สรุ ปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ไตรมาสที่ 1 – 3
ปี งบประมาณ 2564

สรุ ปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ไตรมาสที่ 1 – 2 ปี งบประมาณ 2564 ที่ดาเนินการแล้ว อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการ และยังไม่ได้ดาเนินการ (ยกเลิก/ขอเลื่อน)
จำนวนกิจกรรม ผลดำเนินงำน
หมำยเหตุ
ไตรมาสที่ 1
ดาเนินการ 28 ขอเลือ่ นกิจกรรม
1. ค่าย Fun Math (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ) อ.ศาสตรา หล้า
มี 31 กิจกรรม
คงเหลือ 3

อ่อน ไปดาเนินการ 31 กรกฏาคม 2564 เนื่องจากเกิดการระบาดเชือ้ ไวรัสโควิด 19
ระลอกใหม่
2. การพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิผ่านการทางานร่วมกับชุมชนใน
รายวิชาชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ท่วั ไป ประจาปี การศึกษา 2563 ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ
จนกว่าสถานการณ์ปกติ
ยกเลิก
1. การสร้างศักยภาพส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านภาษาอังกฤษ (สาขา
คณิตศาสตร์) อ.พัชรินทร์ เศรษฐี ชยั ชนะ เนื่องจากเลยระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม
ไตรมาสที่ 1 จนปั จจุบนั รวมถึงยังไม่มีการจัดทาโครงการหรือบันทึกใดๆทัง้ สิน้ คณะจึงขอ
ยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวเพื่อนางบประมาณมาใช้ในการบริหารจัดการคณะต่อไป

สรุ ปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ไตรมาสที่ 1 – 2 ปี งบประมาณ 2564 ที่ดาเนินการแล้ว อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
และยังไม่ได้ดาเนินการ (ยกเลิก/ขอเลื่อน)

จำนวนกิจกรรม
ไตรมาสที่ 2
มี 30 กิจกรรม

ผลดำเนินงำน
ดาเนินการ 22
คงเหลือ 8

หมำยเหตุ
ขอเลือ่ นกิจกรรม
1. Social Activity สานสัมพันธ์นอ้ งพี่คณิตศาสตร์ศกึ ษา EP เนื่องจากเกิดการ
ระบาดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2. ฝึ กประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่อ ณ ต่างประเทศ
(สาขาคณิตฯEP) เนื่องจากเกิการระบาดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
3. Enhancing English Proficiency for Communicative
Competence (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ค่าธรรมเนียม
พิเศษ) ไปดาเนินการ 31 กรกฏาคม 2564
4. (คก.เร่งด่วน)บริการวิชาการโรงเรียน ตชด. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน
(งานบริการวิชาการ)

สรุ ปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ไตรมาสที่ 1 – 2 ปี งบประมาณ 2564 ที่ดาเนินการแล้ว อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
และยังไม่ได้ดาเนินการ (ยกเลิก/ขอเลื่อน)

จำนวนกิจกรรม
ไตรมาสที่ 2
มี 30 กิจกรรม

ผลดำเนินงำน
ดาเนินการ 22
คงเหลือ 8

หมำยเหตุ
ยกเลิก
1. ปฐมวัยวไลยอลงกรณ์ลงพืน้ ที่พฒ
ั นาเด็กปฐมวัยในชุมชน (สาขาปฐมวัย) เนื่องจาก
การระบาดเชือ้ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
2. การสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อการพัฒนานักศึกษาครูปฐมวัยในศตวรรษที่
21 เนื่องจากการระบาดเชือ้ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
3. Volunteer English Camp ค่ายภาษาภาษาจิตอาสา (สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ)
4. ทาบุญคณะครุศาสตร์เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

สรุ ปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ไตรมาสที่ 1 – 3 ปี งบประมาณ 2564 ที่ดาเนินการแล้ว อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
และยังไม่ได้ดาเนินการ (ยกเลิก/ขอเลื่อน)

จำนวนกิจกรรม
ไตรมาสที่ 3
มี 41 กิจกรรม

ผลดำเนินงำน
ดาเนินการ 24
คงเหลือ 17

หมำยเหตุ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร 14 กิจกรรม
ขอเลือ่ นกิจกรรม
1. วันสาคัญวิถีไทย เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ไปดาเนินกิจกรรม 30 มิถนุ ายน 2564
2. สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. อบรมทักษะการใช้ส่อื ออนไลน์สาหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สรุ ปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ไตรมาสที่ 3ปี งบประมาณ 2564 ที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 14 กิจกรรม
กิจกรรม

ผูด้ าเนินการ

กิจกรรม 1. Empowering and Preparing English Language Student Teachers (EP) for University Life 2021 (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อ.นิตย์และคณะ
หลักสู ตรภาษาอังกฤษ)
กิจกรรม 2. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (งานกิจการนักศึกษา)
ผศ.นันทิยา รักตประจิต

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3 มิ.ย.64
ไตรมาสที่ 3 (มิ.ย. 64)

กิจกรรม 3. จัดซุม้ บัณฑิต (งานกิจการนักศึกษา)
ผศ.นันทิยา , น.ส. อัญชนา
กิจกรรม 4. เสวนาเชิงปฏิบตั ิการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (PLC) อ.พัชริ นทร์ เศรษฐีชยั ชนะ
สาขาคณิ ตศาสตร์
กิจกรรม 5. เตรี ยมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาภาษาไทย
อาจารย์ชยพล ใจสู งเนิน, อาจารย์อนันต์ ลากุล

ไตรมาสที่ 3(มิ.ย.64)

กิจกรรม 6.การปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าปี การศึกษา 2564

อาจารย์เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์ และคณะ

ไตรมาส 3 มิ.ย.-ก.ค. 64

กิจกรรม 7. ฝึ กอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาหลักสู ตรครุ บณ
ั ฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสู ตรภาษาอังกฤษ) ชั้นปี ที่ 2
(ค่าธรรมเนียมพิเศษ)
กิจกรรม 8. เรี ยนภาษาจีนหลักสู ตรระยะสั้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ค่าธรรมเนียมพิเศษ)
กิจกรรม 9. พี่เก่าเล่าประสบการณ์ (สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป)
กิจกรรม 10. (คก.เร่ งด่วน) อบรมครู โรงเรี ยน ตชด. เพื่อพัฒนาเครื อข่ายและศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาพื้นที่สู่ความยัง่ ยืน

อ.นิตย์และคณะ

กิจกรรม 11. สื บสานศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ อาเซี ยน (งานกิจการนักศึกษา)
กิจกรรม 12. (คก.เร่ งด่วน) การสื่ อสารองค์กรและการสื่ อสารการตลาดแบบบรู ณาการ (IMC) (งานบริ หาร)
กิจกรรม 13. (คก. เร่ งด่วน) วันสาคัญวิถีไทย (งานกิจการนักศึกษา)
กิจกรรม 14. (คก.เร่ งด่วน) พัฒนาสิ่ งแวดล้อมบริ เวณรอบอาคารสถานที่คณะครุ ศาสตร์ (งานบริ หาร)

อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริ ญ
อ.ดร.สุ ภชั ฌาน์ ศรี เอี่ยม อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
นางบุณยุนช เทียบแสน น.ส.กนกภรณ์ สุ ธมั รส
อ.ศรัณยา ฤกษ์ขา
รศ.พนิดา ขาตยาภา ผศ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์
นายล้อมพงค์ บริ รักษ์
อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขา
รศ.พนิดา ชาตยาภา น.ส.สายพิน ทาทอง
นางสมฤดี คัชมาตย์น.ส.สุ ดชีวา พูลเกษม

ไตรมาสที่ 3 (มิ.ย.64)
ไตรมาส 3 มิ.ย.64

ไตรมาส 3 เม.ย.64

ไตรมานสที่ 3 (มิถุนายน 64)
ไตรมาสที่ 3 (มิ.ย.64)
ไตรมาสที่ 3 (พฤษภาคม 2564)
ไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน 2564)
ไตรมาสที่ 3 (มิ.ย. 64)
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 3 (มิ.ย. 64)

