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แบบสังเคราะหขอมูลประกอบการชี้แจง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 วาระที่ 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูที่มุงเนนคุณธรรมนําความรู

ชื่อประเด็นปญหา:

หนวยงานที่รับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ความเปนมาโดยสังเขป
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาของทุกสาขาวิชาฯ ใหมี
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อกลอมเกลาจิตใจเยาวชนใหมีความเอื้ออารีตอกัน ทําสิ่งที่ดีถูกตองทางศีลธรรม
และมีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต โดยเนนตั้งแตแรกเขาเรียนในระดับชั้นปที่
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โดยทางคณะฯไดจัดคาย

อบรมคุณธรรมใหนกั ศึกษาชั้นปที่ 1 เขารวม นอกจากนี้ ในหลายสาขาวิชาฯ มีการจัดโครงการเฉพาะของแต
ละสาขาวิชาในการที่จะปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นป
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โดยเนนใหนักศึกษาใชชวี ิตในดานการเรียน และการ

ดํารงชีวิต อยางมีคุณธรรม และจริยธรรมควบคูกับการสงเสริมทางวิชาการ เสริมสรางภูมิปญญา และการมี
สวนรวมตอชุมชน และสังคม โครงการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่มุงเนนคุณธรรมนําความรู
ที่ไดตั้งงบประมาณไว มีดังตอไปนี้ อาทิ
1.โครงการ

คายคุณธรรมจริยธรรม ดําเนินการโดยคณะฯ ซึ่งจะจัดในไตรมาสที่
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งบประมาณ

จํานวน _________ บาท
2.โครงการ Getting to Know Your University

โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งจะจัดใน

ไตรมาสที่สาม 3 งบประมาณจํานวน 16,900 บาท
3. โครงการ Welcome to Your University โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งจะจัดใน

ไตรมาสที่ 3 งบประมาณจํานวน 17,260 บาท
4. โครงการ เตรียมความพรอมใหนักศึกษาประจําปการศึกษา 2553 โดยสาขาวิชาภูมิศาสตรและ

ประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว ซึ่งจะจัดในไตรมาสที่ 3 งบประมาณจํานวน 2,250 บาท
5. โครงการ พัฒนาความคิดและจิตสูเสนทางการศึกษาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ โดย

สาขาวิชาภาษาไทบเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ซึ่งจะจัดในไตรมาสที่ 3งบประมาณจํานวน 3,500 บาท
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แผนการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะจัดโครงการเขาคายอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมแกนักศึกษาใหม ในเดือนมิถุนายน ในไตรมาสที่ 3 เพื่อกลอมเกลาจิตใจนักศึกษาใหมีความ
เอื้ออารีตอกัน สามัคคีกัน เพื่อทําสิ่งที่ดีถูกตองทางศีลธรรม และมีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต
ผลการดําเนินงานที่ผานมา
กิจกรรมการเขาคายอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 ไดดําเนินการจัดอยาง
ตอเนื่องเปนธรรมเนียมปฏิบัติของคณะมาเปนเวลานาน และประสบความสําเร็จในการนําธรรมะมาชวยชี้นํา
การปฏิบัติตน และการดําเนินชีวิต นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยูในระดับดี และใหความ
รวมมืออยางดี
แนวทางการดําเนินงานตอไป
สําหรับในภาคเรียนที่ 1/2553 นี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จะดําเนินการจัดโครงการนี้
ในไตรมาสที่ 3 ระหวางวันที่ มิถุนายน 2553
งบประมาณ
1)

เงินงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาล

2)

เงินนอกงบประมาณ (งบประมาณรายได) จํานวน

หมายเหตุ

___________

เนื่ อ งจากโครงการมี กํ า หนดดํ า เนิ น การในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2553 จึ ง ยั ง ไม มี ก ารใช

งบประมาณ
ปญหา/อุปสรรคและแนวทางการแกไข
-

ขอมูลอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการตอบขอซักถาม
-

จํานวน
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แผนการดําเนินโครงการจากสาขาวิชาฯ ตางๆ อาทิ
1)

สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา จะจัดโครงการ คายวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาและ

เรียนรูทองถิ่น ในไตรมาสที่ 3 (ยายจากไตรมาสที่ 1) งบประมาณจํานวน 66,130 บาท เพื่อใหนกั ศึกษาได
พัฒนาการเรียนรูในการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมในชุมชน โดยมุงเนนการนําคุณธรรมและจริยธรรมนํา
ความรู
2)

ในไตรมาสที่
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จะจัดโครงการ

งบประมาณจํานวน

16,900

Getting to Know Your University

บาท เพือ่ ปลูกฝงการใหความรูทั้งดานการวางตน การจัดการ

เรียน และการใชชีวิตอยางมีคุณธรรมนําใจ
3)

ในไตรมาสที่

3

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จะจัดโครงการ

งบประมาณจํานวน

17,260

Welcome to Your University

บาท เพือ่ ปลูกฝงการใหความรูทั้งดานการวางตน การจัดการ

เรียน และการใชชีวิตอยางมีคุณธรรมนําใจ
4)

สาขาวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยวจะจัดโครงการ เตรียมความพรอม

ใหนักศึกษาประจําปการศึกษา 2553 ในไตรมาสที่ 3 งบประมาณจํานวน 2,250 บาท โดยนักศึกษาใหมที่
เขาอบรมจะไดรับความรูในดานการใชชวี ติ ในรั้วมหาวิทยาลัยอยางมีความสุข
5)

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ จะจัดโครงการ พัฒนาความคิดและจิตสู

เสนทางการศึกษาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ในไตรมาสที่

3

งบประมาณจํานวน

3,500

บาท เพื่อให

นักศึกษาไดรูจกั พัฒนาจิตใจดวยธรรมะ สอดแทรกคุณธรรมในการอบรม
ผลการดําเนินงานทีผ่ านมา
กิจกรรมเหลานี้ ไดมีการจัดโครงการอยางตอเนื่องใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของแตละสาขาวิชาฯ ได
ดําเนินการจัดในชวงประมาณสัปดาหแรกของการเปดภาคเรียน นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมไดรับการแนะนํา
อบรม เพื่อเตรียมความพรอมทั้งกายและใจ และพบวาผลการประเมินความพึงพอใจที่ผานมาอยูในระดับดี
แนวทางการดําเนินงานตอไป
จะเนนการนําคุณธรรมนําความรูใหมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสอดคลองแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ
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งบประมาณ
1)

เงินงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาล

2)

เงินนอกงบประมาณ (งบประมาณรายได) จํานวน

หมายเหตุ

1.

จํานวน

106,040

บาท

รวมงบประมาณของ 5 โครงการ: 66,130 + 16,900 + 17,260 + 2,250 + 3,500 =
106,040 บาท)

2.

เนื่องจากโครงการที่ 1, 2, 3, 4, และ 5 มีกําหนดดําเนินการในเดือนมิถุนายน 2553 จึง

ยังไมมีการใชงบประมาณ
ปญหา/อุปสรรคและแนวทางการแกไข
ชวงระยะเวลาในการจัดโครงการบางโครงการคอนขางจํากัด เพราะนักศึกษามีกิจกรรมในชวงเปด
ภาคเรียนคอนขางมากทั้งของคณะ และของมหาวิทยาลัย ดังนั้นกิจกรรมจึงตองจัดเตรียมอยางกระชั้นชิด
และนักศึกษาบางคนไมสามรถมาเขารวมได
ขอมูลอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการตอบขอซักถาม
ขอมูลจําเปนที่แตละสาขาเนนในการปลูกฝงใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 คือการใฝเรียนรู และนํา
ธรรมะมาใชในการดําเนินชีวิต และการใสใจตอสังคมและเพื่อนรวมโลก
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แบบสังเคราะหขอมูลประกอบการชี้แจง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 วาระที่ 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อประเด็นปญหา:

หนวยงานไดใหความสําคัญในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม โดยมีหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาดาน IQ EQ MQ และ SQ เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีฐานความรูอารมณ
และคุณธรรมที่แข็งแกรงอยางไร
หนวยงานที่รับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ความเปนมาโดยสังเขป
ในดานการพัฒนาการเรียนรูที่สอดแทรกการพัฒนาดาน

IQ EQ MQ

และ

SQ

ของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พบวา มีหลายโครงการที่จัดตั้งงบประมาณขึ้นมุง เนนใหนักศึกษาตระหนัก
ถึง การใชความรู ควบคูกับการพัฒนาอารมณ ความคิดที่เอาใจใสตอสังคม สิ่งแวดลอม และเพื่อนมนุษย ทํา
ใหนกั ศึกษาไดพัฒนาทั้ง

EQ IQ MQ

และ

SQ

เห็นไดจากตัวอยางโครงการที่ทั้งดําเนินการแลว และจะ

ดําเนินการ ดังตอไปนี้
1)

โครงการเสริมสรางศักยภาพการเรียนการสอนการพัฒนาชุมชน ของสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน จัดในไตรมาสที่ 2, 3, และ 4 งบประมาณดําเนินการ จํานวน 101,380 บาท

2)

โครงการ กีฬาสัมพันธศิลปกรรมครั้งที่ 4 โดยสาขาวิชาศิลปกรรม จัดในไตรมาสที่ 2
งบประมาณดําเนินการจํานวน 15,000 บาท

3)

โครงการ Business English Day (กิจกรรมการแสดง และ กิจกรรมกีฬาสัมพันธ) โดย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ดําเนินการแลวในไตรมาสที่ 2 งบประมาณ 65,710 บาท

4)

โครงการฝกปฏิบัติการวาดภาพนอกสถานที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยสาขาวิชาศิลปกรรม
ดําเนินการแลวในไตรมาสที่ 2 งบประมาณ 102,000 บาท

5)

โครงการสงเสริมความเปนเลิศของนักศึกษาชมรมภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ กําลังดําเนินการจัดในไตรมาสที่ 3 งบประมาณ 24,100 บาท
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6)

โครงการ ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดําเนินการแลวในไตรมาสที่ 1
งบประมาณ 24,940 บาท

7)

โครงการ ปลูกตนไมขยายพืน้ ที่ปาชายเลน โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ดําเนินการแลวใน
ไตรมาสที่ 3 งบประมาณ 32,400 บาท

8)

โครงการ ตนกลาดนตรีจันทรเกษม โดยสาขาวิชาดนตรีสากล ดําเนินการแลวในไตรมาสที่ 2
งบประมาณ 62,000 บาท

9)

โครงการ แสดงดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 38 โดยสาขาวิชาดนตรีไทย จะจัดในไตรมาสที่ 4
งบประมาณ 51,530 บาท

10) โครงการ English Activity Day โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดําเนินการแลวในไตรมาสที่ 2

งบประมาณ 27,240 บาท
11) โครงการ Gift On the Moon เทศกาลของขวัญ โดยสาขาวิชาศิลปกรรม ดําเนินการแลวใน

ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ 18,000 บาท
ิ ญญาและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย โดยสาขาวิชา
12) โครงการ เสริมสรางภูมป
ภาษาไทย ดําเนินการกิจกรรมที่ 1 แลวในไตรมาสที่ 2 งบประมาณ 17,400 บาท
แผนการดําเนินงาน
โครงการ

จะดําเนินการ /

เปาหมาย

สถานที่ดําเนินการ

ดําเนินการแลว
โครงการเสริมสรางศักยภาพการเรียนการสอนการพัฒนา

ไตรมาส 2,3,4 เพื่อใหนักศึกษามีจิตสํานึก

หองประชุมหงสพันธุ

ที่ดีในการพัฒนาชุมชน และ

ชุมชน

มีคุณภาพ
โครงการ กีฬาสัมพันธศิลปกรรมครัง้ ที่ 4

ไตรมาส 2

ใหนักศึกษามีคุณภาพกาย
และจิตดี มีความฉลาดทาง
อารมณ จากการเลนกีฬา
เพื่อความสามัคคี

สนามกีฬามหาวิทยาลัย
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โครงการ

จะดําเนินการ /

เปาหมาย

สถานที่ดําเนินการ

ดําเนินการแลว
โครงการ Business English Day

โครงการฝกปฏิบัติการวาดภาพนอกสถานที่

ไตรมาส 2
ไตรมาส 2

ใหนักศึกษามีการพัฒนาทั้ง

หอประชุม และสนามกีฬา

ความรูและอารมณ

มหาวิทยาลัย

การเรียนรูนอกหองเรียนทํา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ใหนักศึกษามีพัฒนาการทาง
อารมณที่ดี
โครงการสงเสริมความเปนเลิศของนักศึกษาชมรมภาษาอังกฤษ

ไตรมาส 3

เพื่อพัฒนาความฉลาดทาง

สาขาวิชาฯ และมหาวิทยาลัย

สติปญญาและอารมณให

ธุรกิจ

นักศึกษา
โครงการ ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ

ไตรมาส 1

เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึง จังหวัดชลบุรี
การชวยเหลือสังคม และ
สิ่งแวดลอมและมีจริยธรรม

โครงการ ปลูกตนไมขยายพื้นที่ปาชายเลน

ไตรมาส 3

เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึง จังหวัดสมุทรสงคราม
การชวยเหลือสังคม และ
สิ่งแวดลอม และมีจริยธรรม

โครงการ ตนกลาดนตรีจันทรเกษม

ไตรมาส 2

เพื่อใหนักศึกษามีความสุข

อาคารมานิจชุมสาย

และมีจิตใจออนโยนดวย
ดนตรี
โครงการ แสดงดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 38

ไตรมาส 4

เพื่อพัฒนา IQ และ EQ ให

หอประชุมใหญ

นักศึกษา
โครงการ English Activity Day

ไตรมาส 2

ใหนักศึกษามีการพัฒนาทั้ง

หอประชุมใหญ

ความรูและอารมณ
โครงการ Gift On the Moon เทศกาลของขวัญ

ไตรมาส 2

เพื่อใหนักศึกษามีความคิด

ใตถุนอาคาร 28

สรางสรรค และมีความ
ฉลาดทางอารมณ
โครงการ เสริมสรางภูมิปญญาและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย

ไตรมาส 2

เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึง หองประชุมชั้น 8 อาคาร
การเรียนรู และการพัฒนา
ยกระดับจิตใจผานธรรมะ

กาญจนาภิเษก
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ผลการดําเนินงานทีผ่ านมา
ในโครงการที่ไดดําเนินการจัดแลว พบวา ประสบความสําเร็จ และบรรลุเปาหมาย ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ โครงการที่จัดมีผลการประเมินอยูในเกณฑดีมาก (เกิน 80%)
แนวทางการดําเนินงานตอไป
คณะฯ มีนโยบายในการกระตุนใหแตละสาขาจัดโครงการที่ใหตระหนักถึงการพัฒนาทั้งสมอง
อารมณ คุณธรรม และ การชวยเหลือสังคม และสิ่งแวดลอมใหมากขึ้น
งบประมาณ
1)

เงินงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาล

จํานวน

145,930

บาท

2)

เงินนอกงบประมาณ (งบประมาณรายได) จํานวน

395,770

บาท

โครงการที่จัด (จะจัด)

งบประมาณทีไ่ ด

โครงการเสริมสรางศักยภาพการเรียนการสอนการพัฒนาชุมชน

101,380

โครงการ กีฬาสัมพันธศิลปกรรมครั้งที่ 4

15,000

โครงการ Business English Day

65,710

โครงการฝกปฏิบัติการวาดภาพนอกสถานที่

102,000

โครงการสงเสริมความเปนเลิศของนักศึกษาชมรมภาษาอังกฤษธุรกิจ

24,100

โครงการ ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ

24,940

โครงการ ปลูกตนไมขยายพื้นที่ปาชายเลน

32,400 *

โครงการ ตนกลาดนตรีจันทรเกษม

62,000 *

โครงการ แสดงดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 38

51,530 *

โครงการ English Activity Day

27,240

โครงการ Gift On the Moon เทศกาลของขวัญ

18,000

โครงการ เสริมสรางภูมิปญญาและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

17,400

รวม

541,700

หมายเหตุ: * = งบประมาณแผนดิน 2553

งบประมาณทีใ่ ชไป
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บางโครงการมีกําหนดจะดําเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4 จึงยังไมไดใชงบประมาณ และ

หมายเหตุ

บางโครงการไดดําเนินการจัดแลวแตยังไมไดทําการเบิกจาย
ปญหา/อุปสรรคและแนวทางการแกไข

-

ขอมูลอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการตอบขอซักถาม
1.

นักศึกษาพึงพอใจตอการเรียนรูที่สอดแทรกการพัฒนาจิตใจทางออม เชนการเลนกีฬา การ
แสดงดนตรี เพราะทําใหผูเรียนมีความฉลาดทางอารมณที่ดีขึ้น

2.

การพัฒนา MQ และ SQ นั้นสามารถทําไดโดยการนํานักศึกษาเขาถึงศาสนาใหมากขึ้น
การใชนโยบาย วัด และอุดมศึกษาจึงเปนสิ่งที่ควรเนนเปนอยางยิ่ง แนะนําใหมีการทําสมาธิ
กอนเรียน ซึ่งสามารถทําไดในทุกๆ ศาสนา

3.

บางโครงการ สาขาวิชาฯ ตองออกไปนอกสถานที่ แตบางครั้งการใชรถบัสมหาวิทยาลัยไม
สะดวกเพราะไมสามารถจองคิวได ดังนั้นจึงมีประเด็นเรื่องความปลอดภัยของเดินทาง
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แบบสังเคราะหขอมูลประกอบการชี้แจง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 วาระที่ 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ
มีวิธีการใดที่จะมุงเนนใหสถาบันการศึกษาเปนศูนยกลางการเรียนการสอนให

ชื่อประเด็นปญหา:

นักเรียน นักศึกษามีระเบียบวินัย เคารพกฏหมาย มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรของชาติ และมีความ
รับผิดชอบตอสังคมมากขึน้
หนวยงานที่รับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ความเปนมาโดยสังเขป
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษามี
การเคารพตอระเบียบวินัยและกฎหมาย รวมทั้งมีการใหความสําคัญตอการศึกษาทางประวัติศาสตร และการ
สืบสานทางวัฒนธรรมอันดีของไทย โดยเฉพาะมีสาขาวิชาหลายสาขาที่เกี่ยวของกับการใหความรูและ
ความสําคัญดานนี้โดยตรง อาทิ สาขาวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว สาขาวิชากฏหมาย
สาขาวิชา รัฐประสาสนศาสตร สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา สาขาวิชานาฎศิลปและศิลปการแสดง สาขาวิชา
ดนตรีไทย เปนตน ดังนั้นในระยะเวลาที่ผานมา หลายสาขาวิชาฯ มีการดําเนินโครงการที่เกี่ยวของกับการมุน
เนนในดานนี้ และมีผลการประเมินดี มีการจัดอยางตอเนื่องอยูเสมอ
แผนการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ

2553

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดกําหนดแผนโครงการหลาย

โครงการที่มุงเนนใหผูเรียนไดรับความรูดานกฎหมาย ระเบียบสังคม และไดตระหนักถึงความสําคัญของ
ประวัติศาสตรชาติไทย โดยไดกําหนดเปาหมายเฉพาะที่เหมาะสมกับกลุม เปาหมาย ดังตอไปนี้
โครงการ

จะดําเนินการ /

เปาหมาย

สถานที่ดําเนินการ

ดําเนินการแลว
โครงการเผยแพรและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (1)
จัดโดยคณะฯ

ไตรมาสที่ 3

เพื่อใหอาจารยและนักศึกษา คณะมนุษยาสตรและ
ไดมีสวนทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิใจ
ในความเปนไทย

สังคมศาสตร
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โครงการ

จะดําเนินการ /

เปาหมาย

สถานที่ดําเนินการ

ดําเนินการแลว
โครงการเผยแพรและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (2)

ไตรมาสที่ 4

จัดโดยสาขาวิชา นาฏศิลปและศิลปการแสดง

เพื่อใหนักศึกษามีสวนใน

จังหวัดระยอง / จังหวัด

การเผยแพรความเปนไทย

กาญจนบุรี

ผานศิลปการแสดงนาฏศิลป
แบบไทย

โครงการทัศนศึกษา

ไตรมาส ที่

เพื่อใหนักศึกษาไดรับ

จังหวัดภาคอีสานตอนใต คือ

1,2

ความรูในและนอก

นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร

หองเรียนเปนประสบการณ

ศรีษะเกษ อุบลราชธานี

ตรงเกี่ยวกับภูมิศาสตรและ

จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติศาสตรไทย
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รปศ. (ภาคปกติ และภาค

ไตรมาสที่ 1

เพื่อใหนักศึกษาไดรับ

สมทบ)

(ยายไปไตรมาส

ความรูเรื่องกฏระเบียบของ

ที่ 3)

สังคมมากขึ้น

ไตรมาสที่ 1

เพื่อเพิ่มพูนความรูน อก

(ยายไปไตรมาส

หองเรียนเรื่องการบริหาร

ที่ 3)

จัดการของสังคม และ

โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขององคกรธรรมาภิบาล

หองประชุม 2831

บริษัทปูนซิเมนตไทย

องคกรธรรมาภิบาล
โครงการทบทวนความรูกฏหมาย

ไตรมาสที่ 2

เพื่อใหนักศึกษาไดรับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

ความรูกฏหมายที่จําเปน

เกษม

และสําคัญตอการดําเนิน
ชีวิต และกฏหมายชั้นสูง
จากการบรรยายของ
ผูเชี่ยวชาญ
โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศาสตรและศิลปแหงกวี

ไตรมาสที่ 2

เพื่อใหนักศึกษามีตวาม

หองประชุมชั้น 8 อาคาร

ภาคภูมิใจในวรรณศิลปของ กาญจนาภิเษก

นิพนธไทย”

ไทย เพื่อรวมอนุรักษและ
สืบสานความเปนไทย
โครงการสัมมนาวิชาการประจําปการศึกษา 2553
(โดยสาขาวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว)

ไตรมาส ที่ 3

เพื่อใหนักศึกษา ไดรับ
ความรูดานประวัติศาสตร
ชาติไทยจากผูทรงคุณวุฒิ

หอง 2831อาคาร 28
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ผลการดําเนินงานทีผ่ านมา
ในโครงการที่ไดดําเนินการจัดแลว พบวา ประสบความสําเร็จ และบรรลุเปาหมาย ทั้งเชิงปริมาณ
คณะ

และเชิ งคุณ ภาพ โครงการที่ ดํา เนิ น การแล ว มีผลการประเมิ นอยู ใ นเกณฑดีมาก (เกิน 80%)

มนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร มุ ง เน น ให นั ก ศึ ก ษาในคณะฯ มี ค วามรั ก ชาติ แ ละมี ส ว นทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของไทยอยูเสมอ และมีการดําเนินโครงการดังกลาวอยางตอเนื่อง
แนวทางการดําเนินงานตอไป
มุงประชาสัมพันธใหสาขาวิชาอื่นๆ ที่ยังไมไดจัดโครงการเพื่อปลูกฝงความรูในการดําเนินชีวิต เชน
กฏหมาย และการมีวินัยในสังคม ใหสอดแทรกเรื่องดังกลาวเขาไปในโครงการในอนาคต
งบประมาณ
1)

เงินงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาล

จํานวน

145,030

บาท

2)

เงินนอกงบประมาณ (งบประมาณรายได) จํานวน

161,130

บาท

โครงการที่จัด (จะจัด)
โครงการเผยแพรและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (1)

งบประมาณทีไ่ ด

งบประมาณทีใ่ ชไป

30,000 *

-

57,380 *

-

จัดโดยคณะฯ
โครงการเผยแพรและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (2)
จัดโดยสาขาวิชา นาฏศิลปและศิลปการแสดง
โครงการทัศนศึกษา

74,530

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รปศ. (ภาคปกติ และภาคสมทบ)

19,000

โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขององคกรธรรมาภิบาล

25,600

โครงการทบทวนความรูกฏหมาย

33,000

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศาสตรและศิลปแหงกวีนิพนธไทย”
โครงการสัมมนาวิชาการประจําปการศึกษา 2553

57,650 *
9,000

(โดยสาขาวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว)
รวม

หมายเหตุ: * = งบประมาณแผนดิน 2553

306,160
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หมายเหตุ

บางโครงการมีกําหนดจะดําเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4 จึงยังไมไดใชงบประมาณ

ปญหา/อุปสรรคและแนวทางการแกไข
เนื่องจากแตละสาขาฯ ที่ตั้งงบประมาณมีกิจกรรมของแตละสาขาจํานวนมาก อีกทั้งตองทําการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯ ดังนั้น จึงจัดโครงการตามไตรมาสไมทัน ตองเลื่อนเวลาจัดโครงการ
ขอมูลอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการตอบขอซักถาม
1.

ในประเด็นปญหานี้ คณะฯ มีการสอนที่ตองมุงเนนคุณลักษณะดังกลาวใหกับนักศึกษาอยูแลว
อยางตอเนื่องจึงทําใหการจัดการเรียนการสอนเหมาะสําหรับใหผูเรียนไดรับความรูดานวินัย
กฏหมาย และความรักในประวัติศาสตรชาติไทยอยูเสมอ

2.

ผลการประเมินในโครงการที่ดําเนินการแลวอยูในระดับดี และนาพอใจ

