
แบบเสนอโครงการภาควิชาภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ภาคตน  ปการศึกษา 2554 
 ประเภทโครงการ:   วิชาการ        การเรียนการสอน  พัฒนานิสิต        
                                   บริการวิชาการ   พัฒนาบุคลากร  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

รหัสโครงการบัณฑิตบัณฑิตยุคใหม: 154020040101  
ชื่อโครงการ: โครงการสัมมนา “สรางความคิด นิสิตปรัชญาฯ คร้ังท่ี 3” 

------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหนวยงานท่ีมีพันธ

กิจหลักคือ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือมุงเนนและเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม รอบรูทางดาน
วิชาการ มีสติปญญา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค รูจักการใชเหตุผล และวิจารณญาณอันถูกตอง สามารถ
ปรับตัวเองเขากับส่ิงแวดลอมทางสังคมได ถึงแมจะมิไดเนนไปในดานสายงานอาชีพใดอาชีพหนึ่ง
โดยเฉพาะก็ตาม แตนิสิตก็สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนได ท้ังแกชีวิตตนเองและสังคม
โดยรวม  

 เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของพันธกิจดังกลาวในขางตน ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงเห็นสมควรสงเสริมใหนิสิตไดมีการจัดกิจกรรมข้ึนภายใต
ช่ือ โครงการสัมมนา “สรางความคิด นิสิตปรัชญาฯ คร้ังท่ี 3 ” ซึ่งเปนการสานตอ เจตนารมณอันดีงามจาก
โครงการสัมมนาสรางความคิดนิสิตปรัชญาฯคร้ังท่ี 1 และ 2 ท่ีผานมา  เพื่อเปนการนํารองกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติ สงเสริมใหนิสิตไดรวมสราง แลกเปล่ียนประสบการณท้ังทางดานวิชาการ และประสบการณการ
ทํางานรวมกัน กอใหเกิดความคิดสรางสรรคและความรูใหมๆ ซ่ึงประสบการณอันมีคาเหลานี้มิอาจหาได
แตเฉพาะในตําราหรือหองเรียน อีกท้ังยังเปนการสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดี ใหเกิดข้ึนระหวาง
นิสิตและคณาจารยภายในภาควิชาอีกดวย  

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อใหเกิดประสบการณทางวิชาการและความรูใหมๆ แกนิสิต 
2.2 เพื่อใหนิสิตเกิดความคิดสรางสรรคและมุมมองเชิงบวก 
2.3 เพื่อเปนการฝกเรียนรูการทํางานรวมกนัของนิสิต 
2.4 เพื่อสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางคณาจารยและนิสิตของภาควิชา 

2.5 เพื่อสานตอเจตนารมณอันดีงามของโครงการ และเปนการสรางแนวทางในการจดัโครงการ 
      ในคร้ังตอไป 
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3. ผูรับผดิชอบโครงการ         
 อาจารยไพรินทร  กะทิพรมราช 

4. ผูเขารวมโครงการ 
 คณาจารยและนิสิตของภาควิชาปรัชญาและศาสนาท้ังระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมท้ังส้ิน 50 คน 

5. ระยะเวลาดําเนินงาน 
วันเสารท่ี 27 – วันอาทิตยท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

6. แผนการดาํเนนิงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา (ภาคตน ปการศึกษา 2554) 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

6.1 ประชุมเตรียมงานดาน
ตางๆ  

            

6.2 เขียนเสนอโครงการ             
6.3 จัดประชุมสัมนาตาม
วัน เวลาและสถานท่ี 

            

6.4 สรุปผลการดําเนินงาน             

7. สถานท่ีดําเนินงาน 
ธนู ริเวอร รีสอรท  ตําบลแกงกระจาน อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

8. วิทยากร           
  อาจารยคมกฤช อุยเต็กเคง   อาจารยประจําภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร
  คุณเฉลิมวุฒิ วจิิตร      อักษรศาสตรมหาบัณฑิต(ปรัชญา)  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  

9.    คณะกรรมการจัดโครงการสัมมนา  
 

ตําแหนงและหนาท่ี ผูรับผดิชอบ 

1.ฝายวิชาการ นายวีรพจน เมฆกระจาง 
2.เลขานุการ นางสาวมาเรียม หะมะ 

3.สันทนาการและนันทนาการ นายรุงธรรม จักษุวัชร  
4.อาคารและสถานท่ี นายจกัรพงศ ชุณหจิรฐติิการ 

5.ยานพาหนะ นายอิทธิกร อนันทธนศาล 

6.สวัสดิการ นายสิทธิชัย เยาวภาพงศ 
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7.พยาบาล นางสาวอรวรรณ บานพับทอง 
8.ประชาสัมพันธ นางสาวกนกวรรณ ศรีนาม 

9.อํานวยความสะดวก นายกองพล คุมครอง 

10.งบประมาณ     

ประมาณการคาใชจาย     งบประมาณแผนดิน      
    งบประมาณเงินรายไดของภาควิชาปรัชญาและศาสนา   
   จากแหลงอ่ืนๆ (ระบุ)..............จํานวน...............บาท  

 รวม 60,000 บาท 
 (ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ) 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
11.1 นิสิตมีประสบการณทางวิชาการและความรูใหมๆ เพิ่มมากข้ึน 
11.2 นิสิตมีความคิดเชิงบวกและกลาแสดงออกในทางสรางสรรค 
11.3 นิสิตไดฝกฝนและเรียนรูการทํางานรวมกันกับผูอ่ืน  
11.4 เกิดความรัก ความสามัคคี มีความเขาใจซ่ึงกันและกนัในภาควิชา 
11.5 เกิดการริเร่ิมและพัฒนาการจัดกจิกรรมของนิสิตในภาควิชา 

12. การประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
12.1 จํานวนนสิิตและคณาจารยในการเขารวมโครงการสัมมนา  
12.2 ประโยชนท่ีไดรับของผูเขารวมโครงการตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยประเมิน

จากแบบสอบถาม 

------------------------------------------------- 
 

  
   .......................................              ....................................... 
(...........................................)    (รองศาสตราจารย ดร.วิไลศักดิ์  กิ่งคํา) 
          ผูเสนอโครงการ         ผูอนุมัติโครงการ 
       ........../........./.........       ........../........./......... 
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โครงการสัมมนา “สรางความคิด นิสิตปรัชญาฯ คร้ังท่ี 3” 
วันเสาร ท่ี 27 – วันอาทิตย ท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

ณ ธนู ริเวอร รีสอรท  ตําบลแกงกระจาน อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  
-------------------------------------------------  

 
กําหนดการ 

วัน เสาร ท่ี 27  สิงหาคม พ.ศ.2554 
 

เวลา กิจกรรม 

7:00 น.- 7:30  น. 
 
 

10:00 น. - 11:00 น. 
11:30 น. - 12:30 น. 
 
 

12:30 น.-13:00 น. 
 
 
 

13:00 น.-16:00 น. 
 
 
 
 
 
 

 
16:00 น.-18:00 น. 
18: 00 น.- 19: 00 น. 
19: 00 น.- 22.00 น. 
 

22:00 น. 

- คณาจารยและนิสิตพรอมกนัท่ีหอประชุมใหญ(ประตู
พหลโยธิน) ลงทะเบียนและออกเดินทาง (รับประทาน
อาหารเชาบนรถ) 
- เท่ียวชมพระนครคีรี (เขาวงั) 
- เดินทางถึง ธนู ริเวอร รีสอรท   
- รับประทานอาหารกลางวนั(ขาวกลอง) 
- พิธีเปด โครงการสัมมนา “สรางความคิด นิสิต 
ปรัชญาฯ คร้ังท่ี 3” 

-  แนะนํากิจกรรมของโครงการ 

- กิจกรรมสันทนาการและแบงกลุม 

- กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการภายใตหวัขอ
“สถานการณปจจุบัน: มุมมองปรัชญาและศาสนา”  

วิทยากร 

- อาจารยคมกฤช อุยเต็กเคง  (เชฟหมีแหงครัวกากๆ) 
อาจารยประจําภาควิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- คุณเฉลิมวุฒิ วิจิตร  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต(ปรัชญา)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-  กีฬาสามัคคีภาคปรัชญา 
-  ภารกิจสวนตัว  

- รับประทานอาหารเย็น 

- กิจกรรมสันทนาการ 

- ผักผอนตามอัทธยาศัย 
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วัน อาทิตย ท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554 
 

เวลา กิจกรรม 

7:00 น.- 8:00 น. 
8:00 น.-9:00 น.  
9:00 น.-12:00 น.  
 
 
12:00 น.- 13:00 น. 
13:00 น.- 15:00 น. 
 
 
 
 

18:00 น. 

- ออกกําลังกายตอนเชา 
- รับประทานอาหารเชา 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “ภาควิชาปรัชญา
และศาสนาในฝน  ” 

- พิธีปดโครงการ 
- รับประทานอาหารกลางวัน 
- เดินทางออกจากธนู ริเวอร รีสอรท   
- เท่ียวชมเข่ือนแกงกระจาน  
- เท่ียวชมพระรามราชนิเวศน (พระราชวังบาน
ปน) 
-เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ 
 

 

 


