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เรื่อง โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2561

1. งบ บกศ.   :  โครงการการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรูสําหรับครูประถมศึกษา (ร

หัสโครงการ 6101000007)  จํานวน   5   กิจกรรม 

รวมเป็นเงิน    146,340   บาท

ที่ กิจกรรม กลุมเป าหมาย ไตรมาส งบ รับผิดชอบ หมายเหตุ

1 การเตรียมความพรอมสูครูการประถมศึกษา 
รหัสกิจกรรม 201201060321  นศ.ชัน้ปีที่ 1 3 9,000 อ.ยุทธนา 1

2 การเรียนรูคูศาสตรพระราชา
รหัสกิจกรรม 201201060221  นศ.ชัน้ปีที่ 2 2 15,600 อ.วชิระ พ.

อ.มนตรี 2

3 เตรียมความพรอมสอบบรรจุ
รหัสกิจกรรม 201201060121  นศ.ชัน้ปีที่ 5 2 55,940  อ.ทุกทาน 5

4 การสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษสูครูมืออาชีพ
รหัสกิจกรรม 201201060421   นศ.ชัน้ปีที่ 4 3 31,000 อ.ศิริโสภา

อ.มนตรี 4

5 วันประถมศึกษา 4.0 
รหัสกิจกรรม 201201060521    นศ.ชัน้ปีที่ ทุกชัน้ปี 1 34,800 ผศ.ดร.ปาริชาต

อ.วชิระ พ. ทุกชัน้ปี

 

2. งบบริการวิชาการ (สํานักประกันคุณภาพ)  : 

     2.1 โครงการมหาวทิยาลยัพี่เลีย้งใหสถานศกึษาในทองถิ่น (กจิกรรมพฒันารปูแบบรายโรงเรยีน เขต

พืน้ที่ อ.แมสอด จ.ตาก) รหัสโครงการ 6101000048 งบแผนดิน   100,000 บาท

     2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (กิจกรรมพัฒนารูปแบบรายโรงเรียน

เขตพืน้ที่กําแพงเพชร ) รหัสโครงการ 6101000049 งบแผนดิน 100,000 บาท

ที่ กิจกรรม กลุมเป าหมาย ไตรมาส งบ รับผิดชอบ หมายเหตุ

1 การสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งทางของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด
4.0 (รหัส 106A01020354)

โรงเรียนพิบูลวิทยาคา
ร กพ.เขต 2 2 50,000 อ.ยุทธนา

อ.ศิริโสภา ชัน้ปี 3

2 การสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งทางของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด
4.0 (รหัส 106A01020354)

โรงเรียนคลองปลา
สรอย กพ.เขต 2 2 50,000 อ.ยุทธนา

อ.ศิริโสภา ชัน้ปี 3

3 การสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งทางของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด
4.0 (รหัส 102406020154)

โรงเรียนบานป าไร
เหนือ มส.เขต 2 (แม
จะเรา)

2 50,000 อ.ยุทธนา
อ.ศิริโสภา ชัน้ปี 3

4 การสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งทางของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด
4.0 (รหัส 102406020154)

โรงเรียนบานทีกะเปอ
มส.เขต2 (พบพระ) 2 50,000 อ.ยุทธนา

อ.ศิริโสภา ชัน้ปี 3

5 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู (การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน)
จํานวน 3 โรงเรียน  6 กิจกรรม (โรงเรียนละ 2 กิจกรรม)

โรงเรียน......
โรงเรียน......
โรงเรียน......

2 75,000 อ.ยุทธนา
อ.ศิริโสภา ชัน้ปี 3

https://elementary.kpru.ac.th//contents/pdf/project_ele61.pdf
https://elementary.kpru.ac.th//contents/pdf/project_ele61.pdf
https://elementary.kpru.ac.th//contents/pdf/6101000048.pdf
https://elementary.kpru.ac.th//contents/pdf/ict4.0.pdf
https://elementary.kpru.ac.th/
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3. งบบริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)  :  โครงการยกระดับเครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอน

ลางภายใตโครงการบริหารจัดการฯ การพัฒนาทองถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลีย้ง   

      3.1  เครอืขายความรวมมอืมหาวทิยาลยันเรศวร  จาํนวน 30,000 บาท    (กลมุเป าหมายจงัหวดักาํแพงเพ

ชร 1 แหง) หัวขอเดิม

      3.2  เครือขายความรวมมือมหาวิทยาลัยนเรศวร  จํานวน 120,000 บาท    (กลุมเป าหมายจังหวัด

กําแพงเพชร 2 แหง) หัวขอใหม

ที่ กิจกรรม กลุมเป าหมาย ไตรมาส งบ รับผิดชอบ หมายเหตุ

1 การสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งทางของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด
4.0 โรงเรียน..... (กพ.)  30,000 อ.ยุทธนา

อ.ศิริโสภา  

2 การพัฒนาบทเรียนรวมกันเพื่อสงเสริมทักษะทางสังคมของนักเรียนชัน้ประถม
ศึกษา โรงเรียนบานทุงสวน  60,000 ผศ.ดร.ปาริชาต

ผศ.ดร.บุญลอม  

3 จิตตปัญญาภิวัฒนสูการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา โรงเรียน....(กพ.)  60,000 อ.มนตรี
อ.วชิระ พ.  

 

4. งบบริการวิชาการ (คณะและมหาวิทยาลัย) 

      4.1  ออกคายเตรียมความพรอมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบาน

มูเซอหลังเมือง อ.สามเงา จ.ตาก

      4.2  โครงการวจิยัและพฒันาระบบและกระบวนการผลติและพฒันาครูโดยบรูณาการแนวคดิจติตปัญญาศกึษา

ระบบพี่เลีย้งและการวิจัยเป็นฐาน CCR

ที่ กิจกรรม กลุมเป าหมาย ไตรมาส งบ รับผิดชอบ หมายเหตุ
 

1 ออกคายอาสาพัฒนาเตรียมความพรอมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
รร. ตชด.เทคนิคอาสา 1 ต.แมอุสุ อ.ทาสองยาง  จ.ตาก

รร. ตชด.เทคนิคอาสา
1 ต.แมอุสุ อ.ทาสอง
ยาง  จ.ตาก

 1  คณะ อ.ยุทธนา
อ.ศิริโสภา คัดเลือก

2 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณ
าการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาระบบพี่เลีย้งและการวิจัยเป็นฐาน CCR    ผศ.ดร.ปาริชาต

ผศ.ดร.บุญลอม  

 

หมายเหตุ 

1. ขอมูลโครกงาร/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555-2560

2. คําอธิบายไตรมาส

       ไตรมาส 1  ระหวางเดือน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม

https://elementary.kpru.ac.th/2016/poject.html
https://elementary.kpru.ac.th/
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       ไตรมาส 2  ระหวางเดือน  มกราคม  กุมภาพันธ  มีนาคม

       ไตรมาส 3  ระหวางเดือน  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน

       ไตรมาส 4  ระหวางเดือน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน

 

 

 

ผูรายงาน : Administrator

วันที่ : 2017-11-01

https://elementary.kpru.ac.th/?page_id=174&lang=TH

https://elementary.kpru.ac.th/?page_id=174&lang=TH
https://elementary.kpru.ac.th/

