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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

สวนกลาง คณะศึกษาศาสตร

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ

1 เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและงานสรางสรรค     2,816,000 ผช.วิจัยและ

ประกันคุณภาพ
ธ.ค., พ.ค. ** ** **

2 โครงการสงเสริม/พัฒนาการทําวิจัยและเผยแพร

ผลงานวิจัย

      312,000 ผช.วิจัยและ

ประกันคุณภาพ
ม.ค.-มิ.ย.65

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

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
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน 

(บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง ผล
สรุป

โครงการ

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ดานที่ 1 องคการแหงการเรียนรู วิจัยและนวัตกรรม (Educational Leader)

พัฒนาวิชาการ

3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร

 ตามเกณฑ EdPEx

50,000 รองคณบดี

ฝายพัฒนาฯ

เม.ย. 65

4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

ตามเกณฑ AUN-QA

50,000 ผช.ฝายวิจัยฯ ก.พ. 65

5 โครงการพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารองคกร 40,000 ผช.ฝายวิเทศ

สัมพันธ

ก.พ.-มี.ค.65
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน 

(บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง ผล
สรุป

โครงการ

สนับสนุนนิสิต/นักเรียน

6 โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเปนครู       140,000 รองคณบดี

ฝายวิชาการ

ต.ค.64, 

มี.ค.65

กิจกรรม การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยและเทคโนโลยี

ดิจิทัล

         70,000

กิจกรรม การเตรียมความพรอมสําหรับการทดสอบและ

ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานความรูและ

ประสบการณวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

         10,800

7 โครงการเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณ

วิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร หลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต (5 ป) ปการศึกษา 2564

        70,000 ผช.ฝาย

มาตรฐานฯ

ก.พ. 65

8 โครงการเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติการสอนของ

นิสิตคณะศึกษาศาสตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4

 ป) ปการศึกษา 2564

        60,000 ผช.ฝาย

มาตรฐานฯ

ก.พ. 65

9 โครงการสัมมนาผูบริหารสถานศึกษา ครู/อาจารยพี่

เลี้ยง และอาจารยนิเทศก ปการศึกษา 2565

      200,000 ผช.ฝาย

มาตรฐานฯ

พ.ค. 65
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน 

(บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง ผล
สรุป

โครงการ

10 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครู นิสิตหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต 5 ป (6 คณะรวมผลิต)

      760,000 ผช.ฝาย

มาตรฐานฯ

กิจกรรม : สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝก

ประสบการณวิชาชีพและปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและ

ฝกประสบการณวิชาชีพ ปการศึกษา 2564

         180,000 ต.ค. 64

กิจกรรม : สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝก

ประสบการณวิชาชีพ ปการศึกษา 2564

         180,000 ก.พ. 65

กิจกรรม : ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝก

ประสบการณวิชาชีพ ปการศึกษา 2565

         200,000 พ.ค. 65

กิจกรรม : สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝก

ประสบการณวิชาชีพและปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและ

ฝกประสบการณวิชาชีพ ปการศึกษา 2565

         200,000 ก.ย. 65
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน 

(บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง ผล
สรุป

โครงการ

11 โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการสอน นิสิต

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 4 ป (6 คณะรวมผลิต)

    1,200,000 ผช.ฝาย

มาตรฐานฯ

กิจกรรม : ปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอน (ศษ291 การ

ปฏิบัติการสอน 2) ปการศึกษา 2564 (นิสิตรหัส 64)

         200,000 พ.ค. 65

กิจกรรม : ปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอน (ศษ491 การ

ปฏิบัติการสอน 4) ปการศึกษา 2565 (นิสิตรหัส 62)

         200,000 พ.ค. 65

กิจกรรม : ปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอน (ศษ391 การ

ปฏิบัติการสอน 3) ปการศึกษา 2564 (นิสิตรหัส 63)

         200,000 มิ.ย. 65

กิจกรรม : สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอน (ศษ291 การ

ปฏิบัติการสอน 2) ปการศึกษา 2564 (นิสิตรหัส 64)

         200,000 ส.ค. 65

กิจกรรม : สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอน (ศษ391 การ

ปฏิบัติการสอน 3) ปการศึกษา 2564 (นิสิตรหัส 63)

         200,000 ส.ค. 65

กิจกรรม : สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอน (ศษ491 การ

ปฏิบัติการสอน 4) ปการศึกษา 2565 (นิสิตรหัส 62)

         200,000 ก.ย. 65
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน 

(บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง ผล
สรุป

โครงการ

12 โครงการคายครูนิสิตการศึกษาบัณฑิต ชั้นปที่ 1 (รหัส

 65)

    1,500,000 รอง/ผช.พัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
ส.ค. 65

13 โครงการสุขภาวะและเพศศึกษา สําหรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี (รหัส 64)

        50,000 รอง/ผช.พัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
พ.ย. 64

14 โครงการอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูเบื้องตน (รหัส

 62 และ รหัส 63)

      600,000 รอง/ผช.พัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
ธ.ค. 64 - 

ม.ค. 65

15 โครงการสรางเสริมความเปนประชาธิปไตยสําหรับ

นิสิตครูคณะศึกษาศาสตร (รหัส 63)

        10,000 รอง/ผช.พัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
ก.พ.-มี.ค.65

16 โครงการสานสัมพันธกีฬาศึกษาศาสตร (รหัส 63)         50,000 รอง/ผช.พัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
พ.ย. 64

17 โครงการบริการวิชาการสูสังคม         50,000 รอง/ผช.พัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
เม.ย. 65

18 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม (ระดับปริญญาตรี) (รหัส

 65)

        70,000 รอง/ผช.พัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
ส.ค. 65

19 โครงการเปดบานวิชาการศึกษาศาสตร (Open 

House)

      150,000 รอง/ผช.พัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
พ.ย. 64

20 โครงการประกวดทักษะการสอน         60,000 รอง/ผช.พัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
ม.ค.-ก.พ.65
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน 

(บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง ผล
สรุป

โครงการ

21 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํานิสิตคณะศึกษาศาสตร       120,000 รอง/ผช.พัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
พ.ค. 65

22 โครงการกระดานดําสัมพันธ       350,000 รอง/ผช.พัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
มี.ค.-เม.ย.65

23 โครงการไมเรียวเกม       170,000 รอง/ผช.พัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
มี.ค.-เม.ย.65

24 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
(รหัส 65)

        10,000 รอง/ผช.พัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
ส.ค. 65

25 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา 

(การอบรม เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย) 
(รหัส 64)

        60,000 รอง/ผช.พัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
มิ.ย. 65

26 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสูความเปนครู       135,000 ผช.วิเทศ

สัมพันธฯ

ต.ค.64 - 

เม.ย.65

กิจกรรม เตรียมความพรอมสําหรับการสอบวัดระดับ

ภาษาอังกฤษ (SWU-SET)

         10,800
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน 

(บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง ผล
สรุป

โครงการ

ดานที่ 2 องคการที่มีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ (High Performance Organization)

สนับสนุนบุคลากร

27 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะศึกษาศาสตร       600,000 รองคณบดี

ฝายพัฒนาฯ

พ.ค. 65

28 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน       200,000 รองคณบดี

ฝายพัฒนาฯ

พ.ค. 65

29 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยคณะศึกษาศาสตร       150,000 รองคณบดี

ฝายวิชาการ

ก.พ., มิ.ย.,

 ก.ค. 65

กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารยและการ

รับรองสมรรถนะอาจารยนิเทศก (UKFSF)

         50,000

กิจกรรม การสงเสริมการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ          50,000

กิจกรรม การอบรมอาจารยที่ปรึกษา          50,000

30 โครงการพัฒนาตําราอาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร       400,000 รองคณบดี

ฝายวิชาการ

ส.ค. 65

31 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝายงานแผนและ

บริการวิชาการ

        50,000 รองคณบดี

ฝายแผนงานฯ

เม.ย. 65

32 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย      (ขอ

อนุมัติ 28,800.-)

        50,000 ผช.วิเทศ

สัมพันธฯ

พ.ย.64 - 

ก.พ. 65

33 โครงการการจัดการความรู (KM) สําหรับบุคลากร

คณะศึกษาศาสตร

      100,000 รองคณบดี

ฝายพัฒนาฯ

เม.ย. 65

34 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ       600,000 ผช.วิเทศ

สัมพันธฯ

พ.ค. 65
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน 

(บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง ผล
สรุป

โครงการ

รายการอื่นๆ

35 โครงการพัฒนาแผนงานและยุทธศาสตรประจําคณะ

ศึกษาศาสตร

      200,000 รองคณบดี

ฝายแผนงานฯ

พ.ค. 65

36 โครงการพัฒนาสารานุกรมศึกษาศาสตร       100,000 อ.ดร.โอภาส  

สุขหวาน

ส.ค. 65

ดานที่ 3 มหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบตอสังคม (Social Engagement)

โครงการบริการวิชาการแกสังคม

37 โครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

      400,000 รองคณบดี

ฝายแผนงานฯ

ม.ค. -มิ.ย.

65

กิจกรรม พื้นที่การเรียนรูเพื่อสุขภาวะชุมชน (Learning 

Space for Health)

         97,000 อ.ดร.ธรรมโชติ 

เอี่ยมทัศนะ

กิจกรรม การสรางวัฒนธรรมการอานจากรากฐานปฐมวัย สู

การเรียนรูตลอดชีวิต (EDUSWU Love Reading)

        125,000 อ.ดร.รังรอง  

สมมิตร

กิจกรรม พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในโครงการกอง

ทุนการศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ พื้นที่จังหวัด

เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ

        110,000 อ.สมปอง        

ใจดีเฉย

กิจกรรม การจัดการเรียนรูเชิงรุก (active learning) ดวย

บอรดเกม

         68,000 ผศ.ดร.สุมาลี  

เชื้อชัย
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน 

(บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง ผล
สรุป

โครงการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

38 โครงการวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร และวัน ศ.ดร.

สาโรช  บัวศรี

      400,000 รองคณบดี

ฝายพัฒนาฯ

16 ก.ย. 65

39 โครงการไหวครู คณะศึกษาศาสตร (ระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษา) (รหัส 65)

      100,000 รอง/ผช.

พัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ

ก.ย. 65

40 โครงการปจฉิมนิเทศ (ระดับปริญญาตรี) (รหัส 60)       150,000 รอง/ผช.

พัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ

ก.พ.-มี.ค.65

งบประมาณเงินรายไดจากการรับบริจาครอการรับรู-ทุนการศึกษานิสิตโครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร

คากิจกรรมพัฒนาความเปนครู

1 โครงการเรียนรูสืบสานศาสตรพระราชาเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

      202,580 รอง/ผช.พัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ
ก.พ.-มี.ค.65
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ดานที่ 1 องคการแหงการเรียนรู วิจัยและนวัตกรรม (Educational Leader)

พัฒนาวิชาการ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยและศึกษาดูงาน

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรูสําหรับบุคลากร

ประจําภาควิชาหลักสูตรและการสอน

243,000 พ.ค. 65

สนับสนุนนิสิต/นักเรียน

2 โครงการศักยภาพนิสิตในรายวิชาชีพครู 74,800 พ.ค. 65

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

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
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ดานที่ 1 องคการแหงการเรียนรู วิจัยและนวัตกรรม (Educational Leader)

สนับสนุนนิสิต/นักเรียน

1 โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษ

สําหรับนิสิตครูแนะแนว

25,000 ม.ค.65

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตร กศ.บ. 

วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว

247,000 ม.ค.-พ.ค.65

กิจกรรม : การเสริมสรางพลังใจและการสื่อสารพลังบวก 48,000 รศ.ดร.สกล

รศ.ดร.มณฑิรา

พ.ค.65

กิจกรรม : การฝกอบรมดานสุขภาพจิต 25,000 อ.ดร.นฤมล     

 อ.ดร.ภารดี

เม.ย.65

กิจกรรม : จิตอาสาเพื่อพัฒนาเปาหมายทางการเรียนโดยการ

ใหคําปรึกษากลุมของนักเรียน

40,000 รศ.ดร.พัชราภรณ 

ศรีสวัสดิ์

ม.ค.65

กิจกรรม : เสริมสรางจิตสาธารณะ 70,000 ผศ.ดร.พาสนา  

จุลรัตน

พ.ค.65

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

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
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง ผล
สรุป

โครงการ

กิจกรรม : เตรียมความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพ

ครู

14,000 อ.ดร.ครรชิต  

แสนอุบล

พ.ค.65

กิจกรรม : เตรียมความพรอมในการกาวสูโลกอาชีพ 50,000 รศ.ดร.พัชราภรณ 

ศรีสวัสดิ์

พ.ค.65
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ดานที่ 1 องคการแหงการเรียนรู วิจัยและนวัตกรรม (Educational Leader)

พัฒนาวิชาการ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

120,000 ผศ.ดร.วิไล

ลักษณ ลังกา

มิ.ย. 65

2 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทํา

ปริญญานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการ

วัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

35,000 ผศ.ดร.มนตา  

ตุลยเมธาการ

ธ.ค. 64

สนับสนุนนิสิต/นักเรียน

3 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ระดับปริญญาตรี 

สาขาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

      45,000 ผศ.ดร.ทวิกา    

ตั้งประภา

มิ.ย. 65

4 โครงการวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ 130,000    ผศ.ดร.อรอุมา 

เจริญสุข

ก.พ. 65

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

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
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ดานที่ 1 องคการแหงการเรียนรู วิจัยและนวัตกรรม (Educational Leader)

พัฒนาวิชาการ

1 โครงการเทคโนฯ โชวเคส (Techno Showcase) 30,000      เม.ย. 65

สนับสนุนนิสิต/นักเรียน

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต วิชาเอกเทคโนโลยี

การศึกษา

    120,000 มี.ค. 65

3 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต วิชาเอกคอมพิวเตอร

ศึกษา

    120,000 มี.ค. 65

4 โครงการพัฒนาอาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา     150,000 พ.ค. 65

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

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
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ดานที่ 1 องคการแหงการเรียนรู วิจัยและนวัตกรรม (Educational Leader)

สนับสนุนนิสิต/นักเรียน

1 โครงการพัฒนานิสิตอุตสาหกรรมศึกษา     130,000 พ.ค. 65

สนับสนุนบุคลากร

2 โครงการพัฒนาอาจารยอุตสาหกรรมศึกษา       50,000 มิ.ย. 65

ผล
สรุป

โครงการ

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

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
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

ภาควิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตลอดชีวิต

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ดานที่ 1 องคการแหงการเรียนรู วิจัยและนวัตกรรม (Educational Leader)

สนับสนุนนิสิต/นักเรียน

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชาการศึกษา

ตลอดชีวิต

      45,000 พ.ค. 65

2 โครงการสัมมนาการศึกษาตลอดชีวิต       10,000 เม.ย. 65

3 โครงการศึกษาดูงานการศึกษาตลอดชีวิต       45,000 มี.ค. 65

ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ

ดานที่ 3 มหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบตอสังคม (Social Engagement)

โครงการบริการวิชาการแกสังคม

4 โครงการคายอาสาการศึกษาตลอดชีวิต 20,000      มิ.ย. 65

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

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
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

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

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ดานที่ 1 องคการแหงการเรียนรู วิจัยและนวัตกรรม (Educational Leader)

พัฒนาวิชาการ

1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 40,000      รศ.ดร.สกล    

 วรเจริญศรี

ม.ค.-ก.ค.65

2 โครงการประกันคุณภาพหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 20,000      ผศ.ดร.ทวิกา  

ตั้งประภา

ม.ค.-ก.ค.65

3 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 20,000      อ.ดร.นิพาดา  

ไตรรัตน

ม.ค.-ก.ค.65

สนับสนุนนิสิต/นักเรียน

4 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต

80,000      อ.ดร.แจมจันทร 

ศรีอรุณรัศมี
มี.ค. - พ.ค.65

5 โครงการคัดเลือกนิสิตเขาเอกสอง 10,000      อ.ดร.รุจน  ฦา

ชา

ม.ค.-พ.ค.65

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

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
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

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

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ดานที่ 1 องคการแหงการเรียนรู วิจัยและนวัตกรรม (Educational Leader)

พัฒนาวิชาการ

1 โครงการวันการประถมศึกษา 70,000      พ.ย. 64

2 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานดานหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรูสําหรับบุคลากรประจําหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษา

100,000    มี.ค. 65

สนับสนุนนิสิต/นักเรียน

3 โครงการคายเสริมสรางอัตลักษณนิสิตการ

ประถมศึกษา

180,000    มิ.ย. 65

4 โครงการพัฒนาการเรียนรูสูความเปนผูนําเพื่อพัฒนา

ผูเรียนสาขาประถมศึกษา

30,000      ก.พ. 65

5 โครงการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อและนวัตกรรม

สําหรับการเรียนรูในระดับประถมศึกษา

20,000      เม.ย. 65

6  โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน นิสิตระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา

65,000      ก.พ. 65

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

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
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป 

ที่จัดจริง

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

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ดานที่ 1 องคการแหงการเรียนรู วิจัยและนวัตกรรม (Educational Leader)

สนับสนุนนิสิต/นักเรียน

1 โครงการเปดโลกทัศนการศึกษาปฐมวัย 14,000      ก.พ. 65

2 โครงการคายการเลนและอานสรางสุข 40,000      มี.ค. 65

3 โครงการสัมมนาทางวิชาการการศึกษาปฐมวัย 12,000      เม.ย. 65

4 โครงการสานสัมพันธพี่นองปฐมวัย 12,000      พ.ค. 65

ดานที่ 3 มหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบตอสังคม (Social Engagement)

โครงการบริการวิชาการแกสังคม

5 โครงการปฐมวัยกับชุมชน 20,000      มี.ค. 65

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

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
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป 

ที่จัดจริง

หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (อ.ดร.พัชรีวรรณ  คุณชื่น)

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ดานที่ 1 องคการแหงการเรียนรู วิจัยและนวัตกรรม (Educational Leader)

พัฒนาวิชาการ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานสําหรับนิสิต

ครูการศึกษาพิเศษ

      83,800 ก.พ. 65

2 โครงการสรางสรรคนวัตกรรม ดวย Talking book 

and  Interactive book ของเด็กพิเศษ

26,600 ธ.ค. 64

สนับสนุนนิสิต/นักเรียน

3 โครงการสานสัมพันธพี่นองการศึกษาพิเศษ 8,000        พ.ค. 65

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

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
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

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

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ดานที่ 1 องคการแหงการเรียนรู วิจัยและนวัตกรรม (Educational Leader)

สนับสนุนนิสิต/นักเรียน

1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาแหลง

เรียนรูชุมชนเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต

      70,000 พ.ค. 65

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

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
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

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

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ดานที่ 1 องคการแหงการเรียนรู วิจัยและนวัตกรรม (Educational Leader)

พัฒนาวิชาการ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานสําหรับนิสิต

ปริญญาตรี วิชาเอกการจัดการเรียนรูภาษาไทย

    186,000 เม.ย. 65

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

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
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

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

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ดานที่ 1 องคการแหงการเรียนรู วิจัยและนวัตกรรม (Educational Leader)

พัฒนาวิชาการ

1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน สําหรับนิสิต

วิชาเอกการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ (รหัส 63)

65,000      อ.ดร.นันทิณา นิลายน / 

Dr. Lawrence Honkiss 

Platon

ก.พ. - มี.ค.65

2 โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริมศักยภาพการทดสอบ

มาตรฐานภาษาอังกฤษ (รหัส 63)

      22,300 อ.ดร.นันทิณา นิลายน / 

Dr. Lawrence Honkiss 

Platon

มี.ค. 65

3 โครงการการสัมมนาทางเว็บ สําหรับนิสิตวิชาเอกการ

จัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ (รหัส 62)

      30,000 อ.ดร.นันทิณา นิลายน / 

Dr. Lawrence Honkiss 

Platon

เม.ย. - พ.ค.

65

ดานที่ 3 มหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบตอสังคม (Social Engagement)

โครงการบริการวิชาการแกสังคม

4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู สําหรับนิสิตวิชาเอกการ

จัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ (รหัส 61)

      49,000 ผศ.ดร.ลัดดา 

หวังภาษิต

มี.ค. 65

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

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
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

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

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ดานที่ 1 องคการแหงการเรียนรู วิจัยและนวัตกรรม (Educational Leader)

สนับสนุนนิสิต/นักเรียน

1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานภูมิปญญาทองถิ่น 

สําหรับนิสิตครู เอกคู สังคมศึกษา (รหัส 61)

40,000      อ.ดร.รุจน ฦาชา,

 อ.ดร.เกศินี     

ครุณาสวัสดิ์

เม.ย.-พ.ค.65

2 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานพหุวัฒนธรรม 

สําหรับนิสิตครู เอกคู สังคมศึกษา (รหัส 62)

32,500      อ.ดร.รุจน ฦาชา,

 อ.ดร.เกศินี     

ครุณาสวัสดิ์

มี.ค.65

3 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานภูมิศาสตร สําหรับ

นิสิตครู เอกคู สังคมศึกษา (รหัส 63)

32,500      อ.ดร.รุจน ฦาชา,

 อ.ดร.เกศินี     

ครุณาสวัสดิ์

มี.ค.65

4 โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริมศักยภาพดาน

ภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตครูสังคมศึกษา (รหัส 63)

20,000      อ.ดร.รุจน ฦาชา,

 อ.ดร.เกศินี     

ครุณาสวัสดิ์

มี.ค.65

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

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
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง ผล
สรุป

โครงการ

5 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานประวัติศาสตร 

สําหรับนิสิตครู เอกคู สังคมศึกษา (รหัส 64)

10,000      อ.ดร.รุจน ฦาชา,

 อ.ดร.เกศินี     

ครุณาสวัสดิ์

มี.ค.65

ดานที่ 3 มหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบตอสังคม (Social Engagement)

โครงการบริการวิชาการแกสังคม

6 โครงการคายการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาโดยบูรณา

การเนื้อหาในทองถิ่น ครั้งที่ 2 (รหัส 61 - 64)

46,800      อ.ดร.รุจน ฦาชา,

 อ.ดร.เกศินี     

ครุณาสวัสดิ์

มี.ค.-เม.ย.65
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

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

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ดานที่ 1 องคการแหงการเรียนรู วิจัยและนวัตกรรม (Educational Leader)

สนับสนุนนิสิต/นักเรียน

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต หลักสูตร กศ.บ.(เอกคู)

 วิชาเอกคณิตศาสตร ชั้นปที่ 1-2

22,000      อ.ดร.สุณิสา    

 สุมิรัตนะ

ม.ค. 65

2 โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพนิสิต 

หลักสูตร กศ.บ.(เอกคู) วิชาเอกคณิตศาสตร ชั้นปที่ 

3-4

160,000    อ.ดร.สุณิสา    

 สุมิรัตนะ

ก.พ. 65

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

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
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

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

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ดานที่ 1 องคการแหงการเรียนรู วิจัยและนวัตกรรม (Educational Leader)

สนับสนุนนิสิต/นักเรียน

1 โครงการศึกษาดูงานแหลงเรียนวิทยาศาสตรสําหรับ

นิสิตครูวิทยาศาสตร (รหัส 64)

      10,000 ผศ.ดร.วันเพ็ญ  

ประทุมทอง
ก.พ. 65

2 โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริมศักยภาพดาน

ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตครูวิทยาศาสตร (รหัส 60 -

 64)

      20,000 ผศ.ดร.สุธาวัลย  

หาญขจรสุข
ม.ค. 65

3 โครงการเตรียมความพรอมการสอบบรรจุเขารับ

ราชการครูสําหรับนิสิตครูวิทยาศาสตร (รหัส 60)

      15,000 อ.สมปอง     

ใจดีเฉย

ก.พ.65

4 โครงการคายพัฒนาศักยภาพนิสิตครูวิทยาศาสตร 
(รหัส 62 - 63)

      90,000 อ.สมปอง ใจดีเฉย/ 

ผศ.ดร.วันเพ็ญ  

ประทุมทอง

ก.พ.-มี.ค.65

5 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding (รหัส 61)       15,000 อ.ดร.ไตร  

อัญญาโพธิ์

มี.ค. 65

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

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
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

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

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ดานที่ 1 องคการแหงการเรียนรู วิจัยและนวัตกรรม (Educational Leader)

พัฒนาวิชาการ

1 โครงการสัมมนาทางวิชาการการบริหารการศึกษา

สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา

100,000 ธ.ค. 64

2 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานสําหรับอาจารย

และนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

371,100 มี.ค. 65

3 โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติดานการ

บริหารการศึกษา

100,000 พ.ค. 65

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

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
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

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

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ดานที่ 1 องคการแหงการเรียนรู วิจัยและนวัตกรรม (Educational Leader)

พัฒนาวิชาการ

1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานอาจารยและนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการการ

อุดมศึกษา

    170,000 พ.ค. 65

สนับสนุนนิสิต/นักเรียน

2 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาภาวะผูนํานิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา

    100,000 ก.พ. 65

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

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
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

หลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว (ผศ.ดร.พัชราภรณ  ศรีสวัสดิ)์

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ดานที่ 1 องคการแหงการเรียนรู วิจัยและนวัตกรรม (Educational Leader)

สนับสนุนนิสิต/นักเรียน

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตร กศ.ม และ กศ.ด. จิตวิทยาการศึกษาและ

การใหคําปรึกษา

    170,000 ธ.ค.64-พ.ค.65

กิจกรรม : การประยุกตเทคนิคการใหคําปรึกษาตามแนวคิด

จิตวิเคราะห

       14,400 อ.ดร.อสมา 

คัมภิรานนท

ธ.ค.64

กิจกรรม : การวิเคราะหขอมูลวิจัย โดยใชสถิติขั้นสูง          8,350 อ.ดร.อสมา 

คัมภิรานนท

มี.ค.65

กิกจรรม : การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ          7,200 อ.ดร.อสมา 

คัมภิรานนท

ม.ค.65

กิจกรรม :  การเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัย        25,000 อ.ดร.อสมา 

คัมภิรานนท

เม.ย.65

กิจกรรม : การพัฒนากระบวนทัศนทางดานจิตวิทยา

การศึกษาและการแนะแนว

       45,000 รศ.ดร.พัชราภรณ 

ศรีสวัสดิ์

เม.ย.65

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง ผล
สรุป

โครงการ

32



วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง ผล
สรุป

โครงการ

กิจกรรม : การสัมมนาหัวขอปริญญานิพนธ        50,000 อ.ดร.ครรชิต  

แสนอุบล

พ.ค.65

2 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานสําหรับอาจารย

และนิสิต หลักสูตร กศ.ม. และ กศ.ด. จิตวิทยา

การศึกษาและการใหคําปรึกษา

    500,000 ก.ค. 65
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

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

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ดานที่ 1 องคการแหงการเรียนรู วิจัยและนวัตกรรม (Educational Leader)

พัฒนาวิชาการ

1 โครงการศึกษาดูงานดานการศึกษาพิเศษของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา

    200,000 ผศ.ดร.ชนิดา  

มิตรานันท

ธ.ค. 64

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและอาจารยระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

      47,000 พ.ย. 64

3 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

    100,000 ผศ.ดร.ชนิดา  

มิตรานันท

ก.พ. 65

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

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
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

ลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง ผล
สรุป

โครงการ

ดานที่ 2 องคการที่มีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ (High Performance Organization)

สนับสนุนบุคลากร

4 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของอาจารยศูนย

พัฒนาการศึกษาพิเศษ

    120,000 มี.ค. 65
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

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

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ดานที่ 1 องคการแหงการเรียนรู วิจัยและนวัตกรรม (Educational Leader)

พัฒนาวิชาการ

1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

สาขาวิชา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการ

เรียนรู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

150,000    ม.ค.-มิ.ย.65

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

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
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

ผล
สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง

สนับสนุนนิสิต/นักเรียน

2 โครงการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพสําหรับ

นิสิต กศ.ม.วกจ.

      20,000 เม.ย. - พ.ค.

65

3 โครงการติดตามความกาวหนาในการทําปริญญา

นิพนธของนิสิต กศ.ม. วกจ. วิทยาศาสตร

      17,400 ม.ค. 65

4 โครงการเสริมสรางศักยภาพดานภาษา การสื่อสาร

ระหวางวัฒนธรรม และการจัดการเรียนรูสําหรับนิสิต

หลักสูตร กศ.ม. วกจ.

    113,000 ม.ค.-พ.ค.65

5 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและศึกษาดูงานสําหรับ

นิสิต กศ.ม. วกจ. การประถมศึกษา

      40,000 เม.ย. 65

6 โครงการพัฒนาศักยภาพสําหรับนิสิต กศ.ม. วกจ. 

คณิตศาสตร

      12,000 เม.ย.-พ.ค.65
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วัน/เดือน/ป

ตามแผน
ยุทธศาสตร 

20 ป มศว

ยุทธศาสตร

คณะฯ

กิจกรรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

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

ประเภท : งบเงินอุดหนุน

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ดานที่ 1 องคการแหงการเรียนรู วิจัยและนวัตกรรม (Educational Leader)

พัฒนาวิชาการ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย สําหรับนิสิต 

ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการ

จัดการเรียนรู

    180,000 มิ.ย. 65

ดานที่ 2 องคการที่มีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ (High Performance Organization)

สนับสนุนบุคลากร

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจําหลักสูตร 

ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการ

จัดการเรียนรู

      80,000 พ.ค. 65

แบบรายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

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
SDGs

วัน/เดือน/ป ที่

ขออนุมัติ

วัน/เดือน/ป

 ที่จัดจริง

ผล
สรุป

โครงการลํา
ดับ

ที่

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวนเงิน

 (บาท)
 ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ดานที่ 3 มหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบตอสังคม (Social Engagement)

โครงการบริการวิชาการแกสังคม

3 โครงการบริการวิชาการทางดานการศึกษาและการ

จัดการเรียนรู

      30,000 เม.ย. 65

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

4 โครงการมุฑิตาจิตคณาจารยและการแสดงความยินดี

กับผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตร ปร.ด.

สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการ

เรียนรู

      10,000 ธ.ค. 64
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