
แบบรายงานแผน/ผลการจัดโครงการ/กจิกรรม    
คณะศึกษาศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

จากมติที่ประชุมประจําคณะฯ ครั้งที่ 3/2563 



วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

ส่วนกลาง คณะศึกษาศาสตร์
ประเภท : งบเงนิอุดหนุน (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

1 เงนิอุดหนุนโครงการวิจัยและงานสรา้งสรรค์  2,485,800 ผู้ช่วยคณบดี

ฝา่ยวิจัย

SSAP2-07, 

K26

2 1 - 1 ต.ค. 62 มี.ค. 63

2 โครงการสง่เสรมิ/พัฒนาการทําวิจัยและเผยแพร่

ผลงานวิจัย

     276,200 ผู้ช่วยคณบดี

ฝา่ยวิจัย

กจิกรรม : อบรม เรื่อง “แนวทางการจัดทําข้อเสนอการวจิัย
ตามยุทธศาสตรช์าติ”  (ยอดใช้จรงิ 23,996.00 บาท)

     26,000 ต.ค. 62 K20-29 2 1 - 1 ต.ค. 62 18 ต.ค. 
62

กิจกรรม : การขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์: บริบท
งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ยอดใชจ้ริง 48,180.60 บาท)

    250,200 ต.ค. 62 K20-29 2 1 - 1 ต.ค. 62 19 ต.ค. 
62

กิจกรรม : การเขยีนสังเคราะห์ขอ้เสนอโครงการวิจัย พ.ย. 62

กิจกรรม : การเขยีนบทความวิจัยเพื่อตีพมิพล์งในวารสาร
ระดับนานาชาติ

ก.พ. 63

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงนิ 

(บาท)
 ผู้รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง ผล
สรุป

โครงการ

ยกเลิก

ยกเลิก
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิลํา

ดับ
ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงนิ 

(บาท)
 ผู้รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง ผล
สรุป

โครงการ

ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 800,000    

กิจกรรม : สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชพี นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ
 5 ปี)

124,975     21 ก.พ. 63 K03,K09, K16, 

K17, SSAP1-

03,09,17, 

SSAP5-11,12

1 1 17 ม.ค. 
63

21 ก.พ. 
63

(นิสิต477คน)

 

กิจกรรม : สัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชพี นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)

K03,K09, K16, 

K17, SSAP1-

03,09,17, 

SSAP5-11,12

1 1 31 ก.ค. 
63

4 ก.ย. 63

กิจกรรม : สัมมนาผู้บริหาร ครู/อาจารยพ์ี่เลี้ยง และ
อาจารยน์ิเทศก์ ประจําปีการศึกษา 2563

7 พ.ค. 63

กิจกรรม : ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชพี
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
 ประจําปีการศึกษา 2563

8 พ.ค. 63

online

ผูช้่วยคณบดฝีา่ย

มาตรฐานและ

ประสบการณว์ิชาชีพครู

(เปลี่ยนกิจกรรมเป็นแจกคลิป และเอกสาร)
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิลํา

ดับ
ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงนิ 

(บาท)
 ผู้รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง ผล
สรุป

โครงการ

2 โครงการพัฒนาทักษะเสรมิความเป็นครู 1,500,000 รองคณบดฝีา่ยวิชาการ

กิจกรรม : การพัฒนาทักษะความเป็นครูด้านการพัฒนา
หลักสูตร

100,000       เม.ย. 63 K03,08,09,16,17, 48 

SSAP1-03,08, 

09,17,SSAP5-05,06

1 1 6 พ.ย. 62 27,29 
พ.ย. 62



กิจกรรม : การสร้างเสริมบุคลิกภาพและทักษะทางไอซีที
ต.ค. - พ.ย. 

62
กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชพีครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ (นิสิตปี 2)

52,350        ม.ค. 63

กิจกรรม : การเสริมความเป็นครู (นิสิต กศ.บ. ปี 1) ค่ายครู
 มศว’63

ส.ค. 63

3 โครงการเสรมิสรา้งทักษะภาษาอังกฤษ 

(เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการพัฒนาตํารา

อาจารย์ประจําคณะศกึษาศาสตร)์

400,000    รองคณบดฝีา่ยวิชาการ เม.ย.-ส.ค.

 63

SSAP5-40, 

K74

1 2 เม.ย.-

ส.ค. 63

online

4 โครงการ Green Teacher 100,000    รองคณบดฝีา่ยวิชาการ ก.พ.-เม.ย. 63

5 โครงการรักการอ่าน 100,000    รองคณบดฝีา่ยวิชาการ ม.ค.-เม.ย. 63

6 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 500,000    รองคณบดฝีา่ยวิชาการ มิ.ย. 63

กิจกรรม : การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 136,000       SSAP5-40, K74 1 2 12-30 
มิ.ย. 63

7 โครงการสง่เสรมิสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ 50,000      ผูช้่วยคณบดฝีา่ย

กจิการนสิติฯ
ม.ค. 63

8 โครงการ Open House (เปิดบ้านสฟีา้) 180,000    ผูช้่วยคณบดฝีา่ย

กจิการนสิติฯ

22-23 พ.ย. 62 K48,SSAP5-05 1 1 28 ต.ค.
62

22-23 
พ.ย. 62



ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลง

ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลง

ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลง

โอนเปลี่ยนแปลง (เงนิเหลือจ่าย) (ยอด 146,000.- บาท)

4



วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิลํา

ดับ
ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงนิ 

(บาท)
 ผู้รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง ผล
สรุป

โครงการ

9 โครงการสรา้งเสรมิสุขภาวะ การป้องกันโรค และ

เพศศึกษา

30,000      ผูช้่วยคณบดฝีา่ย

กจิการนสิติฯ
18 ธ.ค. 62 K62,SSAP5-25 1 1 2 ธ.ค. 62 7 ธ.ค. 62 

10 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสู่

วิชาชีพ

50,000      ผูช้่วยคณบดฝีา่ย

กจิการนสิติฯ
ม.ค.-ก.พ. 

63

K18, SSAP1-

18,SSAP4-06

1 1,2 25พ.ย.62 10,17,24,
 30 ม.ค.



11 โครงการประกวดทักษะการสอน 30,000      ผูช้่วยคณบดฝีา่ย

กจิการนสิติฯ
ก.พ. 63 K47, SSAP5-04 1 1,2 26พ.ย.62 25 ม.ค. 

63


12 โครงการปัจฉมินเิทศ 90,000      ผูช้่วยคณบดฝีา่ย

กจิการนสิติฯ
ก.พ. 63 K16,17,SSAP1-17 1 1 29 ม.ค.

63
28 ก.พ.

63


13 โครงการจติอาสาและบําเพ็ญประโยชนแ์กชุ่มชน

และสังคม

50,000      ผูช้่วยคณบดฝีา่ย

กจิการนสิติฯ
มี.ค. 63

14 โครงการกระดานดําสัมพันธ์ 250,000    ผูช้่วยคณบดฝีา่ย

กจิการนสิติฯ
เม.ย. 63

โครงการไม้เรยีวเกม 150,000    ผูช้่วยคณบดฝีา่ย

กจิการนสิติฯ
เม.ย. 63 K47, SSAP5-04 1 1 4 ก.พ. 63 29 ก.พ.

63


ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็นทุนการศึกษา

ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็นทุนการศึกษา

15

ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลง (เงนิเหลือจ่าย) (ยอด 45,000.- บาท) ไปเป็น
ทุนการศึกษา

5



วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิลํา

ดับ
ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงนิ 

(บาท)
 ผู้รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง ผล
สรุป

โครงการ

16 โครงการปฐมนเิทศนสิติใหม่ (ปรญิญาตร)ี 30,000      ผูช้่วยคณบดฝีา่ย

กจิการนสิติฯ
ส.ค. 63 K45, SSAP5-01 1 1 1 ก.ค. 63 29 ก.ค. 

63
online

17 โครงการปฐมนเิทศนสิติใหม่ (บัณฑิตศกึษา) 30,000      ผูช้่วยคณบดฝีา่ย

กจิการนสิติฯ
ส.ค. 63

18 โครงการไหว้ครู คณะศกึษาศาสตร ์(ปรญิญาตร)ี 50,000      ผูช้่วยคณบดฝีา่ย

กจิการนสิติฯ
ส.ค. 63

19 โครงการสานสัมพันธ์ ศกึษาศาสตร์ 150,000    ผูช้่วยคณบดฝีา่ย

กจิการนสิติฯ
16 ก.ย. 63

20 โครงการพัฒนาศักยภาพผูน้ํานิสิตคณะศึกษาศาสต 100,000    ผูช้่วยคณบดฝีา่ย

กจิการนสิติฯ
พ.ค. 63

21 โครงการไหว้ครู คณะศกึษาศาสตร ์(บัณฑิตศกึษา) 50,000      ผูช้่วยคณบดฝีา่ย

กจิการนสิติฯ
ส.ค. 63

22 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ระดับบัณฑิตศกึษา 100,000    ผูช้่วยคณบดฝีา่ย

กจิการนสิติฯ
ม.ค. 63 K45, SSAP5-01 1 1,2 17 ม.ค. 

63
22 ก.พ. 

63


23 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SWUICE 900,000    ผูช้่วยคณบดฝีา่ยวิเทศ

สัมพันธ์
มิ.ย. 63

24 โครงการเสรมิสรา้งประสบการณแ์ละพัฒนา

อาจารยใ์นตา่งประเทศ

1,000,000 ผูช้่วยคณบดฝีา่ยวิเทศ

สัมพันธ์
มิ.ย. 63

25 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการ

บรหิารจัดการการศึกษา

2,500,000 ผูช้่วยคณบดฝีา่ยวิเทศ

สัมพันธ์
มิ.ย. 64

26 โครงการสัมมนาบุคลากร คณะศกึษาศาสตร์ 700,000    รองคณบดฝีา่ยบริหาร มิ.ย. 63

ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลง

ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลง

โอนเปลี่ยนแปลง (เงนิเหลือจ่าย) (ยอด 1,290,000.- บาท)

ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลง

ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็นทุนการศึกษา

ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลง

ยกเลิก

ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็นทุนการศึกษา

ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็นทุนการศึกษา
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิลํา

ดับ
ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงนิ 

(บาท)
 ผู้รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง ผล
สรุป

โครงการ

27 โครงการพัฒนาแผนงานคณะศกึษาศาสตร ์และ

งานประกันคุณภาพการศกึษาคณะศกึษาศาสตร์

200,000    รองคณบดฝีา่ย

วางแผนและประกัน

คุณภาพ

กิจกรรม :  การอบรมด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์ EdPEx ในภาพรวม (ยอดใชจ้ริง 34,400.- บาท)

40,000   ธ.ค. 62 - 

ม.ค. 63

K76-77, 

SSAP5-41

5 4 11 พ.ย. 
62

11 ธ.ค. 62 

กิจกรรม : การอบรมเชงิปฏิบัติการ การนําเกณฑ์ EdPEx 
ไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1  (ยอดใชจ้ริง 56,660.- บาท)

65,000 ม.ค. - ก.พ. 

63

K76-77, 

SSAP5-41

5 4 9 ม.ค. 63 5-6 ก.พ. 
63



กิจกรรม : จัดทํารายงานประจําปี 2562 คณะศึกษาศาสตร์
  (ยอดใชจ้ริง 8,000.- บาท)

8,000 ก.ค. - ส.ค. 

63

- 5 - 14 ก.ค. 
63

31 ก.ค. 63 รายงาน

ประจําปี 2562

กิจกรรม : การอบรมเชงิปฏิบัติการ การนําเกณฑ์ EdPEx ไปสู่การปฏิบัติ 
ครัง้ที่ 2

ก.พ. - มี.ค. 63

กิจกรรม : การจัดทําแผนระยะยาว 4 ปี สู่การขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ พ.ค. 63

กิจกรรม : การประชาพจิารณ์ผลการดําเนินงาน ระดับหลักสูตร ประจําปี
การศึกษา 2562

พ.ค. - มิ.ย. 63

กิจกรรม : การประชาพจิารณ์ผลการดําเนินงาน ระดับคณะ ประจําปี
การศึกษา 2562

มิ.ย. - ก.ค. 63

28 โครงการพัฒนาสารานุกรมศึกษาศาสตร์ 100,000    อ.โอภาส สุข

หวาน

ม.ค.-ก.ย. 

63

- 3 - 1) 10-1-
63

ม.ค.-ก.ย.

 63

**

ยกเลิก
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิลํา

ดับ
ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงนิ 

(บาท)
 ผู้รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง ผล
สรุป

โครงการ

ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
29 โครงการวันสถาปนาคณะศกึษาศาสตร ์และวัน 

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี

400,000 รองคณบดฝีา่ยบริหาร 16 ก.ย. 63 SSAP5-28, 

K52

4 - - 16 ก.ย. 
63

งบพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
งบเงนิอุดหนุน

1 โครงการสง่เสรมิการศกึษาเพื่อความเป็นพลเมือง 

"พลเมืองตื่นรู"้

150,000 อ.ดร.ภุชงค์  

จันทร์จริะ

2 โครงการการพัฒนาโรงเรยีนในพระราชดําริ 150,000 ผศ.ดร.ภานุวัฒน์

 ศิรินุพงศ์

3 โครงการรวมพลังสรา้งสรรค์เด็กไทยส่งเสริมนิสัย

รักการอ่าน : การสรา้งความเข้มแข็งและความ

ยั่งยนืของโรงเรยีนเพื่อการรวมพลังสรา้งสรรค์

เด็กไทยส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระยะที่ 3

400,000 อ.รังรอง  สมมิตร

8



วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิลํา

ดับ
ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงนิ 

(บาท)
 ผู้รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง ผล
สรุป

โครงการ

4 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบด้วยกระบวนการสร้างชุมชนการ

เรียนรู้ครูเพื่อศิษย ์(Professional Learning Community, 

PLC) การสอนงาน (Coaching) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) 

การนิเทศ (Supervision) และการประเมินการสอนขณะ

ปฏิบัติงานจริง (Evaluation on the Job Training) : การ

พัฒนาสื่อและการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการจัดการ

เรียนรู้สําหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการจัดการเรียนรู้

รายวิชาวิทยาการคํานวณสําหรับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

600 ,000 อ.สมปอง        

 ใจดีเฉย

เงนิรายได้อื่นรอการรับรู้ – โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมสีถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษาและการ

พัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

กับโรงเรียนขนาดเล็ก/ขยายโอกาส เขตพื้นที่ภาค

กลางตอนบน  (ครัง้ที่ 1)

156,140 อ.ดร.กัมปนาท  

บริบูรณ์

7-26 ธ.ค.

62

K31, 

SSAP3-02

3 1 2 ธ.ค. 62 7-26 
ธ.ค.62



2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษาและการ

พัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

กับโรงเรียนขนาดเล็ก/ขยายโอกาส เขตพื้นที่ภาค

กลางตอนบน  (ครัง้ที่ 2)

156,140 อ.ดร.กัมปนาท  

บริบูรณ์

24 ม.ค. - 

29 ก.พ. 63

K31, 

SSAP3-02

3 1 25 ธ.ค. 
62

24 ม.ค. - 
29 ก.พ. 63



3 โครงการผลติครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรม : 

การเสริมสร้างภาวะผูน้ําทางวิชาการสําหรับครูยุค

166,200     ผศ.ศุภวรรณ 

สัจจพบิูล

มิ.ย.-ก.ค.

63

22 มิ.ย. -
 14 ก.ค. 



ยกเลิกโครงการ

9



วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการสัมมนาคณาจารยแ์ละบุคลากร 193,000 อ.ดร.รังรอง 

 สมมิตร

พ.ค. 63
ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลงเป็นทุนการศึกษานสิิต

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ผล
สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาศักยภาพของนิสิต

บัณฑิตศกึษา ภาควิชาการบรหิารการศกึษาและ

การอุดมศึกษา

40,000 อ.ดร. อภิธีร ์

 ทรงบัณฑิตย์

ม.ค. 63

ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลง

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง ผล

สรุป
โครงการ
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ 150,000 ก.พ. 63 K89,SSAP7-05 2 1 เสนออธกิาร 12-14 
ก.พ.63



2 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาศักยภาพในการทํา

ปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศกึษา สาขา

การวัด ประเมิน และการวิจัยการศกึษา

30,000 มิ.ย. 63

3 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาศักยภาพอาจารย์

และนิสิตระดับบัณฑิตศกึษา สาขาการวัด ประเมิน

 และการวิจัยการศกึษาในตา่งประเทศ

430,000 เม.ย. 63

ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลง

ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลงเป็นทุนการศึกษานสิิต

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ผล
สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต วิชาเอกเทคโนโลยี

การศึกษา (ยอดใชจ้ริง 58,479.63 บาท)

79,000 พ.ย. 62 K47-49, SSAP5-

04,06,07

1 1 - 15 ต.ค. 
62

15 พ.ย. ,
 20 ธ.ค.



2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต วิชาเอก

คอมพวิเตอรศ์ึกษา

30,000 ก.พ. 63 K45, SSAP5-01 1 1 - 20 ธ.ค. 
62

22-23 
ก.พ. 63



3 โครงการสง่เสรมิศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศกึษา

 สาขาเทคโนโลยีการศึกษา  (ยอดใชจ้ริง 56,700 บาท)

140,000 ม.ค. 63 K57, SSAP5-01-

19

1 1 - 6 ม.ค. 63 1-2 ก.พ.
 63



แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ผล
สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการพัฒนานิสิตวิชาเอกอุตสาหกรรมศกึษา 100,000 ม.ค. - พ.ค. 

63

K08,49 SSAP1-

08, SSAP5-

07,SSAP6-05

1 1 7 ก.พ. 63 16-17,20
 ก.พ. 63



2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอุตสาหกรรมศกึษา 30,000 ก.พ. - มี.ค. 

3 โครงการพัฒนาอาจารยภ์าควิชาอุตสาหกรรมศกึษา 50,000
พ.ค. - ม.ย. 

63
ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลง
ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลง

ผล
สรุป

โครงการ

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต วิชาเอกการศึกษา

ตลอดชีวิต กิจกรรม : พลเมืองโลก (Global Citizen ) 

(ยอดใชจ้ริง 36,500 บาท)

46,700 อ.ดร.

กัมปนาท 

บรบิูรณ์

พ.ย.62-

ก.ค.63

K45, 

SSAP5-01

1 1 10 ม.ค. 
63

16 ก.พ. 
63



แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ผล
สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (เอกเดี่ยว 5 ป)ี (อ.ดร.สุมาลี  เชื้อชัย)
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการการพัฒนาทักษะการผลติสื่อสิ่งประดษิฐ์

 สําหรับครูประถมศกึษา

25,000 อ.ดร.วรวุฒ ิ 

 สุภาพ

ก.พ. 63

โครงการความรูสู้ชุ่มชน สาขาวิชาการประถมศึกษา 35,000 ผศ.ดร.ลัดดา 

 หวังภาษิต

ม.ค. 63 K07,SSAP1-

07

1,3 1 29 ม.ค.
63

12 ก.พ. 
63



โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต สาขาวิชาการ

ประถมศกึษา (ยอดใชจ้ริง 36,710 บาท)

40,000 อ.ดร.ดวงใจ  

 สีเขียว

พ.ย. 62 K80, 

SSAP6-04

1 1 9 ต.ค. 62 30พ.ย.62,
 11 ธ.ค. 62



4 โครงการวันประถมศึกษา 50,300 อ.ดร.สุมาลี  

เชื้อชัย

พ.ย. 62 K49, 

SSAP5-07

1 1 9 ต.ค. 62 25 พ.ย.
62



โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยแ์ละแลกเปลี่ยน

เรยีนรู้ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

60,000 ผศ.ดร.กิตติ

ชัย สุธาสโินบล

 มิ.ย. - 

ก.ค. 63

K10, 

SSAP1-10

1 1 9 ก.พ. 
63

13-14 
ก.พ. 63



แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ผล
สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง

ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลง

โอนเปลี่ยนแปลง (เงนิเหลือจ่าย) (ยอด 8,500.- บาท)

โอนเปลี่ยนแปลง (เงนิเหลือจ่าย) (ยอด 3,200 .- บาท)

โอนเปลี่ยนแปลง (เงนิเหลือจ่าย) (ยอด 15,200 .- บาท)

2

3

5
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน ยุทธศาสตร์
คณะฯ

SSAP 4 มติิ SDGs
วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (เอกเดี่ยว 4 ป)ี (อ.ดร.สุมาลี  เชื้อชัย)
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการการเสรมิสรา้งวินัยและทักษะชีวิต 

หลักสูตร กศ.บ. การประถมศึกษา

20,000 ** **

2 โครงการสง่เสรมิความเป็นนิสิตครูประถมศกึษา 12,400 ** **

ไม่มนีสิิต

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง ผล

สรุป
โครงการ

ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลง

ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลง
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร กศ.บ. วิชาเอกการประถมศึกษา (เอกคู่ 4 ป)ี (อ.ดร.ดวงใจ  สีเขียว)
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการการเสริมสร้างวินัยและทักษะชวีิต หลักสูตร กศ.บ.

 การประถมศึกษา (เอกคู่)

55,000 อ.ดร.ดวงใจ  

 สีเขียว

มิ.ย. 63
ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลงเป็นทุนการศึกษานสิิต

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง ผล

สรุป
โครงการ
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตครูปฐมวัย 74,000 9 ม.ค. 63
กิจกรรม : เปิดโลกทัศน์การศึกษาปฐมวัย ม.ค. 63 3 ก.พ. 63 
กิจกรรม : ค่ายการเล่น ก.พ. 63 6-8 ก.พ. 63 
กิจกรรม : อบรมเชงิปฏิบัติการเรื่อง creative work for 
innovator

มี.ค. 63 27 ก.พ. 
63



2 โครงการพบปะพี่น้องปฐมวัย 20,000

3 โครงการสัมมนาทางวิชาการสําหรับนสิิตครูปฐมวัย 17,000 พ.ย. 62 K07,08,45,46,49

, SSAP1-

07,08,SSAP5-

05,07

1 1 1 พ.ย. 62 29 พ.ย. 
62



ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลง

1, 4K07, K08, 

K45, K46, 

K49, SSAP1-

07-08, 

SSAP5-05,07

1

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ผล
สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง

19



วัน/เดือน/ปี
ตามแผน SSAP

ยุทธศาสตร์
คณะฯ

4 มติิ SDGs
วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร กศ.บ. วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว (เอกเดี่ยว 4 ป)ี (อ.ดร.อสมา  คัมภริานนท์)
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตครูแนะแนว 100,000

กิจกรรม : การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อการจัดการเรียนรู้ 75,000 ผศ.ดร.พาสนา  

จุลรัตน์

6-8 ก.พ. 63 SSAP5-

46,47

1 1 8 ม.ค. 63 6-7 ก.พ.
 63



กิจกรรม : การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการสื่อสารเชงิบวก 
สําหรับการจัดการชัน้เรียน

11,580 อ.ดร.ภารดี            

กําภู ณ อยุธยา,       

อ.ดร.ธรรมโชติ     

เอี่ยมทัศนะ

6 พ.ย. 62 K08,12,17,48,

62, SSAP1-

08,12,17, 

SSAP5-

1 1 17 ต.ค. 
62

6 พ.ย. 62 

กิจกรรม : การอบรมระบบงานแนะแนวในโรงเรียน 13,100 อ.ดร.อสมา  

คัมภิรานนท์

28 ก.พ. 63 SSAP5-45,48 1 1 28 ม.ค.
63

20 ก.พ.
63



2 โครงการพัฒนาสุขภาวะทางจติของนสิติ คณะ

ศกึษาศาสตร์ (โอนเปลี่ยนแปลงจากประชุมวาระ

พเิศษ ครัง้ที่ 3/2563 วันที่ 13 พ.ค. 2563)

63,400 ผศ.ดร.พัชรา

ภรณ์ ศรีสวัสดิ์

SSAP1-03, 

K03

1 1 16 ก.ค. 
63

17 ก.ค.
63 -5 
ส.ค.63



โอนเปลี่ยนแปลง (เงนิเหลือจ่าย) (ยอด 12,300.- บาท)

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง ผล

สรุป
โครงการ
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร กศ.บ. เอกคู่ 5 ป ี(ส่วนกลาง) (อ.ดร.กนกพร  ฉันทนารุ่งภักดิ์)
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเอกคู่ 76,800 อ.สมปอง     

 ใจดเีฉย

มี.ค. 63
ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลง

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง ผล

สรุป
โครงการ
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร กศ.บ. เอกคู่ 4 ป ี(ส่วนกลาง) (อ.ดร.รังรอง  สมมติร)
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการสรา้งเสรมิศักยภาพนิสิตครู หลักสูตร 

กศ.บ. เอกคู่ (4 ปี)

134,600 อ.ดร.รังรอง 

 สมมิตร

ม.ค. 63
ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลง

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง ผล

สรุป
โครงการ
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร กศ.บ. วิชาเอกการศึกษาพิเศษ (ผศ.ดร.สุธาวัลย์  หาญขจรสุข)
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการปิดตําราเปิดความรูสู้่ภายนอก 53,000 พ.ค. 63

2 โครงการครูนอกห้อง 12,600 ก.ค. 63

ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลงเป็นทุนการศึกษานสิิต
ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลงเป็นทุนการศึกษานสิิต

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง ผล

สรุป
โครงการ
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร กศ.บ. วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการพัฒนานิสิตตามวิถีชุมชน  จังหวัดตาก 

(ยอดใชจ้ริง 28,000 บาท)
28,000 อ.ศุภฤกษ์  รักชาติ มี.ค. 63 K08,49, 

SSAP1-08, 

SSAP5-07

1 1 25 ต.ค. 
62

2-3 
พ.ย.62



แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง ผล

สรุป
โครงการ

24



วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร กศ.บ. วิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาไทย (อ.ดร.อดิสรณ์  เรืองกิจจานนท์)
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการเสรมิสมรรถนะดา้นภาษาไทยสําหรับครู

 กิจกรรม : ภาษาน่ารู้สําหรับครูภาษาไทย

10,000 อ.ดร.รุ่งอรุณ 

โรจน์รัตนาดํารง 

ไชยศรี

พ.ย. 62 K49, 

SSAP5-07

1 1 11 ต.ค. 
62

29 พ.ย.
62



แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง ผล

สรุป
โครงการ

25



วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร กศ.บ. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (อ.ดร.อดิสรณ์  เรืองกิจจานนท์)
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการศกึษาดูงานด้านทักษะภาษาไทย 33,900 อ.ดร.อดิสรณ์  

เรืองกิจจานนท์

ก.พ. 63 ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลง

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง ผล

สรุป
โครงการ
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร กศ.บ. วิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (อ.ดร.นันทณิา  นลิายน)
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการสรา้งเสรมิศักยภาพนิสิตครูภาษาอังกฤษ 50,700

กิจกรรม : เสริมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตครู
ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.ลัดดา  

หวังภาษิต

พ.ย. - ธ.ค. 62

กิจกรรม : บูรณาการความรู้ภาษาอังกฤษสู่ชุมชน 21,300 ผศ.ดร.ลัดดา  

หวังภาษิต

ม.ค. - ก.พ. 63 K07, SSAP1-

07, K30, 

SSAP3-02

1,3 1 4 ก.พ. 63 27 ก.พ.
63



ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลง

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง ผล

สรุป
โครงการ
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร กศ.บ. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (อ.ดร.นันทณิา  นลิายน)
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 41,100 อ.ดร.นันทิณา

  นิลายน

ก.พ. 63 K12, K17, 

SSAP1-2, 17, 

SSAP4-06

1 1 12 ธ.ค. 
62

15 ม.ค. 
63



แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง ผล

สรุป
โครงการ
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร กศ.บ. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา และวิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้สังคมศึกษา (อ.รุจน์  ฤาชา)
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสังคมศกึษา 80,100

กิจกรรม : การศึกษาแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษาสําหรับนิสิต 50,000 อ.รุจน์  ฤาชา พ.ย. - ธ.ค. 

62

K12,17 

SSAP1-2,17

1,4 1 25 ต.ค. 
62

22-25 
ธ.ค. 62



กิจกรรม : การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยบูรณาการ
เนื้อหาในท้องถิ่นสําหรับนิสิต

30,100 อ.รุจน์  ฤาชา ม.ค. - ก.พ. 

63

K12,17 

SSAP1-2,17

1,4 1 29 ม.ค.
63

8-10 
ก.พ. 63



แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง ผล

สรุป
โครงการ
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร กศ.บ. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (อ.ดร.สุณิสา  สุมริัตนะ)
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูส้ําหรับนิสิต

หลักสูตร กศ.บ.(เอกคู่) วิชาเอกคณติศาสตร ์       

    (ยอดใชจ้ริง 63,700 บาท)

67,000 อ.สุณิสา สุมิรัตนะ ม.ค.-ก.พ.63 K07,08,45,49, 

SSAP1-07,08, 

SSAP5-05,07

1 1 2  ธ.ค. 62 22-23 
ม.ค. 63



แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง ผล

สรุป
โครงการ
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร กศ.บ. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และวิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อ.สมปอง  ใจดีเฉย)
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูส้ําหรับนิสิต

ครูวิทยาศาสตร์ (ยอดใชจ้ริง 66,470 บาท)

68,300 อ.ดร.วันเพ็ญ

  ประทุมทอง

ม.ค.-ก.พ.63 K08, K17, 

SSAP01-

08,17

1 1 9 ธ.ค. 62 22-23 
ม.ค. 63



แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง ผล

สรุป
โครงการ
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (ผศ.ดร.ชมนาด  เชื้อสุวรรณทวี)
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยแ์ละนสิติสูค่วาม

เป็นนานาชาติ

110,000 ต.ค. 62 - 

พ.ค. 63

2 โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นนานาชาติสําหรับ

อาจารยแ์ละนิสิต ป.โท วกจ.

1,008,000 ธ.ค. 62

กิจกรรม : การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ
สําหรับนิสิตวิชาเอกวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

167,350 อ.วันเพ็ญ     
ประทุมทอง

K08, 17, 43, SSAP1-

08,17, SSAP4-06
1 1 15 ม.ค.

63
9-11 

ก.พ. 63


กิจกรรม : การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ
สําหรับนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา

81,450 อ.นันทิณา     
    นิลายน

K43, SSAP4-06 1 1 เสนออธกิารฯ 3
 ม.ค.63

18-19 
ม.ค.63



กิจกรรม : การฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งความเป็นนานาชาติสําหรับอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวทิยาการทางการศึกษาและ
การจัดการเรยีนรู้

759,200

3 โครงการยกระดับคุณภาพปริญญานิพนธ์ของนิสิต

   ป.โท วกจ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์

148,500 มี.ค. 63

ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลงเป็นทุนการศึกษานสิิต

โอนเปลี่ยนแปลง (เงนิเหลือจ่าย) (ยอด 759,200 .- บาท)

ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลงเป็นทุนการศึกษานสิิต

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ผล
สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง

32



วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (ผศ.ดร.กิตติชัย  สุธาสิโนบล)
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการทําปรญิญานพินธ์

ของนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต

105,000 มิ.ย. 63

กิจกรรม : การนําเสนอกรอบแนวคิดการทําปริญญานิพนธ ์
(ยอดใชจ้ริง 17,750 บาท)

18,440 K17 / SSAP1-

01-17

1 1 12 ธ.ค. 62 11 ม.ค. 63 

กิจกรรม : การทบทวนเอกสารและการนําเสนอหัวขอ้
ปริญญานิพนธ์

80,000

กิจกรรม : การตรวจสอบและติดตามผลการทําปริญญา
นิพนธ์

5,000

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนสิติและอาจารยด์า้น

การศึกษา ณ ตา่งประเทศ

130,000 เม.ย. 63
ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลงเป็นทุนการศึกษานสิิต

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ผล
สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง

ยกเลิก

ยกเลิก
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร กศ.ม. และ กศ.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (อ.ดร.อภธิรี์  ทรงบัณฑติย์)
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาศักยภาพของนิสิต

บัณฑิตศกึษา สาขาการบรหิารการศกึษา

200,000 เม.ย. 63 K17, SSAP1-

17

1 1 - 7 พ.ย. 62 15-17 
ธ.ค. 62



2 โครงการสัมมนาทางวิชาการการบรหิารการศกึษา

 สําหรับนิสิตบัณฑิตศกึษา สาขาการบรหิาร

100,000 ม.ค. 63

3 โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารยแ์ละนสิติ

บัณฑิตศกึษาในตา่งประเทศ สาขาการบรหิาร

การศึกษา

243,500 พ.ย. 62

ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลง

ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลง

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง ผล

สรุป
โครงการ
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร กศ.ม. และ กศ.ด. สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา (ผศ.ดร.จตุพล  ยงศร)
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดและการ

ดําเนนิงานสถาบันอุดมศึกษา

80,000 พ.ค. 63

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตในการทําปรญิญา 80,000 มี.ค. 63

3 โครงการพัฒนานิสิตเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้ํา

ทางการจัดการการอุดมศึกษา

50,000 ก.พ.-มี.ค.

63

K49, 

SSAP5-07

1 1

ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลงเป็นทุนการศึกษานสิิต

ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลงเป็นทุนการศึกษานสิิต

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ผล
สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว (ผศ.ดร.พัชราภรณ์  ศรีสวัสดิ์)
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยแ์ละนสิติระดับ

บัณฑิตศกึษา หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาจติวิทยา

การแนะแนว

340,000

กิจกรรม : การอบรมและฝึกปฏิบัติเรื่องการจัดการความ
ก้าวร้าวของนักเรียน (ยอดใชจ้ริง 21,447 บาท)

25,400 อ.ดร.อสมา     

 คัมภิรานนท์

ธ.ค. 62 SSAP5-45, 

SSAP5-48

1 1 - 7 พ.ย. 62 7 ธ.ค. 62 

กิจกรรม : สัมมนาประเด็นปัญหาและหัวขอ้ในการทํา
ปริญญานิพนธ์

อ.ดร.อสมา     

 คัมภิรานนท์

มิ.ย. 63

กิจกรรม : ศิลปะบําบัด อ.ดร.ครรชติ 

แสนอุบล

ต.ค. 62

กิจกรรม : การศึกษาระบบการดูแลนักเรียนของโรงเรียน 
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

รศ.ดร.สกล     

 วรเจริญศรี

เม.ย. 63

ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลง (เงนิเหลือจ่าย) (ยอด 318,500.- บาท)

ผล
สรุป

โครงการ

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว (ผศ.ดร.พัชราภรณ์  ศรีสวัสดิ์)
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยแ์ละนสิติระดับ

บัณฑิตศกึษา หลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาจติวิทยา

การแนะแนว

100,000 พ.ค. 63

ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลง

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง ผล

สรุป
โครงการ
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
4 มติิ SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร กศ.ม. และ กศ.ด. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (ผศ.ดร.กนกพร  วิบูลพัฒนะวงศ์)
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
โครงการปรับปรุงหลักสูตร กศ.ม และ กศ.ด 

สาขาวิชาการศึกษาพเิศษ

40,000 มี.ค. 63 K06,17 

SSAP1-06,17

1 1 7 ก.พ. 63 18, 23 
มี.ค. 63

2 โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ทางการศึกษาพเิศษ

ต่างประเทศ หลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาการศึกษาพเิศษ

162,000 ก.พ. 63

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการทางศึกษา

พเิศษ

58,000 มิ.ย. 63 K17, SSAP1-

17

1 1 7 ต.ค. 62 23-25 
ม.ค. 63



โครงการเพิ่มพูนประสบการณท์างการศกึษาพเิศษ

 หลักสูตร กศม. สาขาวิชาการศึกษาพเิศษ           

   (ยอดใชจ้ริง 106,556 บาท)

112,000 ธ.ค. 62 K17, SSAP1-

17

1 1 1 ต.ค. 62 15-19 
ธ.ค. 62



โอนเปลี่ยนแปลง (เงินเหลือจ่าย) (ยอด 9,400 .- บาท) ไปเป็นทุนการศกึษานสิิต

1

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ผล
สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง

3

โอนเปลี่ยนแปลง (เงินเหลือจ่าย) (ยอด 2,900 .- บาท) ไปเป็นทุนการศกึษานสิิต

โอนเปลี่ยนแปลง (เงินเหลือจ่าย) (ยอด 6,600 .- บาท) ไปเป็นทุนการศกึษานสิิต

4

ยกเลิก-โอนเปลี่ยนแปลง
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