
update 21.04.2564

แผน/ผล          
การจัดโครงการ/กจิกรรม 

คณะศกึษาศาสตร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
ขอมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2564 



วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

ส่วนกลาง คณะศึกษาศาสตร์
ประเภท : งบเงนิอุดหนุน (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

1 เงนิอุดหนุนโครงการวิจัยและงานสรา้งสรรค์   2,632,500 ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย

วจิัยและประกัน

คุณภาพ

28 ธ.ค. 63

 - 31 พ.ค. 

64

SSA2-07 2 - - **

2 โครงการสง่เสรมิ/พัฒนาการทําวิจัยและเผยแพร่

ผลงานวิจัย

     292,500 ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย

วจิัยและประกัน

คุณภาพ

ตลอดปี

กิจกรรม : การอบรมให้ความรู้การพัฒนากระบวนการ

ปฏิบัติงานประจําสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) 

(ยอดใชจ้ริง 35,149.80 บาท)

        48 ,000 K67, SSAP5-

32

2 - - 17 พ.ย. 63 14-15 ธ.ค. 

63



กิจกรรม : การพจิารณาขอ้เสนอโครงการวิจัย          44 ,000 K67, SSAP5-

32

2 - - 17 ก.พ. 64 มี.ค. - เม.ย.

 64

**

กิจกรรม : อบรม เรื่อง การเขยีนขอ้เสนอโครงการวิจัยและ

การเขยีนบทความวิจัยเพื่อตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ

        27 ,000 K67, SSAP5-

32

2 - - 2 เม.ย. 64 6 พ.ค. 64

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงนิ 

(บาท)
 ผู้รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง ผล
สรุป

โครงการ
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
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 1,800,000  

กิจกรรม : สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึก

ประสบการณ์วิชาชพีและปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและ

ฝึกประสบการณ์วิชาชพี (กศ.บ 5 ปี) (ใช้จรงิ 102,507.70)

130,000    พ.ย. 63 K03,K09,K16,K17

 SSAP1-03,09, 

17, SSAP5-11,12

1 1 ต.ค. 63 13 พ.ย. 

63



กิจกรรม : สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึก

ประสบการณ์วิชาชพี ภาคเรียนที่ 2

143,000    9 เม.ย. 64 K03,K09,K17 

SSAP1-03,09,17

1 1 - 11 มี.ค. 64 9 เม.ย. 64 

กิจกรรม : สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารยพ์ี่เลี้ยง 

อาจารยน์ิเทศก์ ประจําปีการศึกษา 2564

6 พ.ค. 64 K03,K09,K17 

SSAP1-03,09,17

1 1 - 24 มี.ค. 

64

13 พ.ค. 64

กิจกรรม : ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึก

ประสบการณ์วิชาชพี ปีการศึกษา 2564

7 พ.ค. 64 K03,K09,K17 

SSAP1-03,09,17

1 1 - 24 มี.ค. 

64

14 พ.ค. 64

รองคณบดฝีา่ยวิชาการ

 และผูช้่วยคณบดฝีา่ย

มาตรฐานและ

ประสบการณว์ิชาชีพครู
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
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 : การส่งเสริมทักษะด้านวิชาการของนิสิต กศ.บ. 

(Open House)  (ใช้จรงิ 111 ,010.96)
120,000       พ.ย. 63 K48 / SSAP5-05 1 9 ต.ค. 63 6-8 พ.ย.

 63



กิจกรรม : ค่ายครู นิสิตรหัส 63 รองคณบดฝีา่ย

กจิการนสิติฯ

มิ.ย. - ก.ค. 

64

กิจกรรม : ค่ายครู นิสิตรหัส 64 รองคณบดฝีา่ย

กจิการนสิติฯ
ส.ค. 64

กิจกรรม : เสริมทักษะด้านการใชภ้าษาไทยและเทคโนโลยี

ดิจทิัลเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐานวิชาชพีครู (Online)

5,400          ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

20 มี.ค. 64 K43, SSAP4-06 1 10 - 2 มี.ค. 64 27 มี.ค.64

กิจกรรม : พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเขา้สู่วิชาชีพ 25,200        ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย

วเิทศสัมพันธฯ์

     7 มี.ค. -

    8 เม.ย. 

64

K18, SSAP1-18 1 10 - 15 ก.พ. 

64

6 มี.ค. - 

8 เม.ย. 64

กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์

วิชาชพีครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ (จัดอบรมรูปแบบ

ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom)

3,600          ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายมาตรฐานฯ

19 มี.ค. 64 K03,K09,K16,K17

 SSAP1-03,09, 

17, SSAP5-11,12

1 1 - 8 ก.พ. 64 19 มี.ค. 64 

3 โครงการประกวดทักษะการสอน 50,000      รองคณบดฝีา่ยพัฒนา

ศักยภาพนสิติฯ
เม.ย. 64 K47, SSAP5-04 1 3,10,11 - 20 เม.ย.64

4 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต 120,000     ผูช้่วยคณบดฝีา่ย

กจิการนสิติฯ
เม.ย. 64 K48, SSAP5-

05, SSAP1-17

1 1,10,11 - 16 มี.ค. 

64

9 เม.ย. 64

5 โครงการกระดานดําสัมพันธ์ 350,000    ผูช้่วยคณบดฝีา่ย

กจิการนสิติฯ

มี.ค.-พ.ค.64 SSAP5-04-

06,23,29

ยกเลิก

6 โครงการไม้เรยีวเกม 170,000     ผูช้่วยคณบดฝีา่ย

กจิการนสิติฯ

มี.ค.-เม.ย.64 SSAP5-04, 23, 

29

ยกเลิก
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิลํา

ดับ
ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงนิ 

(บาท)
 ผู้รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง ผล
สรุป

โครงการ

7 โครงการปฐมนเิทศนสิติใหม่ (ปรญิญาตร)ี 70,000      ผูช้่วยคณบดฝีา่ย

กจิการนสิติฯ
ส.ค. 64 SSAP5-01

8 โครงการไหว้ครู คณะศกึษาศาสตร ์(ปรญิญาตร)ี 70,000      ผูช้่วยคณบดฝีา่ย

กจิการนสิติฯ
ส.ค.-ก.ย.

64

SSAP5-03,30

9 โครงการพัฒนาศักยภาพผูน้ํานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 120,000     อ.โอภาส  สุขหวาน มิ.ย. 64 SSAP5-04, 

10 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะและ

เพศศึกษา (ออนไลน)์ สําหรับนิสิตระดับปรญิญาตรี

25,000      อ.นฤมล  พระใหญ่ เม.ย. 64 K05, K48, 

SSAP5-05

1 6, 10, 11 - 18 มี.ค. 

64

17 เม.ย. 

64

รอ
เปลี่ยนแปลง

11 โครงการอบรมให้ความรูเ้รื่องการเลอืกใช้สถติเิพื่อ

การวิจัยทางการศกึษา (ออนไลน)์ สําหรับนิสิต

ระดับบัณฑิตศกึษา

25,000      ผูช้่วยคณบดฝีา่ย

กจิการนสิติฯ
ก.ค.-ส.ค.

64

SSAP1-06 ยกเลิก

12 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ระดับบัณฑิตศกึษา 50,000      ผูช้่วยคณบดฝีา่ย

กจิการนสิติฯ
มิ.ย. 64 SSAP5-01

13 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะ

ศกึษาศาสตร์

200,000    รองคณบดฝีา่ยพัฒนา

และสื่อสารองคก์ร
พ.ค. 64 K84, SSAP6-11, 

SSAP7-06

14 โครงการพัฒนาสารานุกรมศึกษาศาสตร์ 100,000     อ.โอภาส สุข

หวาน

ก.ค. 64 -
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิลํา

ดับ
ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงนิ 

(บาท)
 ผู้รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง ผล
สรุป

โครงการ

15 โครงการพัฒนาแผน และงานประกันคุณภาพ

การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

100,000     รองคณบดฝีา่ย

แผนงานและกจิการ

พิเศษ

ตลอดปี

กิจกรรม : จัดทําแผนกลยุทธร์ะยะยาว สู่แผนปฏิบัติการของ

คณะศึกษาศาสตร์ (ใช้จรงิ 24,250.-)
28,000        พ.ย. 63 SSAP6, K76 5 - - 5 ต.ค. 63 11 พ.ย. 63 

กิจกรรม : การอบรมให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์

 AUN-QA (ใช้จรงิ 26,709.11)
25,000        ธ.ค. 63 K76, K92, 

SSAP7-11

1 - - 17 พ.ย. 63 21-22 ธ.ค.

 63


ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
16 โครงการวันสถาปนาคณะศกึษาศาสตร ์และวัน 

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี

400,000 รองคณบดฝีา่ยพัฒนา

และสื่อสารองคก์ร
16 ก.ย. 64

เงนิรายได้อื่นรอการรับรู้ – โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมสีถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดย

มีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงกับโรงเรียนขนาดเล็ก/ขยาย

โอกาส เขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน

ผศ.ดร.กัมปนาท 

 บริบูรณ์

ตลอดปี

ครั้งที่ 1 99,100 24 ต.ค.63

 -28 พ.ย.63

16 ต.ค. 63 24 ต.ค.63

 -28 พ.ย.63

ครั้งที่ 2 100,000 15-23 ธ.ค. 63 11 พ.ย. 63 15-23 ธ.ค. 63

ครั้งที่ 3 80,000 13-24 ม.ค.64 30 ธ.ค. 63 ยกเลิก
ครั้งที่ 4 150,000 10-21 มี.ค.64 25 ก.พ. 64 10-21 มี.ค.64
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการสัมมนาบุคลากร ภาควิชาหลักสูตรและ

การสอน

210,000 อ.ดร.รังรอง 

 สมมิตร

พ.ค. 64 K77,78, 

SSAP5-41,43

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผล
สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ระดับปรญิญาตร ี

หลักสูตร กศ.บ. วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว

180,000 ผศ.ดร.พัชราภรณ์  

ศรสีวัสดิ์

ต.ค. 63 -

ก.พ. 64

กิจกรรม จติอาสาเพื่อพัฒนาเป้าหมายทางการเรียนโดยการ

ให้คําปรกึษากลุ่มของนักเรียน (ใช้จรงิ 31,300.-)
31,300 ต.ค. 63 K46-47 1,3 - - 8 ต.ค. 63     29 ต.ค.

 - 1 พ.ย. 

63



กิจกรรม การพัฒนาการสื่อสารเชงิบวกสําหรับครูแนะแนว 1,800 เม.ย. 64 K08, K12, K17, 

SSAP01-08 ,12,17, 

K48, K62, SSAP5-

05 , 25

1 1, 11 - 9 มี.ค. 64 1 เม.ย. 64

กิจกรรม การเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์

วิชาชพีครูแนะแนว

34,400 เม.ย. 64 K46-47 1 1 - 16 มี.ค. 64 7-8 พ.ค. 

64

กิจกรรม การแนะแนวพลังบวก 17,250 เม.ย. 64 K46-47 1 1 - 31 มี.ค. 64 25 เม.ย. 64

กิจกรรม ค่ายส่งเสริมจติสาธารณะ เม.ย. 64

กิจกรรม เทคนิคการปรับพฤติกรรมเพื่อการจัดการชั้นเรียน พ.ค. 64

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง ผล

สรุป
โครงการ

8



วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิลํา

ดับ
ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง ผล

สรุป
โครงการ

2 โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานสําหรับอาจารย ์

ภาควิชาการแนะแนวและจติวิทยาการศกึษา

60,000 ผศ.ดร.พัชราภรณ์  

ศรสีวัสดิ์

พ.ค. 64

9



วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ระดับปรญิญาตร ี

สาขาการวัด ประเมิน และวิจัยการศกึษา

35,000 พ.ค. 64

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ระดับบัณฑิตศกึษา 

สาขาการวัด ประเมิน และวิจัยการศกึษา

120,000 เม.ย. 64

3 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาศักยภาพในการทํา

ปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศกึษา สาขา

การวัด ประเมิน และวิจัยการศกึษา

35,000 มิ.ย. 64

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผล
สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง

10



วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต วิชาเอกเทคโนโลยี

การศึกษา

200,000 มี.ค. 64

กิจกรรม การอบรมเชงิปฏิบัติการ การผลิตสื่อโทรทัศน์

ออนไลน์

100,000 K48-49 

SSAP05-07

1 1, 10 - 25 ก.พ.64 30 มี.ค. 

64, 1,5,7 

เม.ย.64

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต วิชาเอก

คอมพวิเตอรศ์ึกษา

100,000 ผศ.แจม่จันทร์  

ศรีอรุณรัศมี

พ.ค. 64 K48, 49, 

SSAP5-06,07

1 1, 10 - 18 มี.ค. 

64

1,2,8 

พ.ค. 64

3 โครงการสง่เสรมิศักยภาพอาจารยแ์ละนสิติระดับ

บัณฑิตศกึษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

100,000 พ.ค. 64

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผล
สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง

11



วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1  โครงการพัฒนานิสิตอุตสาหกรรมศกึษา 100,000 พ.ย. 63 - พ.ค. 64

กิจกรรม สืบสาน ต่อยอดความเป็นครูให้กับนิสิตเอก

อุตสาหกรรมศึกษา

75,000 อ.ภุชงค์  

จันทร์จริะ

K08, SSAP1-08, 

K49, SSAP5-07

1 2, 10 - 8 เม.ย. 64 8-10 พ.ค.

 64

กิจกรรม เสริมสร้างจติสาธารณะเพื่อพัฒนาวิชาชพี และ

ปลูกจติสํานึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม       

    (ใช้จรงิ 25,000.-)

25,000 อ.ภุชงค์  

จันทร์จริะ

K08, SSAP1-08, 

K49, SSAP5-07

1 1, 2, 10 - 30 พ.ย. 63 16-20 ธ.ค.

 63



2 โครงการพัฒนาอาจารยอ์ุตสาหกรรมศกึษา 50,000 พ.ค. -มิ.ย. 64 K78, SSAP5-42

ผล
สรุป

โครงการ

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง

12



วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชาการศึกษา

ตลอดชีวิต

45,000 ผศ.ดร.กัมปนาท 

 บริบูรณ์

พ.ค. 64 K05, SSAP1-

05

2 โครงการค่ายอาสาการศกึษาตลอดชีวิต 20,000 ผศ.ดร.กัมปนาท 

 บริบูรณ์

พ.ค. 64 K05, K07, 

SSAP1-05

3 โครงการสัมมนาการศกึษาตลอดชีวิต 10,000 ผศ.ดร.กัมปนาท 

 บริบูรณ์

เม.ย. 64 K05, SSAP1-

05

4 โครงการศกึษาดูงานการศกึษาตลอดชีวิต 45,000 ผศ.ดร.กัมปนาท 

 บริบูรณ์

มี.ค. 64 K05, SSAP1-

05

1 1, 10 - 21 มี.ค.-

5 เม.ย. 

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผล
สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง

13



วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการฝึกอบรมวิชาผูก้ํากับลูกเสอืสามัญ ขั้น

ความรูท้ั่วไปและขั้นความรูเ้บื้องตน้ (B.T.C)

29,600 อ.ดร.พัชรีวรรณ 

 คุณชื่น

พ.ค. 64 K45, 47, 

SSAP1-01,04

1 5 - 27 พ.ย. 

63

16-18 

ม.ค. 64

ยกเลิก 
21 เม.ย.64

2 โครงการ English We Can 28,000 อ.ดร.ฑมลา 

บุญกาญจน์

   24 เม.ย. 

64, 1 พ.ค. 64

K18, SSAP1-

05,18

1 10 - 22 มี.ค. 

64

24 เม.ย.,

 1 พ.ค. 64

3 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพทางการ

ศึกษาพิเศษ

20,000 ธ.ค. 63 K47, SSAP5-

04

1 - - 27 ต.ค. 

63

16 ธ.ค. 

63



4 โครงการศกึษาดูงานด้านการศึกษาพิเศษของนิสิต

ระดับบัณฑิตศกึษา (เปลี่ยนชื่อจากการประชุมครั้งที่ 

10/2563 วันที่ 28 ต.ค. 2563)

200,000 30 พ.ค. 64 -

 3 มิ.ย. 64

K17, SSAP1-17, 

K47, SSAP5-04

1 - - 9 มี.ค. 64 30 พ.ค.

 - 3 มิ.ย.

 64

5 โครงการพัฒนาศักยภาพนสิติและอาจารยร์ะดับ

บัณฑิตศกึษา สาขาวิชาการศึกษาพเิศษ

47,100 ก.ค. 64 K17, SSAP1-17, 

K47, SSAP5-04

1 - - 9 เม.ย. 

64

1-3 ก.ค.

 64

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง ผล

สรุป
โครงการ

14



วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิลํา

ดับ
ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง ผล

สรุป
โครงการ

6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพนสิติระดับ

บัณฑิตศกึษา สาขาวิชาการศึกษาพเิศษ

110,000 ก.พ. 64

กิจกรรม การประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาโดยใช้

แบบทดสอบ The Standard Progressive Matrices (SPM: 

Parallel Version) (ใช้จรงิ 26,033.22)

26,100 K17, K47, 

SSAP1-17, 

SSAP5-04

1 - - 2 ธ.ค. 63 7 ก.พ. 63 

กิจกรรม การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการพเิศษ

ในชัน้เรียนรวม

83,900 K17, K47, 

SSAP1-17, 

SSAP5-04

1 - - 2 ธ.ค. 63 22-24 

เม.ย. 63

7 โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานของอาจารย์ 

ศูนย์พัฒนาการศกึษาพเิศษ (เปลี่ยนชื่อจากการประชุม

ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 28 ต.ค. 2563)

100,000 ส.ค. 64 K47, 

SSAP5-04

1 - - 2 เม.ย. 64 15-18 

มิ.ย. 64

ยกเลิก 
21 เม.ย.64

15



วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร กศ.บ. ปริญญาตรี (อ.ดร.รังรอง  สมมติร)
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ระดับปรญิญาตรี 272,200 อ.ดร.รังรอง 

 สมมิตร

เม.ย. 64 K05, SSAP1-

05

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

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
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (ผศ.ดร.สุมาลี  เชื้อชัย) (ผศ.ดร.ดวงใจ  สีเขียว)
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการค่ายสานสัมพันธ์การประถมศกึษา 180,000 เม.ย. 64 K05, SSAP1-05

2 โครงการความรูสู้ชุ่มชน 30,000 พ.ค. 64 K05, K07, 

SSAP1-05,07

3 โครงการการพัฒนาทักษะการผลติสื่อสิ่งประดษิฐ์

สําหรับครูประถมศกึษา

30,000 พ.ค. 64 K05, SSAP1-05

4 โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน นิสิต

ระดับปรญิญาตร ีสาขาวิชาการประถมศึกษา

40,000 ธ.ค. 63

กิจกรรม การฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนฐาน

สมรรถนะ (Competency-Based Instruction: CBI) ใน

ระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน

หลักสูตรฐานสมรรถนะ (ใช้จรงิ 10,800.-)

10,800 online K08,SSAP1-08, 

K80, SSAP6-06

1 1, 10 - 5 ม.ค. 64 26-27 

ม.ค. 64



กิจกรรม การศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน

ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมในระดับประถมศึกษา

29,200 K08, SSAP1-

08

1 1, 10 - 7 เม.ย. 64 25 พ.ค. 

64

5 โครงการวันการประถมศกึษา (ใช้จรงิ 15,662.-) 65,000 พ.ย. 63 K49,SSAP5-07 1 3 พ.ย. 63 24 พ.ย. 

63



แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผล
สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง

17



วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

ผล
สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง

6 โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานด้านหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู ้สําหรับบุคลากรประจํา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต การประถมศึกษา

100,000 พ.ค.-มิ.ย. 

64

30 พ.ค.

 - 1 มิ.ย.

 64

18



วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (อ.ดร.รังรอง  สมมติร)
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการเปิดโลกทัศน์การศึกษาปฐมวัย 8,000 พ.ค. 64

2 โครงการค่ายการเล่นและอ่านสรา้งสุข 36,000 พ.ค. 64

3 โครงการปฐมวัยกับชุมชน (ใช้จรงิ 10,800.-) 11,900 ธ.ค. 63 K46, 

SSAP5-03

1 1,2,4,10 - 24 พ.ย.

63

9 ธ.ค. 63 

4 โครงการสัมมนาทางวิชาการสําหรับนสิิตครูปฐมวัย 7,200 เม.ย. 64

5 โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องปฐมวัย 5,700 เม.ย. 64

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผล
สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร กศ.บ. วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน (อ.ดร.ธนกร  ขันทเขตต์)
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการฝึกอบรมการออกแบบและพัฒนาแหลง่

การเรยีนรูชุ้มชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

30,000 พ.ค. 64

2 โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานการพัฒนา

ชุมชนบนฐานคิดปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

สําหรับนสิิตครู

86,100 พ.ค. 64 K54,SSAP5-

12

1 1,2,3,4,10 -

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

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
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

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

1 โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานสําหรับ

นิสิตครูภาษาไทย

185,300 อ.ดร.อดิสรณ์  

เรืองกิจจานนท์

เม.ย. 64

กิจกรรม : เสริมสมรรถนะด้านการอ่านเชงิวิเคราะห์วิจารณ์

วรรณคดีและวรรณกรรม

7,200 K49, SSAP5-

07

1, 4 8, 10 - 22 มี.ค. 64 21 เม.ย. 64

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

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
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

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

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาและ

วัฒนธรรม วิชาเอกการจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ

12,300 อ.ดร.นันทิณา

  นิลายน

เม.ย. 64 K12, K17, 

SSAP1-02,17

1 10 - 7 เม.ย. 64 21, 28 

เม.ย. 64

ยกเลิก

2 โครงการศกึษาดูงาน สําหรับนิสิตวิชาเอกการ

จัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ

100,600 อ.ดร.นันทิณา

  นิลายน

เม.ย. 64 K38, K43, 

SSAP4-01, 07

1 10 - 25 มี.ค. 

64

23-25 

เม.ย. 64

ยกเลิก

3 โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูส้ําหรับนิสิตวิชาเอก

การจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ

55,000 ผศ.ดร.ลัดดา

 หวังภาษิต

พ.ค. 64

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง ผล

สรุป
โครงการ

22



วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

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

1 โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนรูส้ังคม

ศึกษา

15,000 มี.ค. 64 K12, K17, 

SSAP1-12,17

1 7,10,11 - 9 เม.ย. 

64

27 เม.ย. 

64

2 โครงการค่ายการจัดการเรียนรูส้ังคมศกึษาโดย

บูรณาการเนื้อหาในท้องถิ่น

53,800 พ.ค. 64 K12, K17, 

SSAP1-12,17

1,4 1, 2, 10, 11 - 23-26 

พ.ค. 64

3 โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานประวัติศาสตร์

สําหรับนสิิตครู เอกคู่สังคมศกึษา (ใช้จรงิ 15,000.-)
15,000 ม.ค. 64 K12, K17, 

SSAP1-12,17

1,4 3,8,10,11 - 23 พ.ย. 

63

19 ธ.ค. 

63



4 โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานวัฒนธรรม

ท้องถิ่นสําหรับนสิิตครู เอกคู่สังคมศกึษา

42,500 พ.ค. 64 K12, K17, 

SSAP1-12,17

1,4 - 14-16 

พ.ค. 64

5 โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานภูมิศาสตร์

สําหรับนสิิตครู เอกคู่สังคมศกึษา

38,500 เม.ย. 64

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

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
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

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

1 โครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์

ในศตวรรษที่ 21

30,000 เม.ย. 64 K49, SSAP5-

07

1 1, 10 - 7 เม.ย. 64 25 เม.ย.

 64

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต หลักสูตร กศ.บ.

(เอกคู่) วิชาเอกคณติศาสตร์

172,900 เม.ย. 64

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

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
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

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

1  โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานสําหรับนสิิตครู

วิทยาศาสตร์

17,600 เม.ย. 64 K08, K17, 

SSAP1-08,17

1 4, 10 - 24 เม.ย. 

64

ยกเลิก

2  โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและศึกษาดูงาน

สําหรับนสิิตครูวิทยาศาสตร์

132,000 พ.ค. 64

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

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
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (ผศ.ดร.ดวงใจ  สีเขียว)
ประเภท : งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเงนิรายได้)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต 

หลักสูตร กศ.ม. วกจ. (ใช้จรงิ 7,200.-)
10,800 ธ.ค. 63 K17, SSAP1-

17

1 - - 30 พ.ย.

63

26 ธ.ค. 

63



2 โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ

นิสิต หลักสูตร กศ.ม. วกจ. ในการทําปรญิญา

466,000 พ.ค. 64 K49, 

SSAP5-07

1 - - 5 เม.ย. 

64

19-20 

มิ.ย. 64

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง

ศักยภาพด้านภาษา การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

และการจัดการเรียนรูส้ําหรับนิสิต หลักสูตร กศ.ม.

 วกจ.

104,400 พ.ค. 64 K48, K49, 

SSAP4-05

1 - - 24 มี.ค. 

64

30 เม.ย. -

 2 พ.ค. 64

4 โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานการจัดการ

เรยีนรูร้ะดับประถมศกึษา

35,000 มิ.ย. 64

5 โครงการการพัฒนาหัวข้อปรญิญานิพนธ์ หลักสูตร

 กศ.ม. วกจ. การประถมศึกษา

12,000 พ.ค. 64 K09, 

SSAP1-09

1 - - 7 เม.ย. 64 9 พ.ค. 64

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผล
สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

ผล
สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง

6 โครงการศกึษาดูงานและพัฒนาศักยภาพการทํา

ปรญิญานพินธ์สําหรับนิสิต ป.โท วกจ.วิทยาศาสตร์

55,000 พ.ค. 64
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

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

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต หลักสูตร ปร.ด.

สาขาวิทยาการทางการศกึษาและการจัดการเรียนรู้

200,000 ก.พ. 64 / 

เม.ย. 64

กิจกรรม การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้

บริบทของพื้นที่ทางเศรษฐกิจ (AEC) (ใช้จรงิ 42,665.20)
46,220 พ.ย. 63 K17, SSAP1-

17

1 - - ** 7-8 พ.ย. 

63



กิจกรรม การจัดสัมมนาประเด็นปัญหาด้านวิทยาการทาง

การศึกษาและการจัดการเรียนรู้

ไม่ใชเ้งนิ ก.พ. 64 20 ก.พ. 64

กิจกรรม การพัฒนาสมรรถนะนิสิตปริญญาเอกด้านการวิจัย

ทางการศึกษา

เม.ย. 64

กิจกรรม การจัดสัมมนาการนําเสนอกรอบแนวคิดการทํา

ปริญญานิพนธใ์นระดับปริญญาเอก

มิ.ย. 64

2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย ์หลักสูตร ปร.ด.

สาขาวิทยาการทางการศกึษาและการจัดการเรียนรู้

20,000 เม.ย. 64

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผล
สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง
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วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
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 โครงการสัมมนาทางวิชาการการบรหิารการศกึษา

สําหรับนิสิตบัณฑิตศกึษา สาขาวิชาการบรหิาร

การศึกษา (ใช้จรงิ 28,650.-)

100,000 มี.ค. 64 K49,SSAP5-

07

1 - - 24 พ.ย. 63

 (42,000.-)

26-27 

ธ.ค. 63



2 โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานสําหรับอาจารย์

และนิสิตระดับบัณฑิตศกึษาสาขาวิชาการบรหิาร

การศึกษา

607,800 เม.ย. 64

กิจกรรม : การบริหารการศึกษากับการพัฒนาชุมชน 267,000 K49,SSAP5-

07

1 - - 18 ก.พ. 64 28-30 

มี.ค. 64

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

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
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
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 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาศักยภาพในการทํา

ปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศกึษา 

สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา (ใช้จรงิ 
88,479.83)

100,000 เม.ย. 64 K49, 

SSAP5-07

1 - - 29 ต.ค. 

63

19-20 

ธ.ค.63



2 โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานอาจารยแ์ละ

นิสิตระดับบัณฑิตศกึษา สาขาวิชาการจัดการการ

อุดมศึกษา

150,000 พ.ค. 64

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผล
สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง

30



วัน/เดือน/ปี

ตามแผน SSAP
ยุทธศาสตร์

คณะฯ
กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดอืน/ปี
 ที่ขออนุมัติ

วัน/เดอืน/ปี
 ที่จัดจรงิ

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

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ระดับบัณฑิตศกึษา 

สาขาวิชาจติวิทยาการแนะแนว

200,000 พ.ย. 63

กิจกรรม การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง (ใช้จรงิ 
17,395.-)

18,250 อ.อสมา คัมภิรานนท์ พ.ย. 63 SSAP5-45,48 1 - - - 29 พ.ย. 63 

กิจกรรม การวิเคราะห์ขอ้มูลวิจัย โดยโปรแกรม SPSS      

(ใช้จรงิ 17,988.-)
18,250 อ.อสมา คัมภิรานนท์ มี.ค. 64 SSAP5-45,48 1 - - 11 ม.ค. 64 7 มี.ค. 64 

กิจกรรม การเขยีนบทความวิชาการ/บทความวิจัยต่างประเทศ พ.ค. 64

2 โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานสําหรับอาจารย ์

หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา สาขาวิชาจติวิทยาการ

แนะแนว

165,000 พ.ค. 64

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน
เงนิ (บาท)

 ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง ผล

สรุป
โครงการ
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