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เรื่อง งบประมาณ บ.กศ.

รายละเอียด

โรงเรียนอนุบานราชภัฏกําแพงเพชร

บริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

การพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรูสําหรับครูประถมศึกษา

โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

เสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร

รองกิจการนักศึกษา

ทํานุบํารุงสิลปวัฒนธรรม

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา

พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและใหบริการแกศิษยเกา

รองบริหาร

บริหารจัดการสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร

 บริหารจัดการองคกรภายใตหลักธรรมภิบาล

สงเสริมศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร

รองประกันคุณภาพการศึกษา
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https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Management_of_Kamphaengphet_Rajabhat_University.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Potential_Development_and_Enhancement_of_Learning_Skills_for_Primary_School_Teachers.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Strengthening_the_Early_Childhood_Education_Program.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Keeping%20up the culture.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Student%20Quality Improvement.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Improve%20student quality and serve alumni.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Management%20Office of Dean Faculty of Education.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Management%20of the organization under the principles of good governance.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/To%20promote the potential of the Faculty of Education.pdf
https://edu.kpru.ac.th/
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เตรียมความพรอมเพื่อการสอบบรรจุครูสําหรับนักศึกษาและศิษยเกา

พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

 รองวิจัย

การจัดการความรู  จากงานวิชาการสูการวิจัย

พัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยของอาจารยและนักศึกษา

รองวิชาการ

เสริมสรางความสามารถอังกฤษนักศึกษาครู

พัฒนางานฝึกประสบการณวิชาชีพครู

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับอาจารยและบุคลากร

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร

พัฒนาบัณฑิตคณิตศาสตร

พัฒนาบุคลากรคณิตศาสตร

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

การสัมมนา เรื่องการจัดการเรียนการสอนฯ

คายคอมพิวเตอร

ซอมบํารุงและปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรฯ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
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https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Prepare%20for the exams for teachers and students.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Develop%20quality assurance in education at the Faculty level.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Development%20of internal quality assurance Course Level.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Knowledge%20Management From research to research.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Improve%20research performance of professors and students.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/English_Teacher_Talent.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/To_develop_teacher_professional_experience.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Improve_English_skills_for_faculty_and_staff.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Master_of_Mathematics_Development.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Mathematical_Personnel_Development.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Seminar_on_Teaching_and_Learning_Management.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Computer_camp.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Maintenance_and_improvement_of_computer.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Improve_student_computer_program_potential.pdf
https://edu.kpru.ac.th/
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ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร

โปรแกรมพลศึกษา

สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต

สงเสริมประสบการณวิชาชีพพลศึกษา

 โปรแกรมวิชาภาษาไทย

เตรียมความพรอมนักศึกษาใหม  ปีการศึกษา 2561

เสริมสรางทักษะดานวิชาการและวิชาชีพ

วันเชิดชูวรรณคดีเอกของไทย

สงเสริมและพัฒนาองคความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย

สงเสริมการแขงขันทักษะทางวิชาการ

สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต

อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไทย

โปรแกรมวิชาภาษาจีน

เสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษาโปรแกรรมวิชาภาษาจีน

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

พัฒนาความสามารถครูภาษาอังกฤษ

วันคริสตมาสและวันปีใหม

Fa
cu

lty
 of

 Ed
uc

at
ion

, K
am

ph
ae

ng
 Ph

et
 Raja

bh
at

 U
niv

er
sit

y

https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Studying_and_teaching_computer_program.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/promote_Bachelor_Degree.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Promote_Physical_Education_Professional_Experience.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Prepare_students_for_the_new_academic_year_2018.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Strengthen_academic_and_professional_skills.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Thai_Literature_Day.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Promote_and_develop_English_language_knowledge_of_Thai_language_program_students.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Promoting_Academic_Skills_Competition.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/promote_Bachelor_Degree1.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Thai_Art_and_Culture_Conservation.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Enhance_the_features_of_graduate_students_in_Chinese_language_programs.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Supplying_materials_for_the_English_program.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Improve_English_teacher_skills.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Christmas_and_New_Year.pdf
https://edu.kpru.ac.th/
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ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทัว่ไป

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

พัฒนาทักษะและคุณลักษณะความเป็นครู

ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางความเป็นครู  เรียนรูนอกสถานที่ 

 

ผูรายงาน : sattrawut kimiphan

วันที่ : 2017-12-15

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=232&lang=TH
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https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Study_English_Education.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Student_Development_Program.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Develop_skills_and_qualities_as_a_teacher.pdf
https://edu.kpru.ac.th//contents/PDF/budget_krod2/Studying_to_strengthen_teachers_Learn_to_go.pdf
https://edu.kpru.ac.th/?page_id=232&lang=TH
https://edu.kpru.ac.th/

