
ขอมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566

แผนการจัดโครงการ/กิจกรรม คณะศึกษาศาสตร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566)



วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

สวนกลาง คณะศึกษาศาสตร

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ

1 เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและงานสรางสรรค     3,122,100 ผช.วิจัยและ

ประกันคุณภาพ

** ** **

2 โครงการสงเสริม/พัฒนาการทําวิจัยและเผยแพร

ผลงานวิจัย

      346,900 ผช.วิจัยและ

ประกันคุณภาพ

กิจกรรมที่ : สงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ย.65 - 

มี.ค.66

พ.ย.65 - 

มี.ค.66

กิจกรรม : การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566

ก.พ.-มี.ค.66 - 1 - - - ก.พ.-มี.ค.66 ** **

กิจกรรม KM เรื่อง "เตรียมบทความวิจัยอยางไรใหไดตีพิมพ

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Scopus)"

16 ธ.ค.65 P1-18 1 - - 16 ธ.ค.65

กิจกรรมที่ : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัยอยางไรเพื่อใหไดรับทุนวิจัย” (อาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน)

19 ต.ค.65

กิจกรรมที่ : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนบทความ

วิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาต”ิ 

(อาจารย)

1-2 มี.ค.66

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน 

(บาท)

 ผูรับผิดชอบ ความสอดคลอง ผล

สรุป

โครงการ
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
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วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน 

(บาท)

 ผูรับผิดชอบ ความสอดคลอง ผล

สรุป

โครงการ

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะศึกษาศาสตร       900,000 รองคณบดีฝาย

วิชาการ

4 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยคณะศึกษาศาสตร       100,000 รองคณบดีฝาย

วิชาการ

กิจกรรม :  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของ

อาจารยและการรับรองสมรรถนะอาจารยมืออาชีพ (UKPSF)

 (Online)

          50,000  รองคณบดีฝาย

วิชาการ

มี.ค.66

กิจกรรม : การสงเสริมการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

(Online)

          50,000  รองคณบดีฝาย

วิชาการ

มิ.ย.66

5 โครงการพัฒนาตําราอาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร       400,000 รองคณบดีฝาย

วิชาการ
พ.ค.66 - 1 - - - ก.พ.-ก.ค.

66

** **

6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานวิชาการ คณะ

ศึกษาศาสตร

        70,000 รองคณบดีฝาย

วิชาการ
2 1,2 - - -   30 มี.ค. - 

1 เม.ย.66
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ลํา
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 จํานวนเงิน 

(บาท)

 ผูรับผิดชอบ ความสอดคลอง ผล

สรุป

โครงการ

7 โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเปนครู       250,000 รองคณบดีฝาย

วิชาการ

กิจกรรม : การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 (Online)

          50,000  ผูชวยคณบดี

ฝายวิชาการ

พ.ย.65

กิจกรรม : การพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การศึกษา สําหรับนิสิตชั้นปที่ 2 (Online)

          50,000  ผูชวยคณบดี

ฝายวิชาการ

พ.ย.65

กิจกรรม : การพัฒนาความรูและสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

เพื่อเตรียมความพรอมเขารับการทดสอบเพื่อขอรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สําหรับนิสิตชั้นปที่ 3 

(Online)

          50,000  ผูชวยคณบดี

ฝายวิชาการ

ธ.ค.65

กิจกรรม : การบูรณาการวิชาการเพื่อตอบแทนสังคม (วิชา

แกน ศษ411 นิสิตคณะศึกษาศาสตรชั้นปที่ 4)

100,000 ผศ.ดร.กัมปนาท

 บริบูรณ

มี.ค.-เม.ย.66

8 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน       100,000 ผช.คณบดีฝาย

วิชาการ

กิจกรรม : การพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

การศึกษา (Onsite)

50,000 ต.ค.65

กิจกรรม : การพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ

เรียนรู (Online)

50,000 พ.ค.66

9 โครงการเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติการสอนของ

นิสิตคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2565

      100,000 ผช.คณบดีฝาย

มาตรฐานฯ
ม.ีค.66 P1-45 1 1 2 ม.ีค.66
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วัน/เดือน/ป
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สรุป

โครงการ

10 โครงการสัมมนาผูบริหารสถานศึกษา คร/ูอาจารยพี่

เลี้ยง และอาจารยนิเทศก ปการศึกษา 2566

      500,000 ผช.คณบดีฝาย

มาตรฐานฯ
พ.ค.66

11 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครู นิสิตหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต 5 ป

      100,000 (6 คณะรวมผลิต) 

ผช.คณบดีฝาย

มาตรฐานฯ

กิจกรรม : สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝก

ประสบการณวิชาชีพและปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและ

ฝกประสบการณวิชาชีพ ปการศึกษา 2565 (Online)

50,000 12 ต.ค.65

กิจกรรม : สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝก

ประสบการณวิชาชีพปการศึกษา 2565 (Online)

50,000 24 ก.พ.66 P1-45 1 1 - - 24 ก.พ.66

12 โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการสอน นิสิต

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 4 ป

      200,000 (6 คณะรวมผลิต) 

ผช.คณบดีฝาย

มาตรฐานฯ

กิจกรรม : สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอน ศษ491 การ

ปฏิบัติการสอน 4 ปการศึกษา 2565

50,000 11 ต.ค.65

กิจกรรม : ปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอน ศษ291 การ

ปฏิบัติการสอน 2 ปการศึกษา 2566

50,000 พ.ค.66

กิจกรรม : ปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอน ศษ391 การ

ปฏิบัติการสอน 3 ปการศึกษา 2566

50,000 มิ.ย.66

กิจกรรม : ปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอน ศษ491 การ

ปฏิบัติการสอน 4 ปการศึกษา 2566

50,000 พ.ค.66
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ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม
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สรุป

โครงการ

13 โครงการคายครูนิสิตการศึกษาบัณฑิต ชั้นปที่ 1 (รหัส

 66)

    1,500,000 รอง/ผช.ฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
ส.ค. 66

14 โครงการสุขภาวะและเพศศึกษา สําหรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี (รหัส 65)

      120,000 รอง/ผช.ฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
ม.ค. 66 P1-53 1 6 2 - 30 ม.ค.66  

15 โครงการอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูเบื้องตน (รหัส

 64)

      470,000 รอง/ผช.ฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ

ครั้งที่ 1 พ.ย. 65 P1-45 1 1,2,3,5,11 - 16-18 ธ.ค.

65

 

ครั้งที่ 2 มี.ค. 66 P1-45 1 1,2,3,5,11 - 18-20 มี.ค.

66

16 โครงการสรางเสริมความเปนประชาธิปไตยสําหรับ

นิสิตครูคณะศึกษาศาสตร (รหัส 64) (Onsite)

        20,000 รอง/ผช.ฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
ก.พ. 66 P1-45, 46 1 7,11 1 - 20 ก.พ.- 7

 ม.ีค.66

17 โครงการสานสัมพันธกีฬาศึกษาศาสตร (รหัส 64) 

(Onsite)

      150,000 รอง/ผช.ฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
ธ.ค. 65 P1-

45,48,49, 

P3-09

1,2 2,9 - 7-8 ม.ค.65

18 โครงการบริการวิชาการสูสังคม (สโมสรนิสิต) (Onsite)       100,000 รอง/ผช.ฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
ก.พ. 66 P1-45, P3-

05

1 1,2,11 1,7 18-21 

ม.ค.66

19 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม (ระดับปริญญาตร)ี (รหัส

 66) (Onsite)

        90,000 รอง/ผช.ฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
ส.ค. 66

20 โครงการเปดบานวิชาการศึกษาศาสตร (Open 

House) (Onsite)

      250,000 รอง/ผช.ฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
พ.ย. 65 P1-45,47-

49, P3-09

1,2 2,10,11 - 12-13 

พ.ย.65
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 ผูรับผิดชอบ ความสอดคลอง ผล

สรุป
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21 โครงการประกวดทักษะการสอน (Onsite)       100,000 รอง/ผช.ฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
ม.ีค. 66

22 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํานิสิตคณะศึกษาศาสตร 

(Onsite)

      150,000 รอง/ผช.ฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
เม.ย. 66

23 โครงการไหวครู คณะศึกษาศาสตร (ระดับปริญญาตร)ี

 (รหัส 66) (Onsite)

      120,000 รอง/ผช.ฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
7 ก.ย. 66

24 โครงการปจฉิมนิเทศ (ระดับปริญญาตร)ี (รหัส 

61-62) (Onsite)

      250,000 รอง/ผช.ฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
ก.พ. 66 /

พ.ค. 66

P1-45, 53, 

62

1,2 1,6 2 - 3 ม.ีค.66

25 โครงการไมเรียวเกม (Onsite)       250,000 รอง/ผช.ฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
ม.ีค. 66 P1-

45,48,49, 

P3-09

1,2 2,9 2 - 11 ก.พ.66

26 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม (ระดับบัณฑิตศึกษา) 

(รหัส 66) (Onsite)

        20,000 รอง/ผช.ฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
ส.ค. 66

27 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา 

(การอบรม เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย) 

(รหัส 65) (Online 2 รอบ)

        80,000 รอง/ผช.ฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
ม.ิย. 66 P1-45,46 1 - - - 17 ม.ีค. , 

16 ม.ิย.66

28 โครงการคนหาพิธีกรหนาใหม คณะศึกษาศาสตร         50,000 รอง/ผช.ฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
ต.ค. 65

29 โครงการเรียนรูชุมชนของผูบริโภค ดานเศรษฐกิจ

หมุนเวียน ตามแนว BCG MODEL

      100,000 รอง/ผช.ฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
ธ.ค. 65 / 

เม.ย. 66

P1-45 1 1,4,11 - 20 ม.ค.- 

26 ม.ีค.66

30 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายสโมสรนิสิต

ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (กลุม 16)

      150,000 รอง/ผช.ฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
ม.ิย. 66
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน 

(บาท)

 ผูรับผิดชอบ ความสอดคลอง ผล

สรุป

โครงการ

31 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

        50,000 รอง/ผช.ฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
ม.ค.-ก.พ. 

66

32 โครงการพัฒนาความสามารถนิสิตในการสื่อสาร

ความรูสูสากล (ตลาดนัดวิชา งานวัด)

      100,000 ผช.คณบดีฝายวิเทศ

สัมพันธฯ
พ.ย.65

33 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตเพื่ออาชีพ         20,000 ผช.คณบดีฝายวิเทศ

สัมพันธฯ
ม.ค.66

34 โครงการ Srinakharinwirot International 

Symposium on Education (SWUIS-EDU)

      100,000 ผช.คณบดีฝายวิเทศ

สัมพันธฯ
ม.ิย.66

35 โครงการสื่อภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารคณะ

ศึกษาศาสตร

        50,000 ผช.คณบดีฝายวิเทศ

สัมพันธฯ
ก.ค.66 P1-42 1 - - - ก.ค.66

36 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย (สําหรับ

อาจารยใหม)

        50,000 ผช.คณบดีฝายวิเทศ

สัมพันธฯ
ม.ิย.-ก.ค.66

37 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ       300,000 ผช.วิจัยและประกัน

คุณภาพ
พ.ค.66 P1-48 1 - - - 19 ก.ค.66

38 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

ตามเกณฑ AUN-QA

        50,000 ผช.วิจัยและประกัน

คุณภาพ
พ.ค.66

กิจกรรม : การเตรียมความพรอมหลักสูตรสูการรับรอง

มาตรฐานคุณภาพ AUN-QA ระดับอาเซียน

           1,800 P1-

01,02,03,04,0

8,16

1 - - - 21 ก.ค.66
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน 

(บาท)

 ผูรับผิดชอบ ความสอดคลอง ผล

สรุป

โครงการ

39 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร

 ตามเกณฑ EdPEx

      200,000 รองคณบดีฝาย

พัฒนาและสื่อสาร

องคกร

ธ.ค.65 P2-04,05 2 - - 20-22 

ธ.ค.65

 

40 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ 

คณะศึกษาศาสตร

      300,000 รองคณบดีฝาย

พัฒนาและสื่อสาร

องคกร

41 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานคลังและพัสดุ 

และงานบริหารและธุรการ คณะศึกษาศาสตร

      200,000 รองคณบดีฝาย

พัฒนาและสื่อสาร

องคกร

ก.พ.66 P2-04,05 2 - - 9-11 ก.พ.

66

42 โครงการการจัดการความรู (KM) สําหรับบุคลากร

คณะศึกษาศาสตร

        50,000 รองคณบดีฝาย

พัฒนาและสื่อสาร

องคกร

ธ.ค. 65 P2-04 2 - - 7 ธ.ค.65

43 โครงการพัฒนาแผนงานและยุทธศาสตรประจําคณะ

ศึกษาศาสตร

      200,000 รองคณบดีฝาย

แผนงานฯ
ม.ค.-เม.ย.66 P2-04,05 2 - - 16-17 

ม.ีค.66

 

44 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานแผนและบริการ

วิชาการ คณะศึกษาศาสตร

        70,000 รองคณบดีฝาย

แผนงานฯ
ธ.ค.65 P2-04,05 2 - - 30 พ.ย. - 

2 ธ.ค.65
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน 

(บาท)

 ผูรับผิดชอบ ความสอดคลอง ผล

สรุป

โครงการ

ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ

45 โครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

    2,081,000 รองคณบดีฝาย

แผนงานฯ
ม.ค.-ม.ิย.66

กิจกรรม : การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับ

คุณภาพการบริหารจัดการในชั้นเรียนและการจัดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ

ผศ.ดร.อาทิตย โพธิ์

ศรีทอง

ก.พ.66 P3-02 3 - - SDG 4 3-27 ก.พ.66  

กิจกรรม : การพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลพรอมใชเพื่อการพึ่งพาตนเอง

และมีความรอบรูดานสุขภาพ การเงิน และเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับ

ผูสูงอายุ

ผศ.ดร.กัมปนาท 

บริบูรณ

ก.พ.-พ.ค.66 P3-03 4 - - SDG 4 28 ก.พ. 66 - 

2 พ.ค.66

กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทํา

ในสถานศึกษาพื้นที่หางไกล

ผศ.ดร.ภุชงค 

จันทรจิระ

มี.ค.66 P3-03 4 - - SDG 4 11-12 มี.ค.66  

กิจกรรม : โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในโครงการกอง

ทุนการศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดวยกระบวนการ 

Coaching & Mentoring ในพื้นที่ 5 จังหวัด

อ.สมปอง  ใจดีเฉย มี.ค.-มิ.ย.66 P3-03 4 - - SDG 4 12 มี.ค.66 - 7

 ม.ิย.66

กิจกรรม : DIY Your Happiness คูมือออกแบบความสุขดวยตนเอง ผศ.ดร.ชนันภรณ  

อารีกุล

มี.ค.66 P3-03 4 - - SDG 4 26 มี.ค.66

กิจกรรม : การจัดการเรียนรูเชิงรุกดวยบอรดเกม ผศ.ดร.สุมาลี  เชื้อ

ชัย

เม.ย.-พ.ค.66 P3-03 4 - - SDG 4 29 เม.ย.66 - 

27 พ.ค.66

กิจกรรม : เสริมสรางความรูและทักษะอาชีพเพื่อพัฒนานวัตกรรม

ชุมชนการผลิตชิ้นงานจากปูนปนผสมโฟม

อ.ดร.กิตติพันธ  

หันสมร

พ.ค.66 P3-03 4 - - SDG 4 12-14 พ.ค.66

กิจกรรม :  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ดวยวิธีการจัดการเรียนการ

สอนคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ

ผศ.ดร.กิตติชัย  

สุธาสิโนบล

พ.ค.-มิ.ย.66 P3-03 4 - - SDG 4 20 พ.ค.66 - 

10 มิ.ย.66

ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

46 โครงการวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร และวัน ศ.ดร.

สาโรช  บัวศรี

      500,000 รองคณบดีฝาย

พัฒนาและสื่อสาร

องคกร

16 ก.ย.66
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน 

(บาท)

 ผูรับผิดชอบ ความสอดคลอง ผล

สรุป

โครงการ

งบประมาณเงินรายไดจากการรับบริจาครอการรับรู-ทุนการศึกษานิสิตโครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร

คากิจกรรมพัฒนาความเปนครู

1 โครงการเรียนรูสืบสานศาสตรพระราชาเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

        55,000 ธ.ค.65 P1-45,47 1 4 - - 26-27 

ธ.ค.65

2 โครงการรูเรื่องเมืองมหานครและวัฒนธรรมชุมชน         37,440 ธ.ค.65 P1-45,47 1 3,10,11 - - 19-20 

ธ.ค.65

 

3 โครงการเสนทางความกาวหนาการเปนครู กทม.         33,500 ม.ีค.66 P1-45,47 1 1,10 - - 5 ม.ีค.66

4 โครงการสงเสริมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร

ระหวางวัฒนธรรมของนิสิต

    2,212,200 ต.ค.65 P1-45,47 1 1,10 - - 9-14 ต.ค.

66
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตรายวิชาชีพครู ศษ 111 20,000 ต.ค.-พ.ย.65 P1-01,45 1 1,10,11 - - 26 พ.ย.65

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตรายวิชาชีพครู ศษ 231
3,600

พ.ย.-ธ.ค.65 P1-45 1 10 - - 7-9 พ.ย.65

3 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตรายวิชาชีพครู ศษ 232
29,000 ม.ีค.-เม.ย.66

P1-45,46 1 10,11 1,2,3,4 - 22,25 

ม.ีค.66

4 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยภาควิชาหลักสูตร

และการสอน
173,000 พ.ค.-ม.ิย.66

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ผล

สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตร กศ.บ. 

วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว

295,000

กิจกรรม : จิตอาสาเพื่อพัฒนาเปาหมายทางอาชีพโดยการให

คําปรึกษากลุมของนักเรียน

ผศ.ดร.พัชรา

ภรณ ศรีสวัสดิ์

มี.ค.66 P1-45 1 2 - 10-12 ธ.ค.

65

กิจกรรม : แนะแนวสัญจร 80,000 อ.ดร.ธรรมโชติ  

เอี่ยมทัศนะ

ก.พ.66 P1-45, P3-05 1,3 1,2,10 1,7 - 22-23 ก.พ.

66

กิจกรรม : เตรียมความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพ

ครูแนะแนว

34,350 อ.ดร.ครรชิต  

แสนอุบล

ก.พ.66 P1-04 1 1,10,11 1,7 - 4 ก.พ.66

กิจกรรม : เตรียมความพรอมในการกาวสูโลกอาชีพ รศ.ดร.สกล      

วรเจริญศรี

มี.ค.66 P1-

01,03,45,62

1 1,10,11 1,2,3 - 11 มี.ค.66

กิจกรรม : การฝกอบรมและศึกษาดูงานดานสุขภาพจิต เม.ย.66

กิจกรรม : การเสริมสรางพลังบวก เม.ย.66

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง ผล

สรุป

โครงการ
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

120,000 ผศ.ดร.วิไลลักษณ 

ลังกา

2 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทํา

ปริญญานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการ

วัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

18,000 ผศ.ดร.อรอุมา 

เจริญสุข

P1-02,19 1 - - - 11 ม.ีค.66

3 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ระดับปริญญาตรี สาขา

การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

60,000 ผศ.ดร.ทวิกา 

ตั้งประภา

4 โครงการวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ 170,000 ผศ.ดร.มนตา 

ตุลยเมธาการ

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ผล

สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต วิชาเอกเทคโนโลยี

การศึกษา

300,000 เม.ย.66 P1-11,45 1 10 1,4 - 9-11 ม.ีค.

66

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต วิชาเอกคอมพิวเตอร

ศึกษา

150,000 อ.สุภโชค  

เรืองศรี

พ.ค.66 P1-01 1 10 1,4 - 4-6 ม.ีค.66

3 โครงการสงเสริมศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

100,000 พ.ค.66

4 โครงการพัฒนาอาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 80,000 ก.ค.66

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ผล

สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง

15



วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตภาควิชาอุตสาหกรรม

ศึกษา

130,000 อ.ดร.ภุชงค 

จันทรจิระ
เม.ย.66 P1-

01,04,11,13,

16,45

1 10 - - 28 พ.ย. - 

16 ธ.ค.65

2 โครงการเตรียมความพรอมนิสิตอุตสาหกรรมศึกษา

เพื่อกาวเขาสูโลกอาชีพ

40,000 อ.ดร.โอภาส  

สุขหวาน
พ.ค.66 P1-45, 62 1 10 - - 5 ม.ีค.66

3 โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรภาควิชา

อุตสาหกรรมศึกษา

50,000 อ.ดร.ภุชงค 

จันทรจิระ
ม.ิย.66 P2-04 1,2 - - - 28 พ.ย. -

 9 ธ.ค.65

ผล

สรุป

โครงการ

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

ภาควิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตลอดชีวิต

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1 โครงการพัฒนานิสิตอาสาสมัครการศึกษาตลอดชีวิต 40,000 ธ.ค.65 P1-01,45 1 1,2,10,11 - 18-22 

ธ.ค.65

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตการศึกษาตลอดชีวิต 45,000 ม.ีค.-พ.ค.66 P1-45 1 1 - 14-15 

ม.ค.66

 

3 โครงการสัมมนานิสิตดานการศึกษาตลอดชีวิต 10,000 ก.ค.66 P1-01,45 1 1,8,10 7 - 28 ก.พ.66

4 โครงการศึกษาดูงานดานการศึกษาตลอดชีวิต 45,000 เม.ย.-พ.ค.66 P1-01, 45 1 1,8,10 7 - 27-29 

ม.ค.65

 

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ผล

สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

หลักสูตร กศ.บ. ปริญญาตรี (อ.ดร.โอภาส  สุขหวาน)

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 40,000 รศ.ดร.สกล   

วรเจริญศรี

ต.ค.65-ก.ค.

66

2 โครงการพัฒนาการวิจัยและประกันคุณภาพหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต

10,000 ผศ.ดร.ทวิกา 

ตั้งประภา

เม.ย.-ก.ค.66

3 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 15,000 อ.ดร.นิพาดา 

ไตรรัตน

ต.ค.65-ม.ิย.

66

4 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต

100,000 อ.ดร.รังรอง  

สมมิตร

ธ.ค.65-ก.พ.

66

P1-45 1 1,10 1 - 14-15 

ม.ค. 66

5 โครงการคัดเลือกนิสิตเขาเอกสอง 10,000 อ.ดร.รุจน ฦาชา ต.ค.-ธ.ค.65

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง ผล

สรุป

โครงการ
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (ผศ.ดร.สุมาลี  เชื้อชัย) 

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1 โครงการวันการประถมศึกษา 50,000 พ.ย.65 P1-45 1 1 - 25 พ.ย.65

2 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานดานหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรูสําหรับบุคลากรประจําหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษา

100,000 พ.ค.-ม.ิย.66

3 โครงการคายเสริมสรางอัตลักษณนิสิตการ

ประถมศึกษา

207,000 พ.ย.-ธ.ค.65 P1-45 1 1,11 1 - 8-9 เม.ย.

66

4 โครงการพัฒนาการเรียนรูสูความเปนผูนําเพื่อพัฒนา

ผูเรียนสาขาประถมศึกษา

37,000 ม.ีค.-เม.ย.66 P1-15,45,46, 

P3-05
1 1,10,11 1 - 22 ก.พ.66

5 โครงการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อและนวัตกรรม

สําหรับการเรียนรูในระดับประถมศึกษา

20,000 ม.ีค.-เม.ย.66

6 โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน นิสิตระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา

50,000 ธ.ค.65-ม.ค.

66

P1-04 1 10 4 - 16 ม.ีค.66

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ผล

สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง

19



วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (อ.ดร.รังรอง  สมมิตร)

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1 โครงการครูผูสรางการเปลี่ยนแปลง Transformative

 Learning

60,000 อ.ดร.รังรอง 

สมมิตร

พ.ย.65 P1-11,P3-05 1 1,10 20-22 

พ.ย.65

2 โครงการคายการเลนและอานสรางสุข 40,000 อ.ดร.รังรอง 

สมมิตร

ม.ค.66 P1-11,53, 

58

1 1,2,9 1,2,3,7 - 2-4 ม.ีค.66

3 โครงการสัมมนาทางวิชาการ 12,000 อ.ดร.สุชนินธ 

บัณฑุนันทกุล

ม.ีค.66 P1-11,45 1 1,10 1,2,4 - 27 ก.พ.66

4 โครงการสานสัมพันธพี่นองปฐมวัย 15,000 อ.ดร.รังรอง 

สมมิตร

พ.ค.66 P1-11,13,53 1 9,11 1,2 - 21 ก.พ.66

5 โครงการฟนฟูผัสสะ สัมผัสธรรมชาติ 55,000 อ.ดร.รังรอง 

สมมิตร

พ.ค.66 P1-11 1 1,10 2 - 21-24 

ม.ีค.66

6 โครงการปฐมวัยกับชุมชน 45,000 อ.กณิการ 

พงศพันธุสถาพร
ธ.ค.65

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ผล

สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป 

ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (อ.ดร.จีรพัฒน  ศิริรักษ)

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1 โครงการภาษามือเบื้องตนสําหรับคนพิเศษ 15,000 ธ.ค.65 P1-01 1 1 - 1 ธ.ค.65

2 โครงการครูวิเศษสอนหองเรียนพิเศษ 10,000 ม.ีค.66 P1-01,04 1 2 1,3 - 16 ม.ีค.66

3 โครงการจิตอาสา : ครูวิเศษเพื่อคนพิเศษ 76,700 ม.ีค.66 P1-01 1 1,2,10 1,3,7 - 22-24 ม.ีค.

66

4 โครงการปจฉิมนิเทศสูครูการศึกษาพิเศษ 20,000 ก.พ.66 P1-01 1 1 1 - 25ก.พ.66

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง ผล

สรุป

โครงการ
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

หลักสูตร กศ.บ. วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน (ผศ.ดร.จตุพล  ยงศร)

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานแหลงเรียนรูชุมชน

เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต

60,000 ม.ิย.66 P1-01,45 1 1,2,10,11 - - 3-4ธ.ค.65

2 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต กศ.บ. 

วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน (เอกคู)

20,000 ม.ีค.66 P1-01,45 1 1,8,10 1,3,7 - 30 ม.ีค.66

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง ผล

สรุป

โครงการ
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

หลักสูตร กศ.บ. วิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรูภาษาไทย (อ.ดร.อดิสรณ  เรืองกิจจานนท)

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกการ

จัดการเรียนรูภาษาไทย

120,000 ก.พ.66

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง ผล

สรุป

โครงการ
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

หลักสูตร กศ.บ. วิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรูภาษาอังกฤษ (อ.ดร.นันทิณา  นิลายน)

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน สําหรับนิสิต

วิชาเอกการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ

40,000 อ.ดร.นันทิณา 

นิลายน/

Dr.Lawrence

ก.พ.-ม.ีค.66

2 โครงการการสัมมนาทางเว็บ สําหรับนิสิตวิชาเอกการ

จัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ

60,000 อ.ดร.นันทิณา 

นิลายน/

Dr.Lawrence

เม.ย.-พ.ค.66

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง ผล

สรุป

โครงการ
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

หลักสูตร กศ.บ. วิชาเอกการจัดการเรียนรูและการเรียนรูสังคมศึกษา (อ.ดร.รุจน  ฦาชา)

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1 โครงการปฏิบัติการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาใน

หองเรียนจริง

45,000 อ.ดร.รุจน ฦาชา พ.ค.-ม.ิย.66 P1-

11,13,45,60,6

2, P3-05

1,3 1,2,3,4,10, 

11

- 9-11 ม.ค.

65

2 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานการสงเสริมทักษะ

ภูมิศาสตรสําหรับนิสิตครู เอกคู สังคมศึกษา

35,000 อ.ดร.รุจน ฦาชา พ.ย.-ธ.ค.65 P1-45,46 1 8,10,11 - - 16-18 

พ.ย.65

3 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานพหุวัฒนธรรม

สําหรับนิสิตครู เอกคู สังคมศึกษา

40,000 อ.ดร.รุจน ฦาชา ม.ีค.-เม.ย.66

4 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานภูมิปญญาทองถิ่น

สําหรับนิสิตครู เอกคู สังคมศึกษา

30,000 อ.ดร.รุจน ฦาชา ม.ค.-ก.พ.66 P1-45,46,47 1 8,10,11 3 - 4-6 ม.ีค.66

5 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานประวัติศาสตร 

สําหรับนิสิตครู เอกคู สังคมศึกษา

30,000 อ.ดร.รุจน ฦาชา ม.ีค.-เม.ย.66 P1-45,46,47 1 8,10,11 3 - 13-15 

ม.ีค.66

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง ผล

สรุป

โครงการ
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

หลักสูตร กศ.บ. วิชาเอกการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร และการเรียนรูคณิตศาสตร (อ.ดร.สุณิสา  สุมิรัตนะ)

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต หลักสูตร กศ.บ.(เอกคู) 

วิชาเอกคณิตศาสตร

42,000 ม.ีค.-เม.ย.66 P1-

01,45,60,62
1 1,10 1 - 23 ม.ีค.66

2 โครงการศึกษาดูงานและพัฒนานิสิต หลักสูตร กศ.บ.

(เอกคู) วิชาเอกคณิตศาสตร

177,600 ม.ค.-ก.พ.66 P1-53, 60, 

62

1 2,10 1,3,5,7 - 8-9 ก.พ.66

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง ผล

สรุป

โครงการ
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

หลักสูตร กศ.บ. วิชาเอกการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร และการเรียนรูวิทยาศาสตร (อ.สมปอง  ใจดีเฉย)

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1 โครงการศึกษาดูงานแหลงเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับ

ครูวิทยาศาสตร

15,000 ผศ.ดร.วันเพ็ญ 

ประทุมทอง
ก.พ.66 P1-45 1 4,10 3 - 25 ม.ีค.66

2 โครงการเตรียมความพรอมการสอบบรรจุเขารับ

ราชการครูสําหรับนิสิตครูวิทยาศาสตร

15,000 ธ.ค.65 P1-45,62 1 1,10,11 1 - 4 ม.ีค.66

3 โครงการคายพัฒนาศักยภาพนิสิตครูวิทยาศาสตร 70,000 พ.ค.66

4 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding 15,000 ม.ค.66 P1-45,46 1 10,11 - 19 ม.ค.65

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง ผล

สรุป

โครงการ
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู (ผศ.ดร.ดวงใจ  สีเขียว)

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1 โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาและวัฒนธรรม 59,500 ธ.ค.65-เม.ย.

66

P1-45, 46 1 - - - 19 ก.พ.66

2 โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน นิสิต กศ.ม. 

วกจ. ประถมศึกษา

30,000 พ.ค.66 P1-04 1 10 4 - 16 ม.ีค.66

3 โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน นิสิต กศ.ม. 

วกจ. วิทยาศาสตร

35,000 ม.ค.66

4 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยหลักสูตร กศ.ม. วกจ. 744,200 ม.ิย.66

5 โครงการปรับปรุงหลักสูตร กศ.ม. วกจ. 100,000 ธ.ค.65-เม.ย.

66

P1-02 1 - - - 9 มี.ค. - 20 

เม.ย.66

6 โครงการพัฒนาหัวขอปริญญานิพนธหลักสูตร กศ.ม. 

วกจ.

30,000 ก.พ.66

7 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต วกจ. คณิตศาสตร 33,000 เม.ย.-พ.ค.66
กิจกรรม : อบรมพัฒนาความรูเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาเคา

โครงปริฯฯนิพนธและการวิพากษเคาโครงปริญญานิพนธ

P1-01,45 1 - - - 2 เม.ย.66

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ผล

สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

ผล

สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง

8 โครงการพัฒนานิสิตและติดตามความกาวหนาในการ

ทําปริญญานิพนธของนิสิต กศ.ม. วกจ. วิชาเอก

วิทยาการการจัดการเรียนรูภาษาไทย

25,000 ก.พ.66 P1-11 1 - - - 12 ม.ีค.66  
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

หลักสูตร กศ.ม. และ กศ.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (อ.ดร.อภิธีร  ทรงบัณฑิตย)

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1 โครงการสัมมนาทางวิชาการการบริหารการศึกษา

สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา

100,000 พ.ค.66

2 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานสําหรับอาจารย

และนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา

400,000 ม.ีค.66 P1-02,46,47 1 - - 15-19 

ธ.ค.65

3 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาความกาวหนา

ศาสตรการบริหารการศึกษา

100,000 พ.ค.66

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง ผล

สรุป

โครงการ
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

หลักสูตร กศ.ม. และ กศ.ด. สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการการศึกษา (ผศ.ดร.จตุพล  ยงศร)

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของอาจารยและ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาและการ

จัดการการศึกษา

200,000 ผศ.ดร.กัมปนาท

 บริบูรณ
เม.ย.66

2 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาภาวะผูนํานิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการ

การศึกษา

200,000 ผศ.ดร.จตุพล ยง

ศร
พ.ค.66

3 โครงการสัมมนาวิชาการและวิจัยของอาจารยและ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาและการ

จัดการการศึกษา

200,000 อ.ดร.โอภาส สุข

หวาน
ม.ิย.66

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง ผล

สรุป

โครงการ
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

หลักสูตร กศ.ม. และ กศ.ด. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (ผศ.ดร.ชนิดา  ชนะกานนท และ ผศ.ดร.กนกพร  พิบูลพัฒนะวงศ)

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

152,000 ก.พ.66 P1-13 1 - - - 24-27 

พ.ย.65

2 โครงการศึกษาดูงานดานการศึกษาพิเศษของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา

200,000 ธ.ค.65

กิจกรรม : การศึกษาดูงานดานการศึกษาพิเศษภาคเหนือ P1-13, 65 1 - - - 18-22 ธ.ค.

65

กิจกรรม : การศึกษาดูงานดานการศึกษาพิเศษภาคตะวันออก P1-13, 65 1 - - - 1-3 พ.ค.66

3 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของอาจารยศูนย

พัฒนาการศึกษาพิเศษ

120,000 พ.ค.66

กิจกรรม : ฝกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการศึกษาพิเศษ

ภาคใต

P1-18 1,2,3 - - - 20-23 มิ.ย.

66

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง ผล

สรุป

โครงการ
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

หลักสูตร กศ.ม. และ กศ.ด. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการใหคําปรึกษา (ผศ.ดร.พัชราภรณ  ศรีสวัสดิ์)

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตร กศ.ม และ กศ.ด.จิตวิทยาการศึกษาและการ

ใหคําปรึกษา

102,000

กิจกรรม :  จิตวิเคราะหในศตวรรษที่ 21 (Psychoanalysis 

in the 21st Century)

36,700 เม.ย.66 P1-02,45 1 - - 18 ธ.ค.65  

กิจกรรม : การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS มิ.ย.66 P1-02,45 1 - - - 6-7 พ.ค.66

กิจกรรม :  การพัฒนาทักษะการวิจัยเรื่องการทบทวน

วรรณกรรม

ก.พ.66

กิจกรรม : การเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัย มิ.ย.66

กิจกรรม : การสัมมนาหัวขอปริญญานิพนธ มี.ค.66

2 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานตางประเทศสําหรับ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

400,000 เม.ย.66 P1-16 1 - - 17 ม.ีค. - 

 4 เม.ย.66

3 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานตางประเทศสําหรับ

อาจารยในหลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาจิตวิทยา

การศึกษาและการแนะแนว

450,000 เม.ย.66

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง ผล

สรุป

โครงการ
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ

สมรรถนะของนิสิต

 7 ดาน
SDGs

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

บรรลุตาม

ตัวชี้วัด

โครงการ

หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู (ผศ.ดร.กิตติชัย  สุธาสิโนบล)

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย สําหรับนิสิต

หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษา

และการจัดการเรียนรู

      50,000 ผศ.ดร.อาทิตย 

โพธิ์ศรีทอง
ม.ีค.66

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและจัดการความรู 

สําหรับนิสิตหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาการทาง

การศึกษาและการจัดการเรียนรู

    100,000 ผศ.ดร.กิตติชัย  

สุธาสิโนบล    /

อ.ดร.สุวิชา วันสุ

ดล

ธ.ค.65 P1-18 1 - - - 18 ก.พ.66

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ผล

สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง
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