาตะวันตก
ภาควิชา
ภาษาตะวันตก

การดาเนินงานตามวงจร

อนุรักษ์
ฟื้นฟู สืบ
สาน และ
เผยแพร่

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา





ไม่ใช้งบประมาณ

๒๖ ส.ค. ๕๖





๑๐,๐๐๐

๔ ก.ค.๕๖

P

D

C

A

บูรณาการกับ
การเรียนการ
สอน (รายวิชา)

๑๗. โครงการนิทรรศการภาษาและวัฒนธรรม









ภษ ๓๔

-

๑๘. โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย: ไหว้ครู









-



๑๙. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ









ทกศ ๒๑๒

-

ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก





๕๐,๐๐๐

๒๐, ๒๔ และ ๒๖
ก.ค. ๕๖

๒๐. โครงการอนุรักษ์ประเพณี: งานทาบุญ
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก









-



ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก





๓๐,๐๐๐

๓๐ ม.ค. ๕๗

๒๑. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
“งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี”









-



สานักงานคณบดีฯ





๓,๐๐๐

โครงการ

๒๒.โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะ
“งานวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์”
๒๓. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะ
“งานเกษียณอายุราชการ”
๒๔. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม “งานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมพิ ลอดุลยเดช ๕ ธันวา มหาราช”

บูรณาการ
กับกิจกรรม
นิสิต

บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด
(ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจ และเห็นคุณค่า
การอนุรักษ์พัฒนาและสร้าง
เสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรม
และศิลปะ ร้อยละ 80)

หน่วยงาน

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์
ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

๗-๑๖ ส.ค.๕๖








-



สานักงานคณบดีฯ





๓๙,๐๐๐

๒๒ ส.ค.๕๖









-



สานักงานคณบดีฯ





๓๓,๐๐๐

๑๘ ก.ย.๕๖

๑๐,๐๐๐

ไม่ได้จัดเนื่องจาก
สถานการณ์ทาง
การเมือง









-



สานักงานคณบดีฯ





การดาเนินงานตามวงจร

๒๗. โครงการฝึกอบรมภาษาไทยแบบเข้มเพื่อ
การศึกษาต่อในระดับสูง

๒๘. โครงการความร่วมมือกับ สพร.
(ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
กับต่างประเทศของคณะมนุษยศาสตร์)

หน่วยงาน

อนุรักษ์
ฟื้นฟู สืบ
สาน และ
เผยแพร่

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา

P

D

C

A

บูรณาการกับ
การเรียนการ
สอน (รายวิชา)









-



สานักงานคณบดีฯ





๗๐,๐๐๐

๒๕-๒๖ ธ.ค.๕๖









-



สานักงานคณบดีฯ





๓๕,๐๐๐

๑๐ เม.ย.๕๗

โครงการ

๒๕. โครงการสัมมนาด้านทานุบารุงวัฒนธรรม
และศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
ประจาปี พุทธศักราช ๒๕๕๖
๒๖. โครงการส่งเสริมส่งเสริมสืบสาน
ประเพณีไทย (งานสงกรานต์)

บูรณาการ
กับกิจกรรม
นิสิต

บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด
(ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจ และเห็นคุณค่า
การอนุรักษ์พัฒนาและสร้าง
เสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรม
และศิลปะ ร้อยละ 80)















-



ภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออก







การสอน
ภาษาไทยให้
นิสิตเวียดนาม

-

ภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออก





๑๔๔,๐๐๐
(เป็นรายได้ของ
คณะฯ จาก
ค่าลงทะเบียนของ
นิสิตต่างชาติ)
๘๗๔,๓๖๒
(ได้รับงบประมาณ
จากกระทรวง
ต่างประเทศ

๕ ม.ค.- ๒๑ ก.พ.
๕๗

๑๔ ก.ค. – ๑๑
ส.ค. ๕๖

สรุปจานวนและงบประมาณโครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โครงการไม่ใช้งบประมาณ
โครงการที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก
โครงการงบประมาณแผ่นดิน
โครงการงบประมาณรายได้
โครงการรวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๓
๒
๑
๒๒
๒๘

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
รวม

๑,๐๑๘,๓๖๒
๔๑,๕๐๐
๗๔๐,๒๕๐
๑,๘๐๐,๑๑๒

บาท
บาท
บาท
บาท

