
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร

หน า 1
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร

หมดอายุวันที่ : 2023-06-22 20:35:02

เรื่อง โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2562

1. งบ บํารุงการศึกษา (บกศ.)

ชื่อโครงการ  : โครงการการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรูสําหรับครูประถมศึกษา    

รหัสโครงการ : 6201000044

งบประมาณ : 83,960 บาท คลิก! รายละเอียดโครงการฯ

ที่ กิจกรรม กลุมเป าหมาย ไตรมาส งบ รับผิดชอบ

 1  วันการประถมศึกษา (25 พฤศจิกายน ของทุกปี)
     ทุกชัน้ปี 1 30,000.-  อ.ทุกทาน

 2  การพัฒนาความเป็นครูการประถมศึกษา   2 44,960.-  บุญลอม

3  เตรียมความพรอมสูครูการประถมศึกษา
   ชัน้ปีที่ 1 รหัส 62 3 9,000.-  ยุทธนา/ศิริโสภา

2. งบประมาณแผนดิน

ชื่อโครงการ  : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใชกระบวนการ

PLC   
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โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร

หน า 2
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร

หมดอายุวันที่ : 2023-06-22 20:35:02

รหัสโครงการ : 6201000045 รหัสกิจกรรม 107A01010154

งบประมาณ : 120,000 บาท (งบประมาณสาขาวิชา) คลิก! รายละเอียดโครงการฯ

ที่ กิจกรรม เป าหมาย ไตรมาส งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1   การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
  ในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใชกระบวนการ PLC

- โรงเรียนขนาดเล็ก จ.กําแพงเพชร
/จ.ตาก

1
2

60,000.-
60,000.-

ปาริชาต/วชิระ พ
บุญลอม/มนตรี

 

3. งบ บํารุงการศึกษา (บกศ.)

ชื่อโครงการ  : การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนประถมศึกษา    

รหัสโครงการ : 6201000043

งบประมาณ : 10,000 บาท คลิก! รายละเอียดโครงการฯ

ที่ กิจกรรม เป าหมาย ไตรมาส งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1    พัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   (วิจัย 1 เรื่อง)
บริการวิชาการ/สถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จ.กําแพงเพชร หรือ จ.
ตาก

1 10,000.- ยุทธนา/ศิริโสภา

4. งบประมาณแผนดิน

ชื่อโครงการ  : การบูรณาการการเรียนรูวิถีชุมชนบนโลกออนไลนกับมัคคุเทศกน อยหัวใจไอที   

รหัสโครงการ : 6201000061

งบประมาณ : 50,000 บาท คลิก! รายละเอียดโครงการฯ

ที่ กิจกรรม เป าหมาย ไตรมาส งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1   การบูรณาการการเรียนรูวิถีชุมชนบนโลกออนไลนกับ 
  มัคคุเทศกน อยหัวใจไอที (รายวิชาคายวิชาการ)   

- สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จ.กําแพง
เพชร หรือ จ.ตาก
- นักศึกษาชัน้ปีที่ 3

2 50,000.- ยุทธนา/ศิริโสภา

 

 

 5. งบ บํารุงการศึกษา (บ.กศ.)

ชื่อโครงการ  : โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

ประจําปีงบประมาณ 2562   

รหัสโครงการ : 
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โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร

หน า 3
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร

หมดอายุวันที่ : 2023-06-22 20:35:02

งบประมาณ : 5,000 บาท (งบประมาณสาขาวิชา) คลิก!  รายละเอียดโครงการ

ที่ กิจกรรม เป าหมาย ไตรมาส งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

1
การพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู
สําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางการจัดการศึกษาไทย
ในยุค 4.0 (รายวิชาคายวิชาการ)

- โรงเรียนขนาดเล็ก จ.กําแพงเพชร/จ.
ตาก
- นักศึกษาชัน้ปีที่ 3

2 5,000.- ยุทธนา/ศิริโสภา

 

 6. งบประมาณแผนนดิน

ชื่อโครงการ  : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน SIL : School

Integrated Learning 

รหัสโครงการ :  

งบประมาณ : 5,000 บาท (งบประมาณสาขาวิชา) คลิก!  รายละเอียดโครงการ 

ที่ กิจกรรม เป าหมาย ไตรมาส งบประ
มาณ ผูรับผิดชอบ

1 การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการท างาน SIL : School Integrated Learning
(รายวิชาคายวิชาการ)

- โรงเรียนขนาดเล็ก จ.กําแพงเพชร/จ.
ตาก
- นักศึกษาชัน้ปีที่ 3

2 5,000.- ยุทธนา/ศิริโสภา

หมายเหตุ 

       ไตรมาส 1  ระหวางเดือน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม

       ไตรมาส 2  ระหวางเดือน  มกราคม  กุมภาพันธ  มีนาคม

       ไตรมาส 3  ระหวางเดือน  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน

       ไตรมาส 4  ระหวางเดือน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน

ผูรายงาน : Administrator

วันที่ : 2018-10-07
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