


ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
วันท่ีเร่ิมจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี 

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)
สถานท่ีจัดอบรม จังหวัด หน่วยงาน หมายเหตุ

1 612121024 001
เกมส์และเพลงเพ่ือพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหวของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา

7 กรกฎาคม 2561 8 กรกฎาคม 2561 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ เชียงใหม่
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 613181114 005 การใช้แอพพลิเคช่ันทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

3 611161136 005
“สายเกินไป ถ้าจะรอ” พัฒนาครูปฐมวัยเพ่ือลูกรัก ด้วยกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สร้างเสริมนวัตกรรมสู่วิทยฐานะครูปฐมวัย

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ สุพรรณบุรี
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

4 611161136 006
“สายเกินไป ถ้าจะรอ” พัฒนาครูปฐมวัยเพ่ือลูกรัก ด้วยกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สร้างเสริมนวัตกรรมสู่วิทยฐานะครูปฐมวัย

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ สุพรรณบุรี
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

5 612991057 001

หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนในรูปแบบ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้วย
กระบวนการการพัฒนาแบบชวนคิดพาท า (Think and do together) เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่ Thailand 4.0 (พัฒนาครูเพ่ือศิษย์และ
เพ่ิมวิทยฐานะ) : ระดับประถมศึกษา

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ สุพรรณบุรี
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

6 612991058 004

“ชวนคิด พาท า สร้างนวัตกรรม น าการวิจัย พัฒนาครูเพ่ือศิษย์ และเพ่ิม
วิทยฐานะอย่างครูเช่ียวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
 ระดับประถมศึกษา

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ สุพรรณบุรี
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

7 613991069 003

“ชวนคิด พาทา สร้างนวัตกรรม นาการวิจัย พัฒนาครูเพ่ือศิษย์ และเพ่ิม
วิทยฐานะอย่างครูเช่ียวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ สุพรรณบุรี
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

8 613991069 006

“ชวนคิด พาทา สร้างนวัตกรรม นาการวิจัย พัฒนาครูเพ่ือศิษย์ และเพ่ิม
วิทยฐานะอย่างครูเช่ียวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ สุพรรณบุรี
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

9 613991071 003

หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนในรูปแบบ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้วย
กระบวนการการพัฒนาแบบชวนคิดพาท า (Think and do together) เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่ Thailand 4.0 (พัฒนาครูเพ่ือศิษย์และ
เพ่ิมวิทยฐานะ) : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ สุพรรณบุรี
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงวันท่ีจัดอบรม

Page 1 of 16



ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
วันท่ีเร่ิมจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี 

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)
สถานท่ีจัดอบรม จังหวัด หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงวันท่ีจัดอบรม

10 614991026 005

“ชวนคิด พาทา สร้างนวัตกรรม นาการวิจัย พัฒนาครูเพ่ือศิษย์ และเพ่ิม
วิทยฐานะอย่างครูเช่ียวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ สุพรรณบุรี
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

11 611161136 001
“สายเกินไป ถ้าจะรอ” พัฒนาครูปฐมวัยเพ่ือลูกรัก ด้วยกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สร้างเสริมนวัตกรรมสู่วิทยฐานะครูปฐมวัย

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมสตาร์ ระยอง
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

12 612991057 004

หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนในรูปแบบ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้วย
กระบวนการการพัฒนาแบบชวนคิดพาท า (Think and do together) เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่ Thailand 4.0 (พัฒนาครูเพ่ือศิษย์และ
เพ่ิมวิทยฐานะ) : ระดับประถมศึกษา

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมสตาร์ ระยอง
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

13 612991058 002

“ชวนคิด พาท า สร้างนวัตกรรม น าการวิจัย พัฒนาครูเพ่ือศิษย์ และเพ่ิม
วิทยฐานะอย่างครูเช่ียวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
 ระดับประถมศึกษา

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมสตาร์ ระยอง
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

14 613991069 001

“ชวนคิด พาทา สร้างนวัตกรรม นาการวิจัย พัฒนาครูเพ่ือศิษย์ และเพ่ิม
วิทยฐานะอย่างครูเช่ียวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมสตาร์ ระยอง
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

15 613991071 002

หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนในรูปแบบ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้วย
กระบวนการการพัฒนาแบบชวนคิดพาท า (Think and do together) เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่ Thailand 4.0 (พัฒนาครูเพ่ือศิษย์และ
เพ่ิมวิทยฐานะ) : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมสตาร์ ระยอง
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

16 614991026 003

“ชวนคิด พาทา สร้างนวัตกรรม นาการวิจัย พัฒนาครูเพ่ือศิษย์ และเพ่ิม
วิทยฐานะอย่างครูเช่ียวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมสตาร์ ระยอง
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
วันท่ีเร่ิมจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี 

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)
สถานท่ีจัดอบรม จังหวัด หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงวันท่ีจัดอบรม

17 614991026 006

“ชวนคิด พาทา สร้างนวัตกรรม นาการวิจัย พัฒนาครูเพ่ือศิษย์ และเพ่ิม
วิทยฐานะอย่างครูเช่ียวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมสตาร์ ระยอง
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

18 611161136 002
“สายเกินไป ถ้าจะรอ” พัฒนาครูปฐมวัยเพ่ือลูกรัก ด้วยกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สร้างเสริมนวัตกรรมสู่วิทยฐานะครูปฐมวัย

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 วังน  าเขียวเลควิว นครราชสีมา
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

19 612991058 003

“ชวนคิด พาท า สร้างนวัตกรรม น าการวิจัย พัฒนาครูเพ่ือศิษย์ และเพ่ิม
วิทยฐานะอย่างครูเช่ียวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
 ระดับประถมศึกษา

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 วังน  าเขียวเลควิว นครราชสีมา
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

20 613991069 004

“ชวนคิด พาทา สร้างนวัตกรรม นาการวิจัย พัฒนาครูเพ่ือศิษย์ และเพ่ิม
วิทยฐานะอย่างครูเช่ียวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 วังน  าเขียวเลควิว นครราชสีมา
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

21 614991026 002

“ชวนคิด พาทา สร้างนวัตกรรม นาการวิจัย พัฒนาครูเพ่ือศิษย์ และเพ่ิม
วิทยฐานะอย่างครูเช่ียวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 วังน  าเขียวเลควิว นครราชสีมา
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

22 611161136 003
“สายเกินไป ถ้าจะรอ” พัฒนาครูปฐมวัยเพ่ือลูกรัก ด้วยกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สร้างเสริมนวัตกรรมสู่วิทยฐานะครูปฐมวัย

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อุดรธานี
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

23 612991057 003

หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนในรูปแบบ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้วย
กระบวนการการพัฒนาแบบชวนคิดพาท า (Think and do together) เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่ Thailand 4.0 (พัฒนาครูเพ่ือศิษย์และ
เพ่ิมวิทยฐานะ) : ระดับประถมศึกษา

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อุดรธานี
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

24 612991058 001

“ชวนคิด พาท า สร้างนวัตกรรม น าการวิจัย พัฒนาครูเพ่ือศิษย์ และเพ่ิม
วิทยฐานะอย่างครูเช่ียวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
 ระดับประถมศึกษา

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อุดรธานี
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
วันท่ีเร่ิมจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี 

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)
สถานท่ีจัดอบรม จังหวัด หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงวันท่ีจัดอบรม

25 613991069 002

“ชวนคิด พาทา สร้างนวัตกรรม นาการวิจัย พัฒนาครูเพ่ือศิษย์ และเพ่ิม
วิทยฐานะอย่างครูเช่ียวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อุดรธานี
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

26 613991071 001

หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนในรูปแบบ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้วย
กระบวนการการพัฒนาแบบชวนคิดพาท า (Think and do together) เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่ Thailand 4.0 (พัฒนาครูเพ่ือศิษย์และ
เพ่ิมวิทยฐานะ) : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อุดรธานี
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

27 614991026 001

“ชวนคิด พาทา สร้างนวัตกรรม นาการวิจัย พัฒนาครูเพ่ือศิษย์ และเพ่ิม
วิทยฐานะอย่างครูเช่ียวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อุดรธานี
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

28 614991026 004

“ชวนคิด พาทา สร้างนวัตกรรม นาการวิจัย พัฒนาครูเพ่ือศิษย์ และเพ่ิม
วิทยฐานะอย่างครูเช่ียวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อุดรธานี
สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

29 613991064 006
การพัฒนาสมรรถนะครูในการวัดและประเมินผลในชั นเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้เว็บแอปพลิเคชัน
ผ่านทางสมาร์ทโฟน

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮ
เทล

มุกดาหาร โรงเรียนโนนราษีวิทยา

30 613101080 001
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างส่ือน าเสนอให้ต่ืนตาด้วย Prezi และ เทคนิค 
Powerpoint ขั นสูง (ระดับพื นฐาน)

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮ
เทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็น
เตอร์

ขอนแก่น หจก.ไอไอ (ไทยแลนด์)

31 613101080 002
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างส่ือน าเสนอให้ต่ืนตาด้วย Prezi และ เทคนิค 
Powerpoint ขั นสูง (ระดับพื นฐาน)

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล สงขลา หจก.ไอไอ (ไทยแลนด์)

32 613101080 003
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างส่ือน าเสนอให้ต่ืนตาด้วย Prezi และ เทคนิค 
Powerpoint ขั นสูง (ระดับพื นฐาน)

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร หจก.ไอไอ (ไทยแลนด์)

33 613101080 004
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างส่ือน าเสนอให้ต่ืนตาด้วย Prezi และ เทคนิค 
Powerpoint ขั นสูง (ระดับพื นฐาน)

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี หจก.ไอไอ (ไทยแลนด์)

34 612182035 021 สะเต็มศึกษาเข้มข้น 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ชัยภูมิ
ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

04/08/2561 - 18/08/2561
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
วันท่ีเร่ิมจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี 

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)
สถานท่ีจัดอบรม จังหวัด หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงวันท่ีจัดอบรม

35 612011067 010
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้แบบSTEM และการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค STAD

21-22 กรกฎาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 โรงแรมภูพานเพลส สกลนคร บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จ ากัด

36 612011067 023
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้แบบSTEM และการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค STAD

21-22 กรกฎาคม 2561 4-5 สิงหาคม 2561 โรงแรมภูพานเพลส สกลนคร บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จ ากัด

37 612032024 001
เทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห้องเรียนรวมแบบ Co-teaching ตามหลักสูตร
แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

21-22 กรกฎาคม 2561 4-5 สิงหาคม 2561
โรงแรม หนองหาร เอลลิ
แกนท์

สกลนคร บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จ ากัด

38 612032024 002
เทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห้องเรียนรวมแบบ Co-teaching ตามหลักสูตร
แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

21-22 กรกฎาคม 2561 4-5 สิงหาคม 2561 มุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล มุกดาหาร บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จ ากัด

39 612032024 006
เทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห้องเรียนรวมแบบ Co-teaching ตามหลักสูตร
แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

21-22 กรกฎาคม 2561 4-5 สิงหาคม 2561 โรงแรม เลยพาเลซ เลย บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จ ากัด

40 612172005 006
เทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห้องเรียนรวมแบบ Co-teaching ตามหลักสูตร
แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

21-22 กรกฎาคม 2561 4-5 สิงหาคม 2561 มุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล มุกดาหาร บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จ ากัด

41 612022029 003
เทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห้องเรียนรวมแบบ Co-teaching ตามหลักสูตร
แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

21-22 กรกฎาคม 2561 4 สิงหาคม 2561
โรงแรม หนองหาร เอลลิ
แกนท์

สกลนคร บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จ ากัด

42 612121012 005
การพัฒนาการสอนกีฬาฟุตบอลอย่างมืออาชีพ โดย โชคทวี พรหมรัตน์ 
(ระดับประถมศึกษา)

27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 โรงแรมแกรนด์ เบลล่า ชลบุรี บริษัท ไอ - สปอร์ต จ ากัด

43 612121012 003
การพัฒนาการสอนกีฬาฟุตบอลอย่างมืออาชีพ โดย โชคทวี พรหมรัตน์ 
(ระดับประถมศึกษา)

27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 โรงแรมพาราไดซ์ อุดรธานี บริษัท ไอ - สปอร์ต จ ากัด

44 612121012 006
การพัฒนาการสอนกีฬาฟุตบอลอย่างมืออาชีพ โดย โชคทวี พรหมรัตน์ 
(ระดับประถมศึกษา)

27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 โรงแรมแกนด์ฮิลล์ นครสวรรค์ บริษัท ไอ - สปอร์ต จ ากัด

45 612152070 034 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 เจริญรัตน์ รีสอร์ท สมุทสงคราม บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด
46 612152070 050 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 เสนา เพลส โฮเทล แบงค์คอค กรุงเทพมหนคร บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด
47 612152070 054 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 โรงแรม นนทบุรี พาเลซ นนทบุรี บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด

48 611151006 046 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
โรงแรมซิตี พาร์ค โคราช 
นครราชสีมา

นครราชสีมา บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด

49 611151006 047 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรี
สอร์ท

สิงห์บุรี บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด

50 611151006 027 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด
51 613011059  020 บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์ 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด
52 611151007 024 ศิลปะการให้ค าปรึกษา เพ่ือปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วยเอ็นเนียแกรม 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 Indochina Hotel สระแก้ว บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด
53 612152070 041 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 โรงแรมเดอะซิตี  ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด
54 612111044 014 ศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพ่ือออกแบบการสอนรายบุคคล 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท นครปฐม บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
วันท่ีเร่ิมจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี 

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)
สถานท่ีจัดอบรม จังหวัด หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงวันท่ีจัดอบรม

55 611151007 016 ศิลปะการให้ค าปรึกษา เพ่ือปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วยเอ็นเนียแกรม 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 โรงแรมคุ้มสุพรรณ สุพรรณบุรี บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด

56 612152070 055 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
โรงเเรมกาญจนบุรี ริเวอร์
แควพาร์ค แอนด์ รีสอร์ท

กาญจนบุรี บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด

57 613011059 025 บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์ 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 โรงแรมสองพันบุรี สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด

58 613011059 024 บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์ 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
โรงแรมกนกกาญจน์ เพลส 
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด

59 612152070 010 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 เรน ชะอ า - หัวหิน เพชรบุรี บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด
60 611151007 011 ศิลปะการให้ค าปรึกษา เพ่ือปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วยเอ็นเนียแกรม 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ลอฟต์มาเนีย บูทิกโฮเทล ชุมพร บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด
61 612152070 048 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 โรงแรมบรรจงบุรี สุราษฎร์ธานี บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด
62 611151006 007 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561

Loft Mania Boutique 
Hotel

ชุมพร บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด
63 611151006 045 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 โรงแรมสีดา รีสอร์ท นครนายก บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด
64 611151006 044 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น 27 กรกฎาคม 2561 30 กันยายน 2561 โรงแรมพินนาเคิล วังใหม่ สตูล บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด

65 613011059 006 บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์ 27 กรกฎาคม 2561 30 กันยายน 2561
Hansa JB Hotel, Hatyai 
สงขลา

สงขลา บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด

66 612152070 051 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 27 กรกฎาคม 2561 30 กันยายน 2561 โรงแรมล าป ารีสอร์ท พัทลุง บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด

67 612152070 035 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 27 กรกฎาคม 2561 30 กันยายน 2561
โรงแรมโกลเด้น คราวน์ แก
รนด์

สงขลา บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด

68 611151006 031 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น 27 กรกฎาคม 2561 30 กันยายน 2561 โรงแรม เดอะริเวอร์ นครพนม นครพนม บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด
69 613011059 022 บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์ 27 กรกฎาคม 2561 30 กันยายน 2561 โรงแรมนภาลัย อุดรธานี บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด
70 612152070 052 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 27 กรกฎาคม 2561 30 กันยายน 2561 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด

71 613011059 009 บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์ 27 กรกฎาคม 2561 30 กันยายน 2561
โรงแรม หนองหาร เอลลิ
แกนท์

สกลนคร บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด

72 611151007 027 ศิลปะการให้ค าปรึกษา เพ่ือปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วยเอ็นเนียแกรม 27 กรกฎาคม 2561 30 กันยายน 2561 โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด
73 611151007 019 ศิลปะการให้ค าปรึกษา เพ่ือปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วยเอ็นเนียแกรม 27 กรกฎาคม 2561 30 กันยายน 2561 โรงแรมคุ้มสุพรรณ อุดรธานี บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด

74 613011059 016 บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์ 27 กรกฎาคม 2561 30 กันยายน 2561
โรงแรม เดอะกรีนปาร์ค แก
รนด์ ยโสธร

ยโสธร บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด

75 612152070 053 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด
76 612152070 029 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท อุบลราชธานี บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด

77 611151007 014 ศิลปะการให้ค าปรึกษา เพ่ือปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วยเอ็นเนียแกรม 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
โรงแรม วีวัน โคราช 
นครราชสีมา

นครราชสีมา บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด

78 613011059 008 บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์ 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 โรงแรมพนมรุ้งปุรี บุรีรัมย์ บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด
79 612152070 012 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
วันท่ีเร่ิมจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี 

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)
สถานท่ีจัดอบรม จังหวัด หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงวันท่ีจัดอบรม

80 612152070 043 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด
81 611151006 050 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 เอเซียล าปางโฮเต็ล ล าปาง บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด
82 611151006 024 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 โรงแรมเวียงละกอ ล าปาง บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด

83 613011059 021 บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์ 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561
โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท 
เชียงราย

เชียงราย บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด

84 612152070 037 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 โรงแรมเพชรโฮเต็ล ก าเเพงเพชร บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด
85 612152070 039 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 โรงแรมเพชรโฮเทล ก าแพงเพชร บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด
86 611151006 034 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 โรงแรมต้นทองรีสอร์ท อุตรดิตถ์ บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด
87 612111044 036 ศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพ่ือออกแบบการสอนรายบุคคล 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บ้านกลางเขา รีสอร์ท อุทัยธานี บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด
88 612111044 038 ศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพ่ือออกแบบการสอนรายบุคคล 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 ตราด ซิตี  โฮเทล ตราด บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด
89 612151042 027 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท ปราจีนบุรี มูลนิธิครูของแผ่นดิน
90 612151042 055 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 โคราชโฮเต็ล นครราชสีมา มูลนิธิครูของแผ่นดิน
91 612151042 042 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 The Peak จันทบุรี จันทบุรี มูลนิธิครูของแผ่นดิน
92 612151042 051 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 โรงแรม มรกต ชุมพร ชุมพร มูลนิธิครูของแผ่นดิน
93 612151042 020 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 โรงแรมวังโนรา พัทลุง มูลนิธิครูของแผ่นดิน
94 612151042 023 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 โรงแรมเดอะ เซ็นทริส พัทลุง พัทลุง มูลนิธิครูของแผ่นดิน
95 612151042 038 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 โรงแรม หาดแก้วรีสอร์ท สงขลา มูลนิธิครูของแผ่นดิน

96 612151042 022 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561


โรงแรม เจริญ โฮเต็ล อุดรธานี

อุดรธานี มูลนิธิครูของแผ่นดิน

97 612151042 032 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม มูลนิธิครูของแผ่นดิน
98 612151042 039 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 โรงเเรม อินภาวา ขอนแก่น มูลนิธิครูของแผ่นดิน
99 612151042 033 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 ระเบียงแก้วมุกดา รีสอร์ท มุกดาหาร มูลนิธิครูของแผ่นดิน
100 612151042 024 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 โรงแรมแกลเลอร่ี ดีไซน์ ศรีสะเกษ มูลนิธิครูของแผ่นดิน
101 612151042 030 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 ราชาบุรี บูทิค โฮเต็ล ตาก มูลนิธิครูของแผ่นดิน

102 613111094 008 เทคนิคการถ่ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม่ และศิลปะการสอนแบบเร่ืองเล่า 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี มูลนิธิครูของแผ่นดิน

103 613111094 012 เทคนิคการถ่ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม่ และศิลปะการสอนแบบเร่ืองเล่า 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561
โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล
แอนด์กอล์ฟ

ฉะเชิงเทรา มูลนิธิครูของแผ่นดิน

104 613111094 013 เทคนิคการถ่ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม่ และศิลปะการสอนแบบเร่ืองเล่า 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท ปราจีนบุรี มูลนิธิครูของแผ่นดิน

105 612031138 003
การจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน

4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 โรงแรมเอเช่ียน หาดใหญ่ สงขลา
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือศีลธรรม
โลก จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
วันท่ีเร่ิมจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี 

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)
สถานท่ีจัดอบรม จังหวัด หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงวันท่ีจัดอบรม

106 612031138 004
การจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน

4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 เดอะ คาแนล 304 ปราจีนบุรี
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือศีลธรรม
โลก จ ากัด

107 612031138 005
การจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน

4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือศีลธรรม
โลก จ ากัด

108 612031138 010
การจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน

4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 โรงแรม ไพลิน สุโขทัย สุโขทัย
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือศีลธรรม
โลก จ ากัด

109 613101070 005 บูรณาการสอนด้วยส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษายุค 4.0 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 โรงแรมวีวัน นครราชสีมา
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือศีลธรรม
โลก จ ากัด

110 613101070 006 บูรณาการสอนด้วยส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษายุค 4.0 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 โรงแรมวังค า เชียงราย เชียงราย
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือศีลธรรม
โลก จ ากัด

111 614151026 014 เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วยระบบจิตวิเคราะห์ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561
ทีเค. พาเลซ โฮเทล แอนด์ 
คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือศีลธรรม
โลก จ ากัด

112 614151026 004 เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วยระบบจิตวิเคราะห์ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561
มนตรี รีสอร์ท ดอนเมือง 
กรุงเทพ

กรุงเทพมหานคร
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือศีลธรรม
โลก จ ากัด

113 614151026 026 เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วยระบบจิตวิเคราะห์ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 เดอะ ซิตี  โฮเทล ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือศีลธรรม
โลก จ ากัด

114 614151026 005 เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วยระบบจิตวิเคราะห์ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 โรงแรมศรีสยาม รีสอร์ท กาญจนบุรี
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือศีลธรรม
โลก จ ากัด

115 614151026 021 เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วยระบบจิตวิเคราะห์ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น นครศรีธรรมราช
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือศีลธรรม
โลก จ ากัด

116 614151026 016 เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วยระบบจิตวิเคราะห์ 8 สิงหาคม 2561 9 สิงหาคม 2561 โรงแรมนิภาการ์เด้น สุราษฎร์ธานี
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือศีลธรรม
โลก จ ากัด

117 614151026 008 เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วยระบบจิตวิเคราะห์ 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 โรงแรมมาติน่า สุรินทร์
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือศีลธรรม
โลก จ ากัด

118 614151026 017 เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วยระบบจิตวิเคราะห์ 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561
โรงแรม เนวาด้า แกรนด์ 
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือศีลธรรม
โลก จ ากัด

119 614151026 002 เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วยระบบจิตวิเคราะห์ 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 โรงแรม เรือนแพ รอยัล ปาร์ค พิษณุโลก
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือศีลธรรม
โลก จ ากัด

120 612121024 002
เกมส์และเพลงเพ่ือพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหวของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา

11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ เชียงใหม่
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

121 612121024 003
เกมส์และเพลงเพ่ือพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหวของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา

11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ เชียงใหม่
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
วันท่ีเร่ิมจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี 

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)
สถานท่ีจัดอบรม จังหวัด หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงวันท่ีจัดอบรม

122 612041018 007
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบActive Learning(AL) แก่ครูสาย
งานผู้สอนระดับชั นประถมศึกษาสู่ทักษะท่ีโลกต้องการในศตวรรษท่ี 21 ด้วย
เทคนิคการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย

11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

123 613141031 016

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เร่ืองพื นฐานการฝึกหัดการแสดงกับ
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพ่ือให้เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และ
สากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ฉะเชิงเทรา บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

124 613141031 012

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เร่ืองพื นฐานการฝึกหัดการแสดงกับ
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพ่ือให้เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และ
สากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ มุกดาหาร บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

125 612111018 005
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา

11-13 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561
โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท 
(ห้องแกรนด์) นครสวรรค์

นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู

126 612111018 003
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา

11-13 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561
โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท 
แอนด์ สปา นครสวรรค์

นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู

127 612011029 005
การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะครูสายงาน
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

11-13 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561
โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท 
นครสวรรค์

นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู

128 613141031 014

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เร่ืองพื นฐานการฝึกหัดการแสดงกับ
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพ่ือให้เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และ
สากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

12 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 โรงแรมบ้านสวนฝนรีสอร์ท กาญจนบุรี บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

129 613141031 006

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เร่ืองพื นฐานการฝึกหัดการแสดงกับ
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพ่ือให้เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และ
สากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

12 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 โรงแรมบ้านสวนฝนรีสอร์ท กาญจนบุรี บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

130 613141031 002

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เร่ืองพื นฐานการฝึกหัดการแสดงกับ
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพ่ือให้เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และ
สากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

12 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561
เดอะพาวิลเล่ียน โฮเท็ลแอนด์
วิลเลจ

นครสวรรค์ บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
วันท่ีเร่ิมจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี 

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)
สถานท่ีจัดอบรม จังหวัด หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงวันท่ีจัดอบรม

131 613141031 003

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เร่ืองพื นฐานการฝึกหัดการแสดงกับ
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพ่ือให้เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และ
สากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

12 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 บีพีเชียงใหม่ซิตี เชียใหม่ บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

132 612011067 010
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้แบบSTEM และการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค STAD

12 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 โรงแรมภูพานเพลส สกลนคร บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จ ากัด

133 612011067 023
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้แบบSTEM และการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค STAD

12 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 โรงแรมภูพานเพลส สกลนคร บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จ ากัด

134 611161161 002
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) เพ่ือจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยใน
ศตวรรษท่ี ๒๑

12 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 โรงแรมโกลเด้นแลนด์รีสอร์ท นครราชสีมา บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

135 611161161 003
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) เพ่ือจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยใน
ศตวรรษท่ี ๒๒

12 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 โรงแรมพลอยพาเลส มุกดาหาร บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

136 611161161 004
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) เพ่ือจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยใน
ศตวรรษท่ี ๒๓

12 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 โรงแรมศรีล าดวน ศรีสะเกษ บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

137 611161161 005
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) เพ่ือจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยใน
ศตวรรษท่ี ๒๔

18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561
โรงแรมเดอะพาวิลเลียนโฮ
เทล แอนด์ วิลเลจ

นครสวรรค์ บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

138 611161161 006
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) เพ่ือจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยใน
ศตวรรษท่ี ๒๕

18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 โรงแรมโฆสิตฮิลล์ เพชรบูรณ์ บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

139 611161045 001
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 โรงแรม แกรนด์รอยัล พลาซ่า ฉะเชิงเทรา บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

140 611161045 002
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561

18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 โรงแรม บีพี เชียงใหม่ซิตี เชียงใหม่ บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

141 611161045 003
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2562

18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561
โรงแรมเดอะพาวิลเล่ียน โฮ
เท็ลแอนด์วิลเลจ

นครสวรรค์ บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

142 611161045 006
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2563

18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 โรงแรมไหมไทย ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
วันท่ีเร่ิมจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี 

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)
สถานท่ีจัดอบรม จังหวัด หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงวันท่ีจัดอบรม

143 611161045 007
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2564

18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 โกลเดนแลนด์รีสอร์ท นครราชสีมา บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

144 611161045 008
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2565

18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 โรงแรมอีโค่อินน์ นครศรีธรรมราช บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

145 611161045 010
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2566

18 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 อาร์ เอส โฮเต็ล กาญจนบุรี บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

146 612011032 001
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการบันได 10 ขั น เพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

18 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 โรงแรมเชียงใหม่ภูค า เชียงใหม่ บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

147 612011032 006
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการบันได 10 ขั น เพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 22

18 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 โรงแรมทองรินทร์ สุรินทร์ บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

148 612011032 009
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการบันได 10 ขั น เพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 23

18 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 โรงแรมโกลเด้นแลนด์รีสอร์ท นครราชสีมา บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

149 612011032 004
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการบันได 10 ขั น เพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

18 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 โรงแรมพลอนพาเลส มุกดาหาร บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

150 612011032 007
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการบันได 10 ขั น เพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 22

18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 โรงแรมเนวาด้า อุบลราชธานี บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

151 612012003 002 การจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ในยุคปฏิรูปไทยแลนด์ ๔.๐ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 โรงแรมพลอยพาเลส มุกดาหาร บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

152 613011085 001
การพัฒนาส่ือการสอนท่ีเช่ือมโยงองค์ความรู้จากธรรมชาติเพ่ือน าไปสู่การ
สอนตามแบบสะเต็มศึกษา ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 โรงแรมพิจิตรพลาซ่า พิจิตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

153 613011021 003
การบูรณาการการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้อง
การเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา

18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 โรงแรมโรสอินทร์ พิจิตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

154 612181099 002
การเสริมสร้างสมรรถนะครูระดับประถมศึกษา ด้านการวิจัยใน ชั นเรียน 
เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 โรงแรมบ้านสวนคุณตา อุบลราชธานี โรงเรียนเวตวันวิทยา

155 611161173 002
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยในการผลิตส่ือส่งเสริมทักษะทางภาษา 
ส าหรับเด็กปฐมวัย

18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561
หอประชุมสิริโพธ์ิแก้ว สพป.
อุบลราชธานี เขต 5

อุบลราชธานี โรงเรียนเวตวันวิทยา
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
วันท่ีเร่ิมจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี 

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)
สถานท่ีจัดอบรม จังหวัด หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงวันท่ีจัดอบรม

156 612181102 001
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างบทเพลงเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 โรงแรมมายารีสอร์ท อุบลราชธานี โรงเรียนเวตวันวิทยา

157 612181102 002
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างบทเพลงเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 โรงแรมมายารีสอร์ท อุบลราชธานี โรงเรียนเวตวันวิทยา

158 611011006 002
การพัฒนาสมรรถนะครูในการสร้างทักษะพื นฐานทางการคิด เชิง
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย

25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
หอประชุมสิริโพธ์ิแก้ว สพป.
อุบลราชธานี เขต 5

อุบลราชธานี โรงเรียนเวตวันวิทยา

159 612181055 005
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา สู่
มาตรฐานสากล ด้วยบันได 5 ขั น

25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเวตวันวิทยา อุบลราชธานี โรงเรียนเวตวันวิทยา

160 613111080 008
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพื นฐาน

25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 โรงเเรมคุ้มขุนแผน สุพรรณบุรี บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

161 613101032 006
การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซด์ พิษณุโลก
บริษัท เอสดับเบิ ลยูเอส เอชอาร์ 
โซลูช่ัน จ ากัด

162 611181015 001
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษา ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนว Active Learning

25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 โรงแรมเมเจอร์ แกรนด์ ขอนแก่น บริษัท นายฉบับ จ ากัด

163 613111080 002
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพื นฐาน

25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
โรงแรมนิว แทรเวิล บีช รี
สอร์ท จันทบุรี

จันทบุรี บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

164 612031119 002
เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 โรงแรมเมเจอร์ แกรนด์ ขอนแก่น บริษัท นายฉบับ จ ากัด

165 613011080 021
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการค านวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : 
ระดับพื นฐาน

25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
โรงเรียนมณีจันท์รีสอร์ท 
แอนด์ สปอร์ตคลับ

จันทบุรี บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

166 613031004 021
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น:ระดับพื นฐาน

25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 โรงเเรมนิวทราเวลบีช รีสอร์ท จันทบุรี บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

167 613031004 006
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น:ระดับพื นฐาน

25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนช่ัน

กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

168 613031004 008
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น:ระดับพื นฐาน

25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนช่ัน

กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
วันท่ีเร่ิมจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี 

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)
สถานท่ีจัดอบรม จังหวัด หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงวันท่ีจัดอบรม

169 613011080 026
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการค านวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : 
ระดับพื นฐาน

25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 มุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล มุกดาหาร บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

170 613181041 004
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ STEM Education ตามแนวคิด 
Active Learning ส าหรับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

171 613011080 022
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการค านวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : 
ระดับพื นฐาน

28 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 โรงแรมใบบุญ แกรนด์ เลย บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

172 612111005 040
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา:ระดับพื นฐาน

1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 โรงแรม จันทรา รีสอร์ท ตาก บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

173 613111080 004
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพื นฐาน

1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บุรีโฮเทล บุรีรัมย์ บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

174 612011081 030
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการค านวณ ระดับประถมศึกษา : 
ระดับพื นฐาน

1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อุบลราชธานี บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

175 612111005 036
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา:ระดับพื นฐาน

1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 เดอะภูบีชโฮเทล กระบ่ี บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

176 614031026 001
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ระดับพื นฐาน

1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 โรงแรม เดอะ ลายไทย กระบ่ี บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

177 612011082 028
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา : ระดับพื นฐาน

1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

178 613011080 029
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการค านวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : 
ระดับพื นฐาน

1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 โรงเเรมสกลแกรนด์พาเลซ สกลนคร บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

179 612111005 021
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา:ระดับพื นฐาน

1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561
โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค 
ดีไซน์ นครสวรรค์

นครสวรรค์ บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

180 613011081 013
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพื นฐาน

1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

181 613031065 020
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพื นฐาน

1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 เป็นตาฮัก รีสอร์ท อุบลราชธานี บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
วันท่ีเร่ิมจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี 

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)
สถานท่ีจัดอบรม จังหวัด หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงวันท่ีจัดอบรม

182 613111080 024
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพื นฐาน

1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 โรงแรมโบนีโต้ ชิโนส์ นครสวรรค์ บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

183 612111005 031
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา:ระดับพื นฐาน

1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 โรงแรมหนองคายธาวิลล่า หนองคาย บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

184 612011081 019
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการค านวณ ระดับประถมศึกษา : 
ระดับพื นฐาน

1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 โรงแรมฮ็อป อินน์ ภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

185 613011080 015
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการค านวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : 
ระดับพื นฐาน

1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 โรงแรมหนองคายธาวิลล่า หนองคาย บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

186 612011082 024
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา : ระดับพื นฐาน

2 กันยายน 2561 8-9 กันยายน 2561 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

187 612011081 025
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการค านวณ ระดับประถมศึกษา : 
ระดับพื นฐาน

8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 โรงเรียนบึงกาฬ บึงกาฬ บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

188 612011082 014
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา : ระดับพื นฐาน

8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 โรงเรียนบึงกาฬ บึงกาฬ บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

189 612111005 037
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา:ระดับพื นฐาน

8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 ไตรตรัง ภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

190 612031141 003
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพื นฐาน

8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 ไตรตรัง ภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

191 613111080 005
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพื นฐาน

8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 โรงเรียนบึงกาฬ บึงกาฬ บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

192 613011080 017
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการค านวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : 
ระดับพื นฐาน

8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561
โรงแรมคาลิมา รีสอร์ท แอนด์
 สปา

ภูเก็ต บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

193 612111005 037
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา:ระดับพื นฐาน

8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 ไตรตรัง ภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

194 613122005 001
การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการ ใน
ศตวรรษท่ี 21

8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561
โรงแรมอมรินทร์ลากูน 
พิษณุโลก

พิษณุโลก คณะศึกษาศาสตร์
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
วันท่ีเร่ิมจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี 

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)
สถานท่ีจัดอบรม จังหวัด หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงวันท่ีจัดอบรม

195 612011081 018
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการค านวณ ระดับประถมศึกษา : 
ระดับพื นฐาน

15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 โรงแรมซากุระแกรนด์วิว สงขลา บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

196 612031141 008
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพื นฐาน

15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561
โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ 
สงขลา

สงขลา บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

197 613011081 026
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพื นฐาน

15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 โรงแรมสงขลา เมอร์เมด สงขลา บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

198 612031065 003
การออกแบบกลยุทธ์ความส าเร็จในการยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้
ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา

15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 โรงแรมบลูเทล กาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู

199 612031065 008
การออกแบบกลยุทธ์ความส าเร็จในการยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้
ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา

15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 โรงแรมนารากุล รีสอร์ท โฮเต็ล ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู

200 612031065 009
การออกแบบกลยุทธ์ความส าเร็จในการยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้
ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา

15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 โรงแรมนารากุล รีสอร์ท โฮเต็ล ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู

201 612111018 006
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา

15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 โรงแรมวสุ มหาสารคาม มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู

202 613111084 001
การพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ท้องถ่ินของผู้เรียน ใน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561
โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค 
ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู

203 611161174 002
การบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ส าหรับการจัด
ประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561
โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค 
ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู

204 612011047 002
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ระดับ
ประถมศึกษา

1-2 กันยายน 2561 8-9 กันยายน 2561
โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท 
นครสวรรค์

นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู

205 612103006 003
การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะครูสายงาน
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1-2 กันยายน 2561 8-9 กันยายน 2561
โรงแรมพาวิลเล่ียน 
นครสวรรค์ นครสวรรค์

นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู

206 612111078 003
การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะครูสายงาน
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1-2 กันยายน 2561 8-9 กันยายน 2561
โรงแรมนีโอ โฮเตล พัทยา 
ชลบุรี

ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู

207 612021044 006
การออกแบบกลยุทธ์การเรียนรู้รายตัวชี วัดเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับผู้เรียนประถมศึกษา

1-2 กันยายน 2561 8-9 กันยายน 2561
โรงแรมจอมเทียนพลาซ่า เรส
ซิเด้นท์ ชลบุรี

ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู

208 612011047 003
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ระดับ
ประถมศึกษา

1-2 กันยายน 2561 8-9 กันยายน 2561 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
วันท่ีเร่ิมจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันท่ี 

ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)
สถานท่ีจัดอบรม จังหวัด หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงวันท่ีจัดอบรม

209 612111018 002
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา

1-2 กันยายน 2561 8-9 กันยายน 2561 โรงแรมราวดี นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู

210 612031010 008
การผลิตส่ือสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

1-2 กันยายน 2561 8-9 กันยายน 2561
โรงแรมเอ็มเจเดอะ มาเจสติก
 สกลนคร

สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

1 612181012 011 การจัดการช้ันเรียนยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 30 มิถุนายน 2561 1 กรกฎาคม 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

2 612181012 004 การจัดการช้ันเรียนยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 30 มิถุนายน 2561 1 กรกฎาคม 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

3 612181012 012 การจัดการช้ันเรียนยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 30 มิถุนายน 2561 1 กรกฎาคม 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

4 612181012 013 การจัดการช้ันเรียนยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 7 กรกฎาคม 2561 8 กรกฎาคม 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

5 612181012 002 การจัดการช้ันเรียนยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 7 กรกฎาคม 2561 8 กรกฎาคม 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

6 612181012 014 การจัดการช้ันเรียนยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 7 กรกฎาคม 2561 8 กรกฎาคม 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

7 612181012 015 การจัดการช้ันเรียนยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 7 กรกฎาคม 2561 8 กรกฎาคม 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

8 612181012 027 การจัดการช้ันเรียนยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 7 กรกฎาคม 2561 8 กรกฎาคม 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

9 612181012 010 การจัดการช้ันเรียนยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 7 กรกฎาคม 2561 8 กรกฎาคม 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

10 612181012 025 การจัดการช้ันเรียนยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 7 กรกฎาคม 2561 8 กรกฎาคม 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

11 612181012 026 การจัดการช้ันเรียนยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 7 กรกฎาคม 2561 8 กรกฎาคม 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

12 612181012 024 การจัดการช้ันเรียนยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 7 กรกฎาคม 2561 8 กรกฎาคม 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

13 613181114 016
การใช้แอพพลิเคช่ันทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี
 21

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 14 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

14 613181114 010
การใช้แอพพลิเคช่ันทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี
 22

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 14 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

15 613181114 012
การใช้แอพพลิเคช่ันทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี
 23

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 14 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

16 613181114 003
การใช้แอพพลิเคช่ันทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี
 24

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 14 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

17 613181114 011
การใช้แอพพลิเคช่ันทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี
 25

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 14 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

18 613181114 008
การใช้แอพพลิเคช่ันทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี
 26

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 14 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

19 613181114 007
การใช้แอพพลิเคช่ันทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี
 27

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 14 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

20 613181114 006
การใช้แอพพลิเคช่ันทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี
 28

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 14 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

21 613181114 005
การใช้แอพพลิเคช่ันทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี
 29

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 14 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

22 612181012 007 การจัดการช้ันเรียนยุคดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ล้านนา น่าน

น่าน 14 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

23 613101080 004
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างส่ือน าเสนอให้ต่ืนตาด้วย Prezi 
และ เทคนิค Powerpoint ข้ันสูง (ระดับพ้ืนฐาน)

Tidbit Society Co-Space อุบลราชธานี 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 หจก.ไอไอ (ไทยแลนด์)

24 612021043 003 การสอนคณิตศาสตร์ส าหรับครูท่ีไม่จบเอกคณิตศาสตร์ โรงแรมหาดใหญ่ ฮอลิเดย์ สงขลา 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์
รุ่งเอ็ดดูเคช่ัน

25 612021043 005 การสอนคณิตศาสตร์ส าหรับครูท่ีไม่จบเอกคณิตศาสตร์ โรงแรมรีเจ้นท์ อุบลราชธานี อุบลราชธานี 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์
รุ่งเอ็ดดูเคช่ัน

26 612031158 009 การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่เป็น โรงแรมกระบ่ีรอยัล กระบ่ี 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์
รุ่งเอ็ดดูเคช่ัน
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

27 612031158 010 การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่เป็น โรงแรมเวียงทอง กระบ่ี กระบ่ี 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์
รุ่งเอ็ดดูเคช่ัน

28 612031158 011 การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่เป็น โรงแรมเวียงทอง กระบ่ี กระบ่ี 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์
รุ่งเอ็ดดูเคช่ัน

29 612031158 012 การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่เป็น โรงแรมไทยโฮเต็ล กระบ่ี กระบ่ี 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์
รุ่งเอ็ดดูเคช่ัน

30 611151006 042 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น
เค.ยู โฮม ม.เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน

กรุงเทพฯ 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

31 611151006 036 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น
เค.ยู โฮม ม.เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน

กรุงเทพฯ 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

32 611151006 035 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น
เค.ยู โฮม ม.เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน

กรุงเทพฯ 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

33 612152070 034 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
เค.ยู โฮม ม.เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน

กรุงเทพฯ 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

34 612152070 050 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
เค.ยู โฮม ม.เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน

กรุงเทพฯ 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

35 612152070 054 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
เค.ยู โฮม ม.เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน

กรุงเทพฯ 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

36 611151007 008
ศิลปะการให้ค าปรึกษา เพ่ือปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วย
เอ็นเนียแกรม

เค.ยู โฮม ม.เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน

กรุงเทพฯ 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

37 611151006 046 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น
เค.ยู โฮม ม.เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน

กรุงเทพฯ 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

38 611151006 047 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น
เค.ยู โฮม ม.เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน

กรุงเทพฯ 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

39 611151006 027 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น
เค.ยู โฮม ม.เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน

กรุงเทพฯ 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

40 613011059 011 บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์
เค.ยู โฮม ม.เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน

กรุงเทพฯ 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

41 613011059 020 บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์
เค.ยู โฮม ม.เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน

กรุงเทพฯ 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

42 612111044 011
ศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพ่ือออกแบบการสอน
รายบุคคล

โรงแรมกานต์มณี สะพาน
ควาย

กรุงเทพฯ 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

43 613011059 004 บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์
เค.ยู โฮม ม.เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน

กรุงเทพฯ 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

44 612111044 035
ศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพ่ือออกแบบการสอน
รายบุคคล

โรงเเรมอโยธายา พระนครศรีอยุธยา 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

45 611151007 028
ศิลปะการให้ค าปรึกษา เพ่ือปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วย
เอ็นเนียแกรม

โรงเเรมอโยธายา พระนครศรีอยุธยา 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

46 611151007 007
ศิลปะการให้ค าปรึกษา เพ่ือปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วย
เอ็นเนียแกรม

โรงเเรมอโยธายา พระนครศรีอยุธยา 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

47 611151007 004
ศิลปะการให้ค าปรึกษา เพ่ือปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วย
เอ็นเนียแกรม

โรงแรมเซเรนิต้ีโฮเทลแอนด์
สปาออนเซ็น กบินบุรี

ปราจีนบุรี 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

48 611151007 024
ศิลปะการให้ค าปรึกษา เพ่ือปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วย
เอ็นเนียแกรม

โรงแรมเซเรนิต้ีโฮเทลแอนด์
สปาออนเซ็น กบินบุรี

ปราจีนบุรี 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

49 613011059 012 บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์ โรงแรมชลอินเตอร์ ชลบุรี 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

50 612152070 041 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ พาวีน่า เซอร์วิสเรสซิเดนซ์ ระยอง 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

51 612152070 045 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ พาวีน่า เซอร์วิสเรสซิเดนซ์ ระยอง 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

52 612152070 044 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ พาวีน่า เซอร์วิสเรสซิเดนซ์ ระยอง 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

53 612152070 031 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ พาวีน่า เซอร์วิสเรสซิเดนซ์ ระยอง 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

54 612111044 038
ศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพ่ือออกแบบการสอน
รายบุคคล

พาวีน่า เซอร์วิสเรสซิเดนซ์ ระยอง 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

55 612152070 055 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โรงแรมคุ้มสุพรรณ สุพรรณบุรี 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

56 613011059 024 บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์ โรงแรมสองพันบุรี สุพรรณบุรี 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

57 612152070 010 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โรงแรมยูเรเชีย ชะอ า ลากูน เพชรบุรี 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

58 611151006 032 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น โรงแรม ชฎา แอท นคร นครศรีธรรมราช 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

59 612152070 026 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โรงแรม ชฎา แอท นคร นครศรีธรรมราช 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

60 612111044 033
ศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพ่ือออกแบบการสอน
รายบุคคล

โรงแรมทักษิณ นครศรีธรรมราช 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

61 612111044 012
ศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพ่ือออกแบบการสอน
รายบุคคล

โรงแรมทักษิณ นครศรีธรรมราช 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

62 612152070 023 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ชุมพรพาเลซ ชุมพร 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

63 612152070 015 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ชุมพรพาเลซ ชุมพร 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

64 611151007 011
ศิลปะการให้ค าปรึกษา เพ่ือปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วย
เอ็นเนียแกรม

ชุมพรพาเลซ ชุมพร 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

65 612152070 048 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โรงแรมคริสตัล กระบ่ี 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

66 611151006 007 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น ธรรมรินทร์ ธนา ตรัง ตรัง 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

67 611151006 045 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น ธรรมรินทร์ ธนา ตรัง ตรัง 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

68 611151006 044 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น ธรรมรินทร์ ธนา ตรัง ตรัง 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

69 613011059 006 บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์ โรงแรมเอเช่ียนหาดใหญ่ สงขลา 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

70 612152070 051 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โรงแรมเอเช่ียนหาดใหญ่ สงขลา 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

71 612152070 035 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โรงแรมเอเช่ียนหาดใหญ่ สงขลา 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

72 612111044 034
ศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพ่ือออกแบบการสอน
รายบุคคล

บี.พี.สมิหลาบีช สงขลา 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

73 612152070 049 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โรงแรม ป้ันหยา รีสอร์ท อุดรธานี 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

74 611151006 041 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น โรงแรม ป้ันหยา รีสอร์ท อุดรธานี 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

75 611151006 031 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น โรงแรม ป้ันหยา รีสอร์ท อุดรธานี 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

76 613011059 022 บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์ โรงแรม ป้ันหยา รีสอร์ท อุดรธานี 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

77 612152070 052 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โรงแรม ฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท เลย 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

78 611151007 027
ศิลปะการให้ค าปรึกษา เพ่ือปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วย
เอ็นเนียแกรม

โรงแรมวีวิช ขอนแก่น 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

79 611151007 019
ศิลปะการให้ค าปรึกษา เพ่ือปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วย
เอ็นเนียแกรม

โรงแรมแก่นนคร ขอนแก่น 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

80 613011059 016 บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์ โรงแรมศรีล าดวน ศรีสะเกษ 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

81 612152070 053 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โรงแรมศรีล าดวน ศรีสะเกษ 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

82 612152070 029 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โรงแรมศรีล าดวน ศรีสะเกษ 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

83 612152070 033 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

84 611151006 040  ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

85 611151007 014
ศิลปะการให้ค าปรึกษา เพ่ือปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วย
เอ็นเนียแกรม

ซิต้ีพาร์ค นครราชสีมา นครราชสีมา 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

86 613011059 008 บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์
โรงแรมพนมรุ้ง ปุรี บุรีรัมย์ 
ห้อง 2

บุรีรัมย์ 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

87 612152070 012 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า เชียงใหม่ 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

88 612152070 043 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า เชียงใหม่ 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

89 611151006 051 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น โรงแรมเชียงใหม่ภูค า เชียงใหม่ 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

90 611151006 050 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น โรงแรมเอเซียล าปาง ล าปาง 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

91 611151006 024 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น โรงแรมเอเซียล าปาง ล าปาง 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

92 613011059 021 บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์ โรงแรมเอเซียล าปาง ล าปาง 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

93 612152070 005 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โรงแรมวังค า เชียงราย 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

94 612152070 036 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โรงแรมวังค า เชียงราย 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

95 612152070 037 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

96 612152070 039 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

97 611151007 009
ศิลปะการให้ค าปรึกษา เพ่ือปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วย
เอ็นเนียแกรม

โรงแรมรัตนาปาร์ค พิษณุโลก 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

98 611151006 006 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น เพชรโฮเทล ก าแพงเพชร 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

99 611151006 034 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น เพชรโฮเทล ก าแพงเพชร 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

100 612111044 036
ศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพ่ือออกแบบการสอน
รายบุคคล

โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ อุทัยธานี 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

101 612152070 007 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ อุทัยธานี 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

102 611151006 001 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น โรงแรมเปรมสุข กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

103 612111044 016
ศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพ่ือออกแบบการสอน
รายบุคคล

โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท นครปฐม 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

104 612111044 037
ศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพ่ือออกแบบการสอน
รายบุคคล

โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท นครปฐม 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

105 612111044 015
ศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพ่ือออกแบบการสอน
รายบุคคล

โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท นครปฐม 27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

106 612111044 014
ศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพ่ือออกแบบการสอน
รายบุคคล

โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท นครปฐม 28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด

107 612151042 026 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม
เค.ยู โฮม ม.เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน

กรุงเทพฯ 28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน

108 612151042 043 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม โรงเเรมอโยธายา พระนครศรีอยุธยา 28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน
109 612151042 044 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม โรงเเรมอโยธายา พระนครศรีอยุธยา 28 กรกฎาคม 2561 4 สิงหาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน
110 612151042 027 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม โรงเเรมอโยธายา พระนครศรีอยุธยา 28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน
111 612151042 055 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม โรงแรม แคนทารี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน
112 612151042 042 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม โรงแรมเจปาร์ค ชลบุรี 28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน
113 612151042 016 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม โรงแรมหาดทอง ประจวบคีรีขันธ์ 28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน
114 612151042 021 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม โรงแรมหาดทอง ประจวบคีรีขันธ์ 28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน
115 612151042 051 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม ชุมพรพาเลซ ชุมพร 28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน
116 612151042 020 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม ธรรมรินทร์ ธนา ตรัง ตรัง 28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน
117 612151042 023 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม ธรรมรินทร์ ธนา ตรัง ตรัง 28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน
118 612151042 031 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม โรงแรมเอเช่ียนหาดใหญ่ สงขลา 28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน
119 612151042 025 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม โรงแรมเอเช่ียนหาดใหญ่ สงขลา 28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน
120 612151042 038 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม โรงแรมเอเช่ียนหาดใหญ่ สงขลา 28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน
121 612151042 022 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม โรงแรมวีวิช ขอนแก่น 28 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน
122 612151042 032 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม โรงแรมวีวิช ขอนแก่น 28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน
123 612151042 039 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม โรงแรมวีวิช ขอนแก่น 28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน
124 612151042 033 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม โรงแรมศรีล าดวน ศรีสะเกษ 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน
125 612151042 024 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม โรงแรมศรีล าดวน ศรีสะเกษ 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน
126 612151042 014 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม โรงแรมเชียงใหม่ภูค า เชียงใหม่ 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน
127 612151042 030 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม โรงแรมรัตนาปาร์ค พิษณุโลก 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

128 613111094 006
เทคนิคการถ่ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม่ และศิลปะการสอน
แบบเร่ืองเล่า

เค.ยู โฮม ม.เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน

กรุงเทพฯ 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน

129 613111094 015
เทคนิคการถ่ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม่ และศิลปะการสอน
แบบเร่ืองเล่า

เค.ยู โฮม ม.เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน

กรุงเทพฯ 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน

130 613111094 008
เทคนิคการถ่ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม่ และศิลปะการสอน
แบบเร่ืองเล่า

เค.ยู โฮม ม.เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน

กรุงเทพฯ 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน

131 613111094 016
เทคนิคการถ่ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม่ และศิลปะการสอน
แบบเร่ืองเล่า

โรงเเรมอโยธายา พระนครศรีอยุธยา 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน

132 613111094 003
เทคนิคการถ่ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม่ และศิลปะการสอน
แบบเร่ืองเล่า

โรงเเรมอโยธายา พระนครศรีอยุธยา 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน

133 613111094 004
เทคนิคการถ่ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม่ และศิลปะการสอน
แบบเร่ืองเล่า

โรงเเรมอโยธายา พระนครศรีอยุธยา 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน

134 613111094 012
เทคนิคการถ่ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม่ และศิลปะการสอน
แบบเร่ืองเล่า

โรงเเรมอโยธายา พระนครศรีอยุธยา 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน

135 613111094 013
เทคนิคการถ่ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม่ และศิลปะการสอน
แบบเร่ืองเล่า

โรงเเรมอโยธายา พระนครศรีอยุธยา 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน

136 613111094 010
เทคนิคการถ่ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม่ และศิลปะการสอน
แบบเร่ืองเล่า

โรงแรม ชฎา แอท นคร นครศรีธรรมราช 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน

137 613111094 009
เทคนิคการถ่ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม่ และศิลปะการสอน
แบบเร่ืองเล่า

โรงแรม ชฎา แอท นคร นครศรีธรรมราช 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน

138 613111094 011
เทคนิคการถ่ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม่ และศิลปะการสอน
แบบเร่ืองเล่า

ชุมพรพาเลซ ชุมพร 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน

139 613111094 005
เทคนิคการถ่ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม่ และศิลปะการสอน
แบบเร่ืองเล่า

ชุมพรพาเลซ ชุมพร 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน

140 613111094 014
เทคนิคการถ่ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม่ และศิลปะการสอน
แบบเร่ืองเล่า

ซิต้ีพาร์ค นครราชสีมา นครราชสีมา 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

141 613111094 007
เทคนิคการถ่ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม่ และศิลปะการสอน
แบบเร่ืองเล่า

ซิต้ีพาร์ค นครราชสีมา นครราชสีมา 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ่นดิน

142 612031138 012
การจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โรงแรมชัยคณาธานี พัทลุง 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด

143 612031138 006
การจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โรงแรมชัยคณาธานี พัทลุง 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด

144 612031138 003
การจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โรงแรมเอเช่ียนหาดใหญ่ สงขลา 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด

145 612031138 004
การจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ซิต้ีพาร์ค นครราชสีมา นครราชสีมา 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด

146 612031138 005
การจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ซิต้ีพาร์ค นครราชสีมา นครราชสีมา 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด

147 612031138 007
การจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ซิต้ีพาร์ค นครราชสีมา นครราชสีมา 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด

148 612031138 008
การจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ซิต้ีพาร์ค นครราชสีมา นครราชสีมา 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด

149 612031138 010
การจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โรงแรมรัตนาปาร์ค พิษณุโลก 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด

150 612031138 001
การจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โรงแรมรัตนาปาร์ค พิษณุโลก 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด

151 612031138 011
การจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

บ้านสุรฎี รีสอร์ท อุทัยธานี 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด

152 613101070 002 บูรณาการสอนด้วยส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษายุค 4.0 โรงแรมบรรจงบุรี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด

153 613101070 005 บูรณาการสอนด้วยส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษายุค 4.1
โรงแรมพนมรุ้ง ปุรี บุรีรัมย์ 
ห้อง 2

บุรีรัมย์ 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

154 613101070 006 บูรณาการสอนด้วยส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษายุค 4.2 โรงแรมเอเซียล าปาง ล าปาง 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด

155 614151026 018
เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วย
ระบบจิตวิเคราะห์

โรงแรมตรังกรุงเทพ กรุงเทพฯ 29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด

156 614151026 019
เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วย
ระบบจิตวิเคราะห์

โรงแรมตรังกรุงเทพ กรุงเทพฯ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด

157 614151026 014
เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วย
ระบบจิตวิเคราะห์

โรงแรมตรังกรุงเทพ กรุงเทพฯ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด

158 614151026 004
เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วย
ระบบจิตวิเคราะห์

เค.ยู โฮม ม.เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน

กรุงเทพฯ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด

159 614151026 005
เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วย
ระบบจิตวิเคราะห์

หลุบพญา รีสอร์ท กาญจนบุรี 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด

160 614151026 021
เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วย
ระบบจิตวิเคราะห์

โรงแรมบรรจงบุรี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด

161 614151026 016
เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วย
ระบบจิตวิเคราะห์

โรงแรมบรรจงบุรี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด

162 614151026 008
เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วย
ระบบจิตวิเคราะห์

โรงแรมวีวิช ขอนแก่น 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด

163 614151026 015
เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วย
ระบบจิตวิเคราะห์

โรงแรมศรีล าดวน ศรีสะเกษ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด

164 614151026 017
เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วย
ระบบจิตวิเคราะห์

โรงแรมศรีล าดวน ศรีสะเกษ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด

165 614151026 001
เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วย
ระบบจิตวิเคราะห์

ซิต้ีพาร์ค นครราชสีมา นครราชสีมา 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด

166 614151026 007
เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วย
ระบบจิตวิเคราะห์

โรงแรมเอเซียล าปาง ล าปาง 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

167 614151026 023
เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วย
ระบบจิตวิเคราะห์

โรงแรมรัตนาปาร์ค พิษณุโลก 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด

168 614151026 002
เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วย
ระบบจิตวิเคราะห์

โรงแรมรัตนาปาร์ค พิษณุโลก 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด

169 614151026 025
เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วย
ระบบจิตวิเคราะห์

โรงแรมรัตนาปาร์ค พิษณุโลก 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก จ ากัด

170 612041018 007

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบActive 
Learning(AL) แก่ครูสายงานผู้สอนระดับช้ันประถมศึกษาสู่
ทักษะท่ีโลกต้องการในศตวรรษท่ี 21 ด้วยเทคนิคการจัด
กิจกรรมอย่างหลากหลาย

โรงแรมสินเกียรติบุรี สตูล สตูล 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

171 613141031 016

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เร่ืองพ้ืนฐานการฝึกหัด
การแสดงกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
เพ่ือให้เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

สระบุรีอินน์ สระบุรี 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

172 613141031 012

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เร่ืองพ้ืนฐานการฝึกหัด
การแสดงกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
เพ่ือให้เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

เจริญโฮเตล อุดรธานี 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

173 613141031 014

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เร่ืองพ้ืนฐานการฝึกหัด
การแสดงกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
เพ่ือให้เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

สระบุรีอินน์ สระบุรี 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

174 613141031 006

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เร่ืองพ้ืนฐานการฝึกหัด
การแสดงกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
เพ่ือให้เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

สระบุรีอินน์ สระบุรี 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

175 613141031 002

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เร่ืองพ้ืนฐานการฝึกหัด
การแสดงกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
เพ่ือให้เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

เมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ 
พิษณุโลก

พิษณุโลก 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

176 613141031 003

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เร่ืองพ้ืนฐานการฝึกหัด
การแสดงกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
เพ่ือให้เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

เมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ 
พิษณุโลก

พิษณุโลก 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

177 612011067 010
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้แบบSTEM และการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD

โรงแรมเอ็มเจเดอะมาเจสติก สกลนคร 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จ ากัด

178 612011067 023
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้แบบSTEM และการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD

โรงแรมเอ็มเจเดอะมาเจสติก สกลนคร 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จ ากัด

179 611161161 002
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนว
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือจัดประสบการณ์
เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษท่ี ๒๑

 โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

180 611161161 003
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนว
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือจัดประสบการณ์
เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษท่ี ๒๒

 โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

181 611161161 004
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนว
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือจัดประสบการณ์
เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษท่ี ๒๓

 โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

182 611161161 005
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนว
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือจัดประสบการณ์
เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษท่ี ๒๔

 โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

183 611161161 006
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนว
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือจัดประสบการณ์
เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษท่ี ๒๕

 โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

184 611161161 010
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนว
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือจัดประสบการณ์
เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษท่ี ๒๖

 โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

185 611161045 008
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560

หาดใหญ่รามา สงขลา 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

186 611161045 001
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2561

โรงแรมโฆษิต ฮิลล์ เพชรบูรณ์ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

187 611161045 002
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2562

โรงแรมโฆษิต ฮิลล์ เพชรบูรณ์ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

188 611161045 003
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2563

โรงแรมโฆษิต ฮิลล์ เพชรบูรณ์ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

189 611161045 006
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2564

โรงแรมโฆษิต ฮิลล์ เพชรบูรณ์ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

190 611161045 007
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2565

โรงแรมโฆษิต ฮิลล์ เพชรบูรณ์ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

191 611161045 010
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2566

โรงแรมโฆษิต ฮิลล์ เพชรบูรณ์ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

192 612011032 001
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ
บันได 10 ข้ัน เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

193 612011032 006
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ
บันได 10 ข้ัน เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 22

โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

194 612011032 009
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ
บันได 10 ข้ัน เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 23

โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

195 612011032 004
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ
บันได 10 ข้ัน เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

โรงแรมศรีล าดวน ศรีสะเกษ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

196 612011032 007
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ
บันได 10 ข้ัน เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 22

โรงแรมศรีล าดวน ศรีสะเกษ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

197 612012003 002
การจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ในยุคปฏิรูป
ไทยแลนด์ ๔.๐

โรงแรมเชียงใหม่ภูค า เชียงใหม่ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

198 613011085 001
การพัฒนาส่ือการสอนท่ีเช่ือมโยงองค์ความรู้จากธรรมชาติ
เพ่ือน าไปสู่การสอนตามแบบสะเต็มศึกษา ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

นครสวรรค์ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์

199 613011021 003
การบูรณาการการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ให้สอดคล้องการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

นครสวรรค์ 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์

200 612181099 002
การเสริมสร้างสมรรถนะครูระดับประถมศึกษา ด้านการวิจัย
ใน ช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

โรงแรมบ้านสวนคุณตา อุบลราชธานี 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเวตวันวิทยา

201 611161173 002
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยในการผลิตส่ือส่งเสริมทักษะ
ทางภาษา ส าหรับเด็กปฐมวัย

หอประชุมสิริโพธ์ิแก้ว สพป.
อุบลราชธานี เขต 5

อุบลราชธานี 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเวตวันวิทยา

202 612181102 001
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างบทเพลงเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

โรงแรมมายารีสอร์ท อุบลราชธานี 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเวตวันวิทยา

203 612181102 002
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างบทเพลงเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

โรงแรมมายารีสอร์ท อุบลราชธานี 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเวตวันวิทยา

204 611011006 002
การพัฒนาสมรรถนะครูในการสร้างทักษะพ้ืนฐานทางการคิด 
เชิงวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย

หอประชุมสิริโพธ์ิแก้ว สพป.
อุบลราชธานี เขต 5

อุบลราชธานี 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเวตวันวิทยา

205 612181055 005
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ
ประถมศึกษา สู่มาตรฐานสากล ด้วยบันได 5 ข้ัน

โรงเรียนเวตวันวิทยา อุบลราชธานี 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเวตวันวิทยา
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

206 613111080 008
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

207 611181015 001
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์เพ่ือ
พัฒนาทักษะภาษา ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนว
 Active Learning

โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ ขอนแก่น 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท นายฉบับ จ ากัด

208 613111080 002
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จันทบุรี 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

209 612031119 002
เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ ขอนแก่น 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท นายฉบับ จ ากัด

210 613031004 021
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น:
ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จันทบุรี 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

211 613111080 017
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

212 613031004 008
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น:
ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน นนทบุรี 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

213 613011080 026
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการ
ค านวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนมุกดาหาร มุกดาหาร 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

214 613011080 011
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการ
ค านวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนบุรีรัมย์
วิทยาคม

บุรีรัมย์ 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

215 612111005 040
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมวัฒนา วิลเลจ รีสอร์ท ตาก 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

216 613111080 004
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนบุรีรัมย์
วิทยาคม

บุรีรัมย์ 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

217 612011081 028
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการ
ค านวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนสุรนารี นครราชสีมา 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

218 612111005 036
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมมาริไทม์ กระบ่ี 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

219 614031026 001
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : 
ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมมาริไทม์ กระบ่ี 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

220 612011082 028
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา : 
ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อุบลราชธานี 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

221 613011080 029
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการ
ค านวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนสกลราช
วิทยานุกูล

สกลนคร 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

222 612111005 032
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนสุรนารี นครราชสีมา 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

223 612111005 021
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมแกรนด์  ฮิลท์ นครสวรรค์ 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

224 613011081 013
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : 
ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนสกลราช
วิทยานุกูล

สกลนคร 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

225 613031065 020
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อุบลราชธานี 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

226 613011080 025
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการ
ค านวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนสุรนารี นครราชสีมา 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

227 613111080 024
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมแกรนด์ ฮิลท์ นครสวรรค์ 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

228 613011081 018
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : 
ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนสุรนารี นครราชสีมา 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

229 612011081 019
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการ
ค านวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลัย

ภูเก็ต 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

230 612011082 024
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา : 
ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลัย

ภูเก็ต 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

Page 20 of 46



ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

231 612111005 037
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลัย

ภูเก็ต 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

232 613011080 017
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการ
ค านวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลัย

ภูเก็ต 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

233 612111005 037
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลัย

ภูเก็ต 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

234 613122008 001
การพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านสุขศึกษา พลศึกษา และการ
ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

โรงแรมเวียงอินทร์ริเวอร์ไซต์ 
(ริมกกเดิม) เชียงราย

เชียงราย 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 คณะศึกษาศาสตร์

235 613152007 001
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นคนเก่ง ดีและมีภาวะผู้
นาตามหลัก Monosukuri

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิษณุโลก 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 คณะศึกษาศาสตร์

236 612011081 018
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการ
ค านวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนวชิ
ราวุธานุสรณ์

สงขลา 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

237 612031141 008
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนวชิ
ราวุธานุสรณ์

สงขลา 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

238 613011081 026
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : 
ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนวชิ
ราวุธานุสรณ์

สงขลา 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

239 612011067 001
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้แบบSTEM และการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD

โรงแรมMJ ,โรงแรม อิมพีเรียล สกลนคร 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

240 612011067 002
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้แบบSTEM และการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD

โรงแรมMJ ,โรงแรม อิมพีเรียล สกลนคร 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จ ากัด

241 612011067 003
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้แบบSTEM และการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD

โรงแรมMJ ,โรงแรม อิมพีเรียล สกลนคร 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จ ากัด

242 612011067 008
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้แบบSTEM และการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD

โรงแรมMJ ,โรงแรม อิมพีเรียล สกลนคร 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จ ากัด

243 612011067 009
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้แบบSTEM และการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD

โรงแรมMJ ,โรงแรม อิมพีเรียล สกลนคร 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จ ากัด

244 612011067 010
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้แบบSTEM และการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD

โรงแรมMJ ,โรงแรม อิมพีเรียล สกลนคร 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จ ากัด

245 612011067 011
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้แบบSTEM และการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD

โรงแรมMJ ,โรงแรม อิมพีเรียล สกลนคร 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จ ากัด

246 612011067 023
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้แบบSTEM และการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD

โรงแรมMJ ,โรงแรม อิมพีเรียล สกลนคร 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จ ากัด

247 614991023 001
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

248 614991023 005
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

249 612991068 006
การออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning รายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

250 611162025 007 หลักสูตรการวิจัยเพ่ือพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

251 611162024 005
หลักสูตรท้องถ่ินแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาความพร้อมทาง
พหุปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

252 613991061 003
ห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom) การออกแบบช้ัน
เรียนใน ศตวรรษท่ี 21 รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

253 611162023 004
การพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือประเมินคุณภาพผู้เรียนเด็กระดับ
ปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 11 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

254 611162025 006 หลักสูตรการวิจัยเพ่ือพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 11 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

255 614991023 003
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 12 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

256 611162024 004
หลักสูตรท้องถ่ินแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาความพร้อมทาง
พหุปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 12 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

257 613991066 003
การออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning รายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 12 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

258 611041018 002
การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงบูรณา
การเพ่ือ ส่งเสริมพัฒนาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 12 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

259 611162023 006
การพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือประเมินคุณภาพผู้เรียนเด็กระดับ
ปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 12 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

260 612991068 005
การออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning รายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 12 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

261 611162025 003 หลักสูตรการวิจัยเพ่ือพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 12 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

262 611162024 007
หลักสูตรท้องถ่ินแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาความพร้อมทาง
พหุปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 12 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

263 611041018 001
การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงบูรณา
การเพ่ือ ส่งเสริมพัฒนาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

264 614991023 002
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

265 611162023 003
การพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือประเมินคุณภาพผู้เรียนเด็กระดับ
ปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Page 23 of 46



ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

266 612991068 004
การออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning รายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

267 611162025 005 หลักสูตรการวิจัยเพ่ือพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

268 614991023 004
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

269 611162024 003
หลักสูตรท้องถ่ินแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาความพร้อมทาง
พหุปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

270 612041097 006
การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงบูรณา
การ ส าหรับครูระดับประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

271 611162023 002
การพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือประเมินคุณภาพผู้เรียนเด็กระดับ
ปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

272 612991068 003
การออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning รายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

273 612991063 003
ห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom) การออกแบบช้ัน
เรียนในศตวรรษท่ี 21 รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

274 611162025 004 หลักสูตรการวิจัยเพ่ือพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

275 611162024 002
หลักสูตรท้องถ่ินแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาความพร้อมทาง
พหุปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

276 612041097 005
การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงบูรณา
การ ส าหรับครูระดับประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

277 611162023 001
การพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือประเมินคุณภาพผู้เรียนเด็กระดับ
ปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

278 613991061 002
ห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom) การออกแบบช้ัน
เรียนใน ศตวรรษท่ี 21 รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

279 611162025 002 หลักสูตรการวิจัยเพ่ือพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

280 612041097 004
การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงบูรณา
การ ส าหรับครูระดับประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

281 611162024 001
หลักสูตรท้องถ่ินแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาความพร้อมทาง
พหุปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

282 613991066 002
การออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning รายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

283 612991068 002
การออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning รายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

284 611162024 006
หลักสูตรท้องถ่ินแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาความพร้อมทาง
พหุปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

285 612991063 002
ห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom) การออกแบบช้ัน
เรียนในศตวรรษท่ี 21 รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

286 612041097 003
การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงบูรณา
การ ส าหรับครูระดับประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

287 611162025 001 หลักสูตรการวิจัยเพ่ือพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

288 613991061 001
ห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom) การออกแบบช้ัน
เรียนใน ศตวรรษท่ี 21 รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

289 612041097 002
การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงบูรณา
การ ส าหรับครูระดับประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

290 613991066 001
การออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning รายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

291 611162023 007
การพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือประเมินคุณภาพผู้เรียนเด็กระดับ
ปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

292 612991068 001
การออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning รายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

293 613991061 004
ห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom) การออกแบบช้ัน
เรียนใน ศตวรรษท่ี 21 รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

294 612991063 001
ห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom) การออกแบบช้ัน
เรียนในศตวรรษท่ี 21 รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

295 612041097 001
การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงบูรณา
การ ส าหรับครูระดับประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

296 614291016 006 การสร้างส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบเกม
โรงแรม MJ (โรงแรมเดอะมา
เจสติค สกลนคร)

สกลนคร 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม

297 614291016 001 การสร้างส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบเกม
โรงแรม MJ (โรงแรมเดอะมา
เจสติค สกลนคร)

สกลนคร 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม

298 613101010 026
การใช้เทคโนโลยีและส่ือนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0

โรงแรมบุษย์น้ าทอง ล าปาง 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิ
เกรเตอร์ จ ากัด

299 613101030 001
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC กลุ่มสาระการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน

สวนป่ารีสอร์ท สุรินทร์ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

300 613012050 001
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาการคิดข้ัน
สูงของนักเรียนในยุคการศึกษาไทย 4.0

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา
ช

นนทบุรี 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร
าช

301 612991064 002
การฝึกสติและสมาธิของครูในการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์
 4.0

โรงแรมเดือนฉายรีสอร์ท กาญจนบุรี 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561
บริษัทฝึกอบรมและสัมมนา
คิดดี จ ากัด

302 612991064 003
การฝึกสติและสมาธิของครูในการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์
 4.1

โรงแรมฮิพ กรุงเทพฯ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561
บริษัทฝึกอบรมและสัมมนา
คิดดี จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

303 614991025 002
การบูรณาการศาสตร์พระราชากับหลักพุทธปรัชญาเพ่ือ
พัฒนาครูบนผืนแผ่นดินไทย

โรงแรมฮิพ กรุงเทพฯ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561
บริษัทฝึกอบรมและสัมมนา
คิดดี จ ากัด

304 613292016 001
การสอนเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาด้วยโปรแกรม Scratch

โรงแรมทีคการ์เด้นส
ปารีสอร์ท(Teak Garden 
Spa Resort)

เชียงราย 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

305 613292016 017
การสอนเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาด้วยโปรแกรม Scratch

โรงแรมทีคการ์เด้นส
ปารีสอร์ท(Teak Garden 
Spa Resort)

เชียงราย 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

306 612991064 001
การฝึกสติและสมาธิของครูในการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์
 4.0

โรงแรมฮิพ กรุงเทพฯ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561
บริษัทฝึกอบรมและสัมมนา
คิดดี จ ากัด

307 614012019 002
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาเทคโนโลยี
กับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อนงค์นาถกรีนวิวรีสอร์ท นครราชสีมา 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีชช่ิง
แอนด์เลิร์นน่ิง

308 612182053 002 การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค นครศรีธรรมราช 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

309 613181088 004

หลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 
Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
Creativity-based Learning (CBL) ส าหรับครูมัธยมศึกษา
ตอนต้น

โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย เชียงราย 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ห้องเรียนแห่งอนาคต

310 614181007 008
การใช้ส่ือดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างห้องเรียน Active - ส าหรับครูม.ปลาย

Plazzo ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 18 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ห้องเรียนแห่งอนาคต

311 612181224 018
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วย
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based 
Learning (CBL) ส าหรับครูประถมศึกษา

ศูนย์ห้องเรียนแห่งอนาคต เซ
นทรัลลาดพร้าว

กรุงเทพฯ 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ห้องเรียนแห่งอนาคต

312 613111086 001
หลักสูตร พัฒนาครูเพ่ือสร้างสังคมสุจริต ส าหรับครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 บริษัท สุจริตไทย จ ากัด

313 612181009 002 กลุ่มสัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สวนผ้ึงคันทรีฮิลล์ ราชบุรี 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

314 613181100 004

หลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสร้างสมรรถนะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้านการวิจัยทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเลขเป็น การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงแรมอิมพีเรียล สกลนคร 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทคุรุ

315 611161176 006
การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย
และเด็กเล็กผ่านกระบวนการ PPRP สู่การเป็นศูนย์ต้นแบบ
สองภาษา

โรงแรมท๊อปแลนด์ พิษณุโลก 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
บริษัท แม็กซิม่า คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

316 614991022 010

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย 
Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน
ด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

เทคโนธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

นครราชสีมา 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
บริษัท แม็กซิม่า คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

317 614991022 009

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย 
Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน
ด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
บริษัท แม็กซิม่า คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

318 614991022 008

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย 
Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน
ด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 นนทบุรี

นนทบุรี 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
บริษัท แม็กซิม่า คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

319 614991022 025

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย 
Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน
ด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา " 
กรุงไทยอนุเคราะห์"

ชลบุรี 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
บริษัท แม็กซิม่า คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

320 614991022 006

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย 
Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน
ด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมท๊อปแลนด์ พิษณุโลก 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
บริษัท แม็กซิม่า คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

321 614991022 012

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย 
Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน
ด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพฯ 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
บริษัท แม็กซิม่า คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

322 614991022 021

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย 
Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน
ด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี กาญจนบุรี 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
บริษัท แม็กซิม่า คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

323 614991022 021

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย 
Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน
ด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมสตาร์ คอนเว็นช่ัน ระยอง 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
บริษัท แม็กซิม่า คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

324 614991022 017

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย 
Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน
ด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมกานต์มณี กรุงเทพฯ 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
บริษัท แม็กซิม่า คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

325 614991022 015

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย 
Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน
ด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมกานต์มณี กรุงเทพฯ 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
บริษัท แม็กซิม่า คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

326 613011070 005
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
ส าหรับครูวิทยาศาตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงแรมริมปาว กาฬสินธ์ุ 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
สมาคมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

327 614011056 005
เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน

โรงแรมริมปาว กาฬสินธ์ุ 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
สมาคมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

328 613151042 006
การพัฒนาสมรรถนะครูท่ีปรึกษาของนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา 
(YC)

อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน

กรุงเทพฯ 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(วิทยาเขตบางเขน)

329 612011067 001
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้แบบSTEM และการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD

โรงแรมเอ็มเจเดอะมาเจสติก สกลนคร 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จ ากัด

330 613141031 015

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เร่ืองพ้ืนฐานการฝึกหัด
การแสดงกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
เพ่ือให้เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

นครศรีธรรมราช อีโค่อินน์ นครศรีธรรมราช 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

331 611131004 003
เทคนิคการสอนศิลปะ(ทัศนศิลป์)แบบ BBL เพ่ือพัฒนา
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับครูปฐมวัย

โรงแรมพชร สุพรรณบุรี 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
โรงเรียนสอนศิลปะตึกน้ า
ชลบุรี

332 612011067 002
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้แบบSTEM และการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD

โรงแรมเอ็มเจเดอะมาเจสติก สกลนคร 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จ ากัด

333 612011067 001
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้แบบSTEM และการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD

โรงแรมเอ็มเจเดอะมาเจสติก สกลนคร 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จ ากัด

334 612011067 008
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้แบบSTEM และการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD

โรงแรมอิมพีเรียล สกลนคร 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จ ากัด

335 612151080 008 ครูกับการท างานเป็นทีม โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท สงขลา 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

336 612031141 009
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

โรงเเรมสุโขทัยพรเจริญ สุโขทัย 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

337 613111080 020
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

โรงเเรมสุโขทัยพรเจริญ สุโขทัย 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

338 613181139 002

ติดอาวุธครู 4.0 ด้วยเทคโนโลยีผ่าน Google Application 
โดยใช้เทคนิค Active Learning ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น

โรงแรมชัยนาทธานี ชัยนาท 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
บริษัท เอสดับเบ้ิลยูเอส เอช
อาร์ โซลูช่ัน จ ากัด

339 613181139 005

ติดอาวุธครู 4.0 ด้วยเทคโนโลยีผ่าน Google Application 
โดยใช้เทคนิค Active Learning ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น

โรงแรมจันทร์สม ชุมพร 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
บริษัท เอสดับเบ้ิลยูเอส เอช
อาร์ โซลูช่ัน จ ากัด

340 612011081 009
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการ
ค านวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนสระบุรี
วิทยาคม

สระบุรี 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

341 612011082 021
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา : 
ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนสระบุรี
วิทยาคม

สระบุรี 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

342 617171023 002
หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู ผู้ให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเร่ิมส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา

โรงแรมวาสิฏฐี ซิต้ี สุพรรณบุรี 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี

343 612111005 023
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนสระบุรี
วิทยาคม

สระบุรี 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

344 612031141 013
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนสระบุรี
วิทยาคม

สระบุรี 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

345 613011080 020
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการ
ค านวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนคุรุ
ประชาสรรค์

ลพบุรี 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

346 612991066 005
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning รูปแบบการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)

โรงแรมแกรนด์ปาร์ค นครศรีธรรมราช 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน

347 612991066 008
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning รูปแบบการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)

โรงแรมกระบ่ี ฟร้อนท์ เบย์ รี
สอร์ท

กระบ่ี 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน

348 612991066 009
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning รูปแบบการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)

โรงแรมลีการ์เด้นส์ โฮเต็ล สงขลา 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน

349 613111040 001
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกราฟิก
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพฯ 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
สมาคมครูสังคมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย

350 612031141 009
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมสุโขทัยพรเจริญ สุโขทัย 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

351 612111005 030
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์

กาญจนบุรี 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

352 613111080 020
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมสุโขทัยพรเจริญ สุโขทัย 25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

353 612011081 014
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการ
ค านวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนพระ
นารายณ์1

ลพบุรี 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

354 612011081 011
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการ
ค านวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนพระ
นารายณ์2

ลพบุรี 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

355 612011082 006
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา : 
ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์ค พิษณุโลก 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

356 612011081 029
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการ
ค านวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์

กาญจนบุรี 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

357 612011082 023
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา : 
ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์

กาญจนบุรี 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

358 612031141 019
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์ค พิษณุโลก 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

359 612111005 039
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์

กาญจนบุรี 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

360 612111005 041
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนพระ
นารายณ์1

ลพบุรี 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

361 612031141 016
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนพระ
นารายณ์2

ลพบุรี 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

362 612031141 012
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนพระ
นารายณ์3

ลพบุรี 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

363 613011081 001
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : 
ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนพระ
นารายณ์4

ลพบุรี 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

364 613011080 004
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการ
ค านวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์ค พิษณุโลก 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

365 613011081 004
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : 
ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์ค พิษณุโลก 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

366 613031065 018
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนพระ
นารายณ์

ลพบุรี 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

367 612111005 029
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จันทบุรี 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

368 613111080 018
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์ค พิษณุโลก 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

369 612031141 004
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จันทบุรี 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

370 613031065 011
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนพระ
นารายณ์

ลพบุรี 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

371 613031062 005
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์ค พิษณุโลก 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

372 612111005 038
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพ้ืนฐาน

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

373 613031065 003
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์ค พิษณุโลก 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

374 612031141 014
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

375 612111005 028
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพ้ืนฐาน

หอประชุมโรงเรียนชลกันยา
นุกูล

ชลบุรี 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

376 614112003 003

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ – สังเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเด็น
พัฒนาการของประชาคมอาเซียน (ASEAN)

โรงแรมเค พี แกรนด์ จันทบุรี จันทบุรี 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561
บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จ ากัด

Page 35 of 46



ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

377 612031141 010
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

หอประชุมโรงเรียนชลกันยา
นุกูล

ชลบุรี 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

378 612031090 001
นวัตกรรมการสอนภาษาไทยด้วยส่ือการละครสร้างสรรค์ใน
ระดับช้ันประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561
ศูนย์บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

379 612011081 016
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการ
ค านวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

หอประชุมโรงเรียนชลกันยา
นุกูล

ชลบุรี 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

380 612011081 005
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการ
ค านวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

381 612011082 022
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา : 
ระดับพ้ืนฐาน

หอประชุมโรงเรียนชลกันยา
นุกูล

ชลบุรี 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

382 614112003 003

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ – สังเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเด็น
พัฒนาการของประชาคมอาเซียน (ASEAN)

โรงแรมเค พี แกรนด์ จันทบุรี 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561
บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จ ากัด

383 613011080 002
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการ
ค านวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

384 614112003 002

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ – สังเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเด็น
พัฒนาการของประชาคมอาเซียน (ASEAN)

โรงแรม เค พาร์ค สุราษฎร์
ธานี

สุราษฎร์ธานี 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561
บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

385 614112003 008

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ – สังเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเด็น
พัฒนาการของประชาคมอาเซียน (ASEAN)

โรงแรมประจักษ์ตรา อุดรธานี อุดรธานี 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561
บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จ ากัด

386 613111080 010
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

หอประชุมโรงเรียนชลกันยา
นุกูล

ชลบุรี 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

387 614112003 007

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ – สังเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเด็น
พัฒนาการของประชาคมอาเซียน (ASEAN)

โรงแรมพลอย พาเลซ 
มุกดาหาร

มุกดาหาร 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561
บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จ ากัด

388 613011081 002
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : 
ระดับพ้ืนฐาน

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

389 613141031 007

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เร่ืองพ้ืนฐานการฝึกหัด
การแสดงกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
เพ่ือให้เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

390 614112003 006

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ – สังเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเด็น
พัฒนาการของประชาคมอาเซียน (ASEAN)

โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท นครสวรรค์ 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561
บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จ ากัด

391 613111080 011
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

392 614112003 010

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ – สังเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเด็น
พัฒนาการของประชาคมอาเซียน (ASEAN)

โรงแรมเนวาด้า อุบลราชธานี อุบลราชธานี 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561
บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จ ากัด

393 614112003 005

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ – สังเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเด็น
พัฒนาการของประชาคมอาเซียน (ASEAN)

โรงแรมลอฟท์ มาเนีย บูติค 
โฮเทล ชุมพร

ชุมพร 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561
บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จ ากัด

394 613111081 002
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

395 612011081 031
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการ
ค านวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนมุกดาหาร มุกดาหาร 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

396 614112003 011

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ – สังเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเด็น
พัฒนาการของประชาคมอาเซียน (ASEAN)

โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561
บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จ ากัด

397 613031062 004
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ชัยนาท 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

398 611041006 007

โครงการพัฒนาครูประจ าการระดับช้ันอนุบาลด้านสมรรถนะ
และทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (CLT) ตาม
กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) (กรณีศึกษา
 หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ)

โรงแรมไอบิส กรุงเทพ สาทร กรุงเทพฯ 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561
บริษัท คลับอะคาเดเมีย 
จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

399 612011082 019
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา : 
ระดับพ้ืนฐาน

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

400 612111032 002

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ – สังเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเด็นพัฒนาการ
ของประชาคมอาเซียน (ASEAN)

โรงแรมเค พี แกรนด์ จันทบุรี จันทบุรี 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561
บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จ ากัด

401 612111032 003

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ – สังเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเด็นพัฒนาการ
ของประชาคมอาเซียน (ASEAN)

โรงแรมเค พี แกรนด์ จันทบุรี จันทบุรี 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561
บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จ ากัด

402 612111032 006

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ – สังเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเด็นพัฒนาการ
ของประชาคมอาเซียน (ASEAN)

โรงแรมประจักษ์ตรา อุดรธานี อุดรธานี 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561
บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จ ากัด

403 612111032 007

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ – สังเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเด็นพัฒนาการ
ของประชาคมอาเซียน (ASEAN)

โรงแรมพลอย พาเลซ 
มุกดาหาร

มุกดาหาร 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561
บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จ ากัด

404 612111032 009

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ – สังเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเด็นพัฒนาการ
ของประชาคมอาเซียน (ASEAN)

โรงแรมทอแสง (ในเมือง) 
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561
บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

405 612111032 004

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ – สังเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเด็นพัฒนาการ
ของประชาคมอาเซียน (ASEAN)

โรงแรมลอฟท์ มาเนีย บูติค 
โฮเทล

ชุมพร 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561
บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จ ากัด

406 612111032 010

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ – สังเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเด็นพัฒนาการ
ของประชาคมอาเซียน (ASEAN)

โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561
บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จ ากัด

407 612031141 017
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนวิทยานุ
กูลนารี

เพชรบูรณ์ 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

408 614151006 005
เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจเด็ก Gen Z (มัธยมศึกษาตอน
ปลาย)

โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท 
ดอนเมือง

กรุงเทพฯ 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561
บริษัท อะบัสโบโต เอดูเค
ชันแนล เซอร์วิส เซนเตอร์ 
จ ากัด

409 614121007 010
เทคนิคการสอนลีลาศเพ่ือกีฬา ข้ันพ้ืนฐาน (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย)

โรงแรมเค พี แกรนด์ จันทบุรี 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561
บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จ ากัด

410 614121007 009
เทคนิคการสอนลีลาศเพ่ือกีฬา ข้ันพ้ืนฐาน (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย)

โรงแรมเค พาร์ค สุราษฎร์ธานี 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561
บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จ ากัด

411 614151005 005
กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือปรับพฤติกรรมนักเรียน (มัธยมศึกษา
ตอนปลาย)

โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท 
ดอนเมือง

กรุงเทพฯ 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561
บริษัท อะบัสโบโต เอดูเค
ชันแนล เซอร์วิส เซนเตอร์ 
จ ากัด

412 613011080 005
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการ
ค านวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนวิทยานุ
กูลนารี

เพชรบูรณ์ 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

413 614121007 002
เทคนิคการสอนลีลาศเพ่ือกีฬา ข้ันพ้ืนฐาน (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย)

โรงแรมพลอย พาเลซ 
มุกดาหาร

มุกดาหาร 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561
บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

414 612011081 006
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการ
ค านวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

415 614121007 004
เทคนิคการสอนลีลาศเพ่ือกีฬา ข้ันพ้ืนฐาน (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย)

โรงแรมบ้านสวนคุณตา อุบลราชธานี 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561
บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จ ากัด

416 612111005 027
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

417 613011081 005
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : 
ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนวิทยานุ
กูลนารี

เพชรบูรณ์ 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

418 614121007 007
เทคนิคการสอนลีลาศเพ่ือกีฬา ข้ันพ้ืนฐาน (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย)

โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561
บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จ ากัด

419 612011081 024
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการ
ค านวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนบุรีรัมย์
วิทยาคม

บุรีรัมย์ 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

420 613111080 014
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนวิทยานุ
กูลนารี

เพชรบูรณ์ 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

421 613031065 004
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนวิทยานุ
กูลนารี

เพชรบูรณ์ 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

422 612111005 020
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพ้ืนฐาน

ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มค า เชียงใหม่ 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

423 613011081 022
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : 
ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท นครนายก 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

424 612011082 027
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา : 
ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนบุรีรัมย์
วิทยาคม

บุรีรัมย์ 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

425 613111080 012
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท นครนายก 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

426 612011081 012
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการ
ค านวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มค า เชียงใหม่ 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

427 613031065 010
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท นครนายก 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

428 612031141 015
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

ศูนย์ประชุมคุ้มค า เชียงใหม่ 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

429 613011080 011
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการ
ค านวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนบุรีรัมย์
วิทยาคม

บุรีรัมย์ 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

430 612011082 006
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา : 
ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์ค พิษณุโลก 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

431 613011080 008
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการ
ค านวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มค า เชียงใหม่ 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

432 612111005 024
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท นครนายก 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

433 612111005 010
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพ้ืนฐาน

หอประชุมโรงเรียนกัลยาณี
ศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 8 กันยายน 2561 9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

434 612011081 008
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการ
ค านวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท นครนายก 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

435 612151036 001
เทคนิคการสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา
โดยใช้พลังสมอง 5 ด้าน สู่การศึกษาในศตวรรษท่ี 21

โรงแรมแชงกรี ล่า เชียงใหม่ เชียงใหม่ 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็น
เตอร์ จ ากัด

436 612151020 001
การสร้างภาพลักษณ์ครูไทยโดยการพัฒนาทักษะด้าน
คุณธรรมและสังคมให้เข้ากับนักเรียนระดับประถมศึกษาใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0

โรงแรมแชงกรี ล่า เชียงใหม่ เชียงใหม่ 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็น
เตอร์ จ ากัด

437 612111005 025
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมวัฒนา วิลเลจ รีสอร์ท ตาก 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

438 612011081 022
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการ
ค านวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนสกลราช
วิทยานุกูล

สกลนคร 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

439 613011081 023
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : 
ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมวัฒนา วิลเลจ รีสอร์ท ตาก 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

440 612011082 012
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา : 
ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนสุรนารี นครราชสีมา 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

441 612031141 001
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนสกลราช
วิทยานุกูล

สกลนคร 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

442 613031065 014
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมวัฒนา วิลเลจ รีสอร์ท ตาก 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

443 612181003 003 “การจัดการเรียนรู้ด้วย...ห้องเรียนธรรมชาติ” โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561
บริษัท นานมีบุ๊คส์ อิน
โนเวช่ัน จ ากัด

444 612181005 010
“เทคนิคการจัดการเรียนรู้ STEM สู่ STREAM Approach 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนยุค 4.0”

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561
บริษัท นานมีบุ๊คส์ อิน
โนเวช่ัน จ ากัด

445 613031062 009
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

โรงแรมแกรนด์  ฮอลท์ นครสวรรค์ 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

446 613021061 001
เอแม็ทและซูโดกุ เพ่ือการเรียนการสอนส าครับครู
คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561
บริษัท แม็กซ์พลอยส์อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

447 613021061 004
เอแม็ทและซูโดกุ เพ่ือการเรียนการสอนส าครับครู
คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงแรมแก่นนคร ขอนแก่น 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561
บริษัท แม็กซ์พลอยส์อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

448 613041061 004
ครอสเวิร์ดเกม เพ่ือการเรียนการสอนส าครับครูภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงแรมแสงทองการ์เด้น อุบลราชธานี 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561
บริษัท แม็กซ์พลอยส์อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

449 613031065 006
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนสุรนารี นครราชสีมา 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

450 612011081 028
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการ
ค านวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนสุรนารี นครราชสีมา 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

451 613031004 025
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น:
ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลัย

ภูเก็ต 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

452 612181005 011
“เทคนิคการจัดการเรียนรู้ STEM สู่ STREAM Approach 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนยุค 4.0”

โรงเรียนประจักษ์ศิลปคาร อุดรธานี 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561
บริษัท นานมีบุ๊คส์ อิน
โนเวช่ัน จ ากัด

453 612111005 035
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพ้ืนฐาน

ห้องประชุมโรงเรียนวชิ
ราวุธานุสรณ์

สงขลา 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด

454 612011017 004
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ข้ันพ้ืนฐาน 
ในระดับประถมศึกษา

โรงแรมไพลิน พิษณุโลก 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 อบรมและบริการวิชาการ

455 613011023 015
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) ข้ันพ้ืนฐาน ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงแรมเนเจอร์ปาร์ครีสอร์ท พิษณุโลก 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 อบรมและบริการวิชาการ

456 611161176 006
การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย
และเด็กเล็กผ่านกระบวนการ PPRP สู่การเป็นศูนย์ต้นแบบ
สองภาษา

โรงแรมท๊อปแลนด์ พิษณุโลก 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561
บริษัท แม็กซิม่า คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

457 611161176 004
การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย
และเด็กเล็กผ่านกระบวนการ PPRP สู่การเป็นศูนย์ต้นแบบ
สองภาษา

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยาคม 
(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ชลบุรี 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561
บริษัท แม็กซิม่า คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร
สถานท่ี 

(กรอกเฉพาะท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่ีขอเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน)

จังหวัด วันท่ีเร่ิมจัดอบรม วันท่ีส้ินสุดจัดอบรม หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีในการจัดอบรม

458 614991022 010

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย 
Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน
ด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

เทคโนธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

นครราชสีมา 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561
บริษัท แม็กซิม่า คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

459 613121004 005
กระบวนการจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมเชิง
บวกของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (วิชาชนะใจ) ระดับ
มัธยมตอนต้น

Grand Inn Come Hotel สมุทรปราการ 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561
บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน 
จ ากัด

460 612011083 001
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพ่ือการจัดการ
เรียนรู้แบบ active learning กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี นครราชสีมา 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561
มูลนิธิศาสตราจารย์ 
ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์

461 612041126 001
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพ่ือการจัดการ
เรียนรู้แบบ active learning กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี นครราชสีมา 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561
มูลนิธิศาสตราจารย์ 
ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์

462 612111077 001
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพ่ือการจัดการ
เรียนรู้แบบ active learning กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี นครราชสีมา 15 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561
มูลนิธิศาสตราจารย์ 
ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์

463 613103011 001
การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์เพ่ือการเรียน
อย่างกระฉับกระเฉง กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

โรงเรียนบางมดวิทยา กรุงเทพฯ 27 กันยายน 2561 29 กันยายน 2561
มูลนิธิศาสตราจารย์ 
ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ

1 611041010 006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

2 611041010 007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

3 611041010 009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

4 611041010 010 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

5 611041010 011 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

6 611041010 012 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

7 611041010 013 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

8 611041010 014 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

9 611041010 015 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

10 611041010 016 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

11 611041010 017 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

12 611041010 002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

13 611041010 003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

14 611041010 015 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

15 611041010 017 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

16 611041010 018 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

17 611041010 020 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

18 611041010 023 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

19 611041010 024 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

20 611041010 025 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

21 611041010 026 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

22 611041010 027 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด
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23 611041010 028 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

24 611041010 029 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

25 611041010 033 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

26 611041010 034 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

27 611041010 035 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

28 611041010 036 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

29 611041020 001 การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยในการสอนภาษาอังกฤษด้วยส่ือประสม (Multimedia) บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

30 611041021 001
การพัฒนาการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านนิทาน ดนตรี การเคล่ือนไหว บทบาทสมมติ ศิลปะ 
และการท าอาหาร ส าหรับครูอนุบาล

บริษัท เอนเกจ ทู เลิร์น จ ากัด

31 611091002 001 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาจีนในห้องเรียนปฐมวัย บริษัท นานมี จ ากัด
32 611091002 002 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาจีนในห้องเรียนปฐมวัย บริษัท นานมี จ ากัด
33 611091002 003 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาจีนในห้องเรียนปฐมวัย บริษัท นานมี จ ากัด

34 611131004 004
เทคนิคการสอนศืลปะ(ทัศนศิลป์)แบบ BBL เพ่ือพัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับ
ครูปฐมวัย

 โรงเรียนสอนศิลปะตึกน้ าชลบุรี

35 611131004 005
เทคนิคการสอนศืลปะ(ทัศนศิลป์)แบบ BBL เพ่ือพัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับ
ครูปฐมวัย

 โรงเรียนสอนศิลปะตึกน้ าชลบุรี
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36 611131004 006
เทคนิคการสอนศืลปะ(ทัศนศิลป์)แบบ BBL เพ่ือพัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับ
ครูปฐมวัย

 โรงเรียนสอนศิลปะตึกน้ าชลบุรี

37 611131004 007
เทคนิคการสอนศืลปะ(ทัศนศิลป์)แบบ BBL เพ่ือพัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับ
ครูปฐมวัย

 โรงเรียนสอนศิลปะตึกน้ าชลบุรี

38 611131004 008
เทคนิคการสอนศืลปะ(ทัศนศิลป์)แบบ BBL เพ่ือพัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับ
ครูปฐมวัย

 โรงเรียนสอนศิลปะตึกน้ าชลบุรี

39 611131005 009 การจัดท าส่ือและศิลปะสร้างสรรค์เพ่ือจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด
40 611131005 002 การจัดท าส่ือและศิลปะสร้างสรรค์เพ่ือจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด

41 611141005 001
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติคีย์บอร์ดและเทคนิคการสร้างชุดการสอนคีย์บอร์ดเบ้ืองต้นเพ่ือใช้ ใน
การจัดการช้ันเรียนส าหรับครูระดับปฐมวัย

บริษัท แอนเซอร์ วัน จ ากัด

42 611141005 002
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติคีย์บอร์ดและเทคนิคการสร้างชุดการสอนคีย์บอร์ดเบ้ืองต้นเพ่ือใช้ ใน
การจัดการช้ันเรียนส าหรับครูระดับปฐมวัย

บริษัท แอนเซอร์ วัน จ ากัด

43 611141005 003
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติคีย์บอร์ดและเทคนิคการสร้างชุดการสอนคีย์บอร์ดเบ้ืองต้นเพ่ือใช้ ใน
การจัดการช้ันเรียนส าหรับครูระดับปฐมวัย

บริษัท แอนเซอร์ วัน จ ากัด

44 611141005 004
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติคีย์บอร์ดและเทคนิคการสร้างชุดการสอนคีย์บอร์ดเบ้ืองต้นเพ่ือใช้ ใน
การจัดการช้ันเรียนส าหรับครูระดับปฐมวัย

บริษัท แอนเซอร์ วัน จ ากัด

45 611141005 005
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติคีย์บอร์ดและเทคนิคการสร้างชุดการสอนคีย์บอร์ดเบ้ืองต้นเพ่ือใช้ ใน
การจัดการช้ันเรียนส าหรับครูระดับปฐมวัย

บริษัท แอนเซอร์ วัน จ ากัด

46 611141005 006
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติคีย์บอร์ดและเทคนิคการสร้างชุดการสอนคีย์บอร์ดเบ้ืองต้นเพ่ือใช้ ใน
การจัดการช้ันเรียนส าหรับครูระดับปฐมวัย

บริษัท แอนเซอร์ วัน จ ากัด

47 611141005 007
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติคีย์บอร์ดและเทคนิคการสร้างชุดการสอนคีย์บอร์ดเบ้ืองต้นเพ่ือใช้ ใน
การจัดการช้ันเรียนส าหรับครูระดับปฐมวัย

บริษัท แอนเซอร์ วัน จ ากัด
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48 611141005 008
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติคีย์บอร์ดและเทคนิคการสร้างชุดการสอนคีย์บอร์ดเบ้ืองต้นเพ่ือใช้ ใน
การจัดการช้ันเรียนส าหรับครูระดับปฐมวัย

บริษัท แอนเซอร์ วัน จ ากัด

49 611141005 009
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติคีย์บอร์ดและเทคนิคการสร้างชุดการสอนคีย์บอร์ดเบ้ืองต้นเพ่ือใช้ ใน
การจัดการช้ันเรียนส าหรับครูระดับปฐมวัย

บริษัท แอนเซอร์ วัน จ ากัด

50 611141005 010
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติคีย์บอร์ดและเทคนิคการสร้างชุดการสอนคีย์บอร์ดเบ้ืองต้นเพ่ือใช้ ใน
การจัดการช้ันเรียนส าหรับครูระดับปฐมวัย

บริษัท แอนเซอร์ วัน จ ากัด

51 611161003 001
“การออกแบบจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยแบบบูรณาการ นิทาน เพลง เกม เพ่ือส่งเสริมทักษะ
สมอง EF”

บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด

52 611161003 002
“การออกแบบจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยแบบบูรณาการ นิทาน เพลง เกม เพ่ือส่งเสริมทักษะ
สมอง EF”

บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด

53 611161003 003
“การออกแบบจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยแบบบูรณาการ นิทาน เพลง เกม เพ่ือส่งเสริมทักษะ
สมอง EF”

บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด

54 611161003 004
“การออกแบบจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยแบบบูรณาการ นิทาน เพลง เกม เพ่ือส่งเสริมทักษะ
สมอง EF”

บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด

55 611161003 005
“การออกแบบจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยแบบบูรณาการ นิทาน เพลง เกม เพ่ือส่งเสริมทักษะ
สมอง EF”

บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด

56 611161003 006
“การออกแบบจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยแบบบูรณาการ นิทาน เพลง เกม เพ่ือส่งเสริมทักษะ
สมอง EF”

บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด

57 611161003 007
“การออกแบบจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยแบบบูรณาการ นิทาน เพลง เกม เพ่ือส่งเสริมทักษะ
สมอง EF”

บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด

58 611161003 008
“การออกแบบจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยแบบบูรณาการ นิทาน เพลง เกม เพ่ือส่งเสริมทักษะ
สมอง EF”

บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด
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59 611161003 009
“การออกแบบจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยแบบบูรณาการ นิทาน เพลง เกม เพ่ือส่งเสริมทักษะ
สมอง EF”

บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด

60 611161003 010
“การออกแบบจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยแบบบูรณาการ นิทาน เพลง เกม เพ่ือส่งเสริมทักษะ
สมอง EF”

บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด

61 611161003 012
“การออกแบบจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยแบบบูรณาการ นิทาน เพลง เกม เพ่ือส่งเสริมทักษะ
สมอง EF”

บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด

62 611161003 012
“การออกแบบจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยแบบบูรณาการ นิทาน เพลง เกม เพ่ือส่งเสริมทักษะ
สมอง EF”

บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด

63 611161045 001
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

64 611161045 002
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2561

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

65 611161045 003
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2562

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

66 611161045 005
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2563

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

67 611161045 006
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2564

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

68 611161045 007
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2565

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

69 611161045 008
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2566

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด
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70 611161045 010
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2567

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

71 611161057 018 การพัฒนาและการใช้ส่ือกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด

72 611161062 006
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์ส่งเสริมศักยภาพ ความสามารถทางภาษา
ส าหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอร่ี

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

73 611161124 003
พัฒนาครูปฐมวัย “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ เพ่ือพัฒนาสมอง EF ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย”

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทคุรุ

74 611161140 003
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยใช้
จังหวะ ดนตรี เทคนิคเพ่ิมความสนุกให้ช้ันเรียนผ่านอูคูเลเล่”

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (รมป.)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

75 611161140 004
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยใช้
จังหวะ ดนตรี เทคนิคเพ่ิมความสนุกให้ช้ันเรียนผ่านอูคูเลเล่”

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (รมป.)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

76 611161140 005
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยใช้
จังหวะ ดนตรี เทคนิคเพ่ิมความสนุกให้ช้ันเรียนผ่านอูคูเลเล่”

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (รมป.)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

77 611161140 008
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยใช้
จังหวะ ดนตรี เทคนิคเพ่ิมความสนุกให้ช้ันเรียนผ่านอูคูเลเล่”

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (รมป.)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

78 611161140 009
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยใช้
จังหวะ ดนตรี เทคนิคเพ่ิมความสนุกให้ช้ันเรียนผ่านอูคูเลเล่”

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (รมป.)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

79 611161140 010
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยใช้
จังหวะ ดนตรี เทคนิคเพ่ิมความสนุกให้ช้ันเรียนผ่านอูคูเลเล่”

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (รมป.)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

80 611161140 011
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยใช้
จังหวะ ดนตรี เทคนิคเพ่ิมความสนุกให้ช้ันเรียนผ่านอูคูเลเล่”

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (รมป.)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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81 611161140 012
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยใช้
จังหวะ ดนตรี เทคนิคเพ่ิมความสนุกให้ช้ันเรียนผ่านอูคูเลเล่”

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (รมป.)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

82 611161140 013
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยใช้
จังหวะ ดนตรี เทคนิคเพ่ิมความสนุกให้ช้ันเรียนผ่านอูคูเลเล่”

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (รมป.)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

83 611161140 014
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยใช้
จังหวะ ดนตรี เทคนิคเพ่ิมความสนุกให้ช้ันเรียนผ่านอูคูเลเล่”

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (รมป.)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

84 611161141 001
หลักสูตรอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การใช้นิทานบูรณาการสู่กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม” 
และประกวดต้นฉบับนิทานภาพส าหรับเด็ก “SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2018”

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (รมป.)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

85 611161141 002
หลักสูตรอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การใช้นิทานบูรณาการสู่กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม” 
และประกวดต้นฉบับนิทานภาพส าหรับเด็ก “SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2018”

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (รมป.)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

86 611161141 003
หลักสูตรอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การใช้นิทานบูรณาการสู่กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม” 
และประกวดต้นฉบับนิทานภาพส าหรับเด็ก “SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2018”

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (รมป.)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

87 611161141 004
หลักสูตรอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การใช้นิทานบูรณาการสู่กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม” 
และประกวดต้นฉบับนิทานภาพส าหรับเด็ก “SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2018”

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (รมป.)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

88 611161141 005
หลักสูตรอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การใช้นิทานบูรณาการสู่กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม” 
และประกวดต้นฉบับนิทานภาพส าหรับเด็ก “SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2018”

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (รมป.)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

89 611161141 006
หลักสูตรอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การใช้นิทานบูรณาการสู่กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม” 
และประกวดต้นฉบับนิทานภาพส าหรับเด็ก “SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2018”

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (รมป.)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

90 611161141 007
หลักสูตรอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การใช้นิทานบูรณาการสู่กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม” 
และประกวดต้นฉบับนิทานภาพส าหรับเด็ก “SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2018”

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (รมป.)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

91 611161141 008
หลักสูตรอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การใช้นิทานบูรณาการสู่กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม” 
และประกวดต้นฉบับนิทานภาพส าหรับเด็ก “SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2018”

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (รมป.)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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92 611161147 001
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ QSCCS (Five Steps of Learning) ท่ีสอดคล้องกับ
ทักษะแห่งอนาคต : การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูปฐมวัย

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

93 611161147 003
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ QSCCS (Five Steps of Learning) ท่ีสอดคล้องกับ
ทักษะแห่งอนาคต : การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูปฐมวัย

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

94 611161147 004
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ QSCCS (Five Steps of Learning) ท่ีสอดคล้องกับ
ทักษะแห่งอนาคต : การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูปฐมวัย

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

95 611161147 005
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ QSCCS (Five Steps of Learning) ท่ีสอดคล้องกับ
ทักษะแห่งอนาคต : การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูปฐมวัย

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

96 611161152 001 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ บริษัท ประภาคาร เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด
97 611161152 003 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ บริษัท ประภาคาร เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด
98 611161152 004 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ บริษัท ประภาคาร เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด
99 611161152 005 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ บริษัท ประภาคาร เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด
100 611161152 001 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ บริษัท ประภาคาร เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด
101 611161152 003 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ บริษัท ประภาคาร เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด
102 611161152 004 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ บริษัท ประภาคาร เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด
103 611161152 005 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ บริษัท ประภาคาร เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด

104 611161159 001
การจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยแบบมอนเตสซอรีและเรียนปนเล่น เน้นคิดวิเคราะห์ บ่มเพาะ
พัฒนาการรอบด้าน ตามมาตรฐานหลักสูตร 2560

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

105 611161159 002
การจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยแบบมอนเตสซอรีและเรียนปนเล่น เน้นคิดวิเคราะห์ บ่มเพาะ
พัฒนาการรอบด้าน ตามมาตรฐานหลักสูตร 2561

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

106 611161159 003
การจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยแบบมอนเตสซอรีและเรียนปนเล่น เน้นคิดวิเคราะห์ บ่มเพาะ
พัฒนาการรอบด้าน ตามมาตรฐานหลักสูตร 2562

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

107 611161159 004
การจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยแบบมอนเตสซอรีและเรียนปนเล่น เน้นคิดวิเคราะห์ บ่มเพาะ
พัฒนาการรอบด้าน ตามมาตรฐานหลักสูตร 2563

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

108 611161159 005
การจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยแบบมอนเตสซอรีและเรียนปนเล่น เน้นคิดวิเคราะห์ บ่มเพาะ
พัฒนาการรอบด้าน ตามมาตรฐานหลักสูตร 2564

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

109 611161159 006
การจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยแบบมอนเตสซอรีและเรียนปนเล่น เน้นคิดวิเคราะห์ บ่มเพาะ
พัฒนาการรอบด้าน ตามมาตรฐานหลักสูตร 2565

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

110 611161159 007
การจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยแบบมอนเตสซอรีและเรียนปนเล่น เน้นคิดวิเคราะห์ บ่มเพาะ
พัฒนาการรอบด้าน ตามมาตรฐานหลักสูตร 2566

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

111 611161159 008
การจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยแบบมอนเตสซอรีและเรียนปนเล่น เน้นคิดวิเคราะห์ บ่มเพาะ
พัฒนาการรอบด้าน ตามมาตรฐานหลักสูตร 2567

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

112 611161159 009
การจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยแบบมอนเตสซอรีและเรียนปนเล่น เน้นคิดวิเคราะห์ บ่มเพาะ
พัฒนาการรอบด้าน ตามมาตรฐานหลักสูตร 2568

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

113 611161161 002
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
เพ่ือจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษท่ี ๒๑

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

114 611161161 003
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
เพ่ือจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษท่ี ๒๒

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

115 611161161 004
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
เพ่ือจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษท่ี ๒๓

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

116 611161161 005
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
เพ่ือจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษท่ี ๒๔

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

117 611161161 006
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
เพ่ือจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษท่ี ๒๕

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

118 611161161 010
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
เพ่ือจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษท่ี ๒๖

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

119 611161161 007
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
เพ่ือจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษท่ี ๒๑

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

120 611161161 008
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
เพ่ือจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษท่ี ๒๑

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

121 611161161 009
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
เพ่ือจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษท่ี ๒๑

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

122 611161162 002
หลักสูตรการพัฒนาเด็กเล็กตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 ด้วยนวัตกรรมอัจฉริยะการศึกษา 
Bignote

บริษัท แบนด์เวิลด์ 589 กรุ๊ป จ ากัด

123 611161162 003
หลักสูตรการพัฒนาเด็กเล็กตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 ด้วยนวัตกรรมอัจฉริยะการศึกษา 
Bignote

บริษัท แบนด์เวิลด์ 589 กรุ๊ป จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

124 611161162 002
หลักสูตรการพัฒนาเด็กเล็กตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 ด้วยนวัตกรรมอัจฉริยะการศึกษา 
Bignote

บริษัท แบนด์เวิลด์ 589 กรุ๊ป จ ากัด

125 611161162 003
หลักสูตรการพัฒนาเด็กเล็กตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 ด้วยนวัตกรรมอัจฉริยะการศึกษา 
Bignote

บริษัท แบนด์เวิลด์ 589 กรุ๊ป จ ากัด

126 611161162 004
หลักสูตรการพัฒนาเด็กเล็กตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 ด้วยนวัตกรรมอัจฉริยะการศึกษา 
Bignote

บริษัท แบนด์เวิลด์ 589 กรุ๊ป จ ากัด

127 611161162 005
หลักสูตรการพัฒนาเด็กเล็กตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 ด้วยนวัตกรรมอัจฉริยะการศึกษา 
Bignote

บริษัท แบนด์เวิลด์ 589 กรุ๊ป จ ากัด

128 611161164 007 บทบาทครูปฐมวัยกับการจัดการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม

129 611161164 008 บทบาทครูปฐมวัยกับการจัดการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม

130 611161164 009 บทบาทครูปฐมวัยกับการจัดการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม

131 611161171 001 การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้วยเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สมดุลภาษา บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด
132 611161171 002 การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้วยเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สมดุลภาษา บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

133 611161176 001
การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัยและเด็กเล็กผ่านกระบวนการ PPRP สู่การ
เป็นศูนย์ต้นแบบสองภาษา

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

134 611161176 005
การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัยและเด็กเล็กผ่านกระบวนการ PPRP สู่การ
เป็นศูนย์ต้นแบบสองภาษา

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

135 611161176 001
การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัยและเด็กเล็กผ่านกระบวนการ PPRP สู่การ
เป็นศูนย์ต้นแบบสองภาษา

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

136 611161176 005
การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัยและเด็กเล็กผ่านกระบวนการ PPRP สู่การ
เป็นศูนย์ต้นแบบสองภาษา

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  

137 611161180 001 การจัดกิจกรรมพัฒนาสมอง EF ของเด็กปฐมวัยเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด

138 611161181 001
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด

139 611161182 001 STEM EDUCATION : สนุกกับสะเต็มศึกษาผ่านโครงงานปฐมวัย บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด
140 611161182 002 STEM EDUCATION : สนุกกับสะเต็มศึกษาผ่านโครงงานปฐมวัย บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด
141 611161182 003 STEM EDUCATION : สนุกกับสะเต็มศึกษาผ่านโครงงานปฐมวัย บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด
142 611161182 004 STEM EDUCATION : สนุกกับสะเต็มศึกษาผ่านโครงงานปฐมวัย บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด
143 611161182 005 STEM EDUCATION : สนุกกับสะเต็มศึกษาผ่านโครงงานปฐมวัย บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด
144 611161182 006 STEM EDUCATION : สนุกกับสะเต็มศึกษาผ่านโครงงานปฐมวัย บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด

145 611162001 001 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM ในระดับปฐมวัย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

146 611162001 002 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM ในระดับปฐมวัย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

147 611181017 001 สะเต็มศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย
บริษัท สยามนอเลจ ทรานสเฟอร์ 
เซนเตอร์ จ ากัด

148 612011029 006
การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะครูสายงานการสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู

149 612011032 001
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
บูรณาการบันได 10 ข้ัน เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด
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150 612011032 004
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
บูรณาการบันได 10 ข้ัน เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 22

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

151 612011032 006
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
บูรณาการบันได 10 ข้ัน เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 23

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

152 612011032 007
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
บูรณาการบันได 10 ข้ัน เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 24

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

153 612011032 009
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
บูรณาการบันได 10 ข้ัน เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 25

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

154 612011063 007 สร้างห้องเรียนกลับด้าน ผ่านการใช้ส่ือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส าหรับครูวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม

155 612011063 008 สร้างห้องเรียนกลับด้าน ผ่านการใช้ส่ือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส าหรับครูวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม

156 612011063 009 สร้างห้องเรียนกลับด้าน ผ่านการใช้ส่ือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส าหรับครูวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม

157 612011073 002 เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
สมาคมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธ์ุ

158 612011073 003 เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
สมาคมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธ์ุ

159 612011073 007 เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
สมาคมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธ์ุ

160 612011073 008 เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
สมาคมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธ์ุ
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

161 612011080 001
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

162 612011080 003
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

163 612011080 004
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

164 612011080 007
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

165 612011080 008
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

166 612011080 009
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

167 612011083 002
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพ่ือการจัดการเรียนรู้แบบ active learning กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์ 
พรหมวงศ์

168 612011083 003
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพ่ือการจัดการเรียนรู้แบบ active learning กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์ 
พรหมวงศ์
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

169 612011083 004
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพ่ือการจัดการเรียนรู้แบบ active learning กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์ 
พรหมวงศ์

170 612011091 001
การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตส่ือการสอนวิทยาศาสตร์ทางไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ส าหรับครูระดับ
ประถมศึกษา

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาชายแดนใต้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

171 612012003 002 การจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ในยุคปฏิรูปไทยแลนด์ ๔.๐ บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

172 612012032 001
การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูงในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผู้เรียนด้วยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์(ส าหรับครูประถมศึกษา)

บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด

173 612012032 002
การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูงในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผู้เรียนด้วยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์(ส าหรับครูประถมศึกษา)

บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด

174 612012032 003
การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูงในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผู้เรียนด้วยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์(ส าหรับครูประถมศึกษา)

บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด

175 612012032 004
การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูงในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผู้เรียนด้วยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์(ส าหรับครูประถมศึกษา)

บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด

176 612012032 005
การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูงในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผู้เรียนด้วยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์(ส าหรับครูประถมศึกษา)

บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด

177 612021043 010 การสอนคณิตศาสตร์ส าหรับครูท่ีไม่จบเอกคณิตศาสตร์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

178 612021043 011 การสอนคณิตศาสตร์ส าหรับครูท่ีไม่จบเอกคณิตศาสตร์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

179 612021043 012 การสอนคณิตศาสตร์ส าหรับครูท่ีไม่จบเอกคณิตศาสตร์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน
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180 612021056 002 แนวทางใหม่การสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

181 612021056 003 แนวทางใหม่การสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

182 612021056 004 แนวทางใหม่การสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

183 612021058 007 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

184 612021058 008 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

185 612021058 009 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

186 612021058 010 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

187 612021066 001
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: เพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะของครูตาม ว ๒๑ ด้านการสอนและ
การประเมิน ยุค ๔.๐ ร่วมกับการโค้ชแบบผสมผสาน PLC : เร่ือง การจัดการเรียนการสอน และ
การวัดและประเมินผล เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับพ้ืนฐาน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัฒนาครู 4.0

188 612021066 002
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: เพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะของครูตาม ว ๒๑ ด้านการสอนและ
การประเมิน ยุค ๔.๐ ร่วมกับการโค้ชแบบผสมผสาน PLC : เร่ือง การจัดการเรียนการสอน และ
การวัดและประเมินผล เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับพ้ืนฐาน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัฒนาครู 4.1
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189 612021066 003
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: เพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะของครูตาม ว ๒๑ ด้านการสอนและ
การประเมิน ยุค ๔.๐ ร่วมกับการโค้ชแบบผสมผสาน PLC : เร่ือง การจัดการเรียนการสอน และ
การวัดและประเมินผล เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับพ้ืนฐาน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัฒนาครู 4.2

190 612021066 004
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: เพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะของครูตาม ว ๒๑ ด้านการสอนและ
การประเมิน ยุค ๔.๐ ร่วมกับการโค้ชแบบผสมผสาน PLC : เร่ือง การจัดการเรียนการสอน และ
การวัดและประเมินผล เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับพ้ืนฐาน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัฒนาครู 4.3

191 612021066 005
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: เพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะของครูตาม ว ๒๑ ด้านการสอนและ
การประเมิน ยุค ๔.๐ ร่วมกับการโค้ชแบบผสมผสาน PLC : เร่ือง การจัดการเรียนการสอน และ
การวัดและประเมินผล เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับพ้ืนฐาน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัฒนาครู 4.4

192 612021066 006
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: เพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะของครูตาม ว ๒๑ ด้านการสอนและ
การประเมิน ยุค ๔.๐ ร่วมกับการโค้ชแบบผสมผสาน PLC : เร่ือง การจัดการเรียนการสอน และ
การวัดและประเมินผล เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับพ้ืนฐาน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัฒนาครู 4.5

193 612021077 001
หลักสูตรการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับโจทย์ร้อยละ อัตราส่วน และพีชคณิต ใน
ระดับประถมศึกษา ตามแนวคิดของคณิตศาสตร์สิงคโปร์

ศูนย์พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา บมจ ซีเอ็ด
ยูเคช่ัน

194 612021078 001
หลักสูตรการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับโจทย์เศษส่วน และทศนิยม ใน
ระดับประถมศึกษา ตามแนวคิดของคณิตศาสตร์สิงคโปร์

ศูนย์พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา บมจ ซีเอ็ด
ยูเคช่ัน

195 612021079 001
หลักสูตรพ้ืนฐานการใช้ Bar Modeling ในการสอนให้นักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าใจวิธีการแก้
โจทย์ปัญหา ในรูปแบบของจ านวนนับ ตามแนวคิดของคณิตศาสตร์สิงคโปร์

ศูนย์พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา บมจ ซีเอ็ด
ยูเคช่ัน
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196 612021080 001
หลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา เพ่ือฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ และเข้าใจแบบ
เห็นภาพ เพ่ือแก้โจทย์ปัญหา ตามแนวทางของสิงคโปร์

ศูนย์พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา บมจ ซีเอ็ด
ยูเคช่ัน

197 612021086 001
การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project Based learning : PBL)

ศูนย์ Active Learning Center 
(ALC) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

198 612021087 001 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน
ศูนย์ Active Learning Center 
(ALC) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

199 612021088 001
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

200 612021088 003
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

201 612021088 004
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

202 612021088 007
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

203 612021088 008
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด
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204 612021088 009
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

205 612022009 006
การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดในศตวรรษ
ท่ี 21 ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีชช่ิงแอนด์เลิร์
นน่ิง

206 612022009 007
การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดในศตวรรษ
ท่ี 21 ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีชช่ิงแอนด์เลิร์
นน่ิง

207 612022021 001
การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ส าหรับครู
คณิตศาสตร์ระดับช านาญการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู
ส าหรับอาเซียน

208 612022021 002
การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ส าหรับครู
คณิตศาสตร์ระดับช านาญการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู
ส าหรับอาเซียน

209 612031024 002
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยกระบวนการ 
GPAS ส าหรับครูระดับประถมศึกษา

ศูนย์ Active Learning Center 
(ALC) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

210 612031024 003
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยกระบวนการ 
GPAS ส าหรับครูระดับประถมศึกษา

ศูนย์ Active Learning Center 
(ALC) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

211 612031090 003 นวัตกรรมการสอนภาษาไทยด้วยส่ือการละครสร้างสรรค์ในระดับช้ันประถมศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

212 612031090 004 นวัตกรรมการสอนภาษาไทยด้วยส่ือการละครสร้างสรรค์ในระดับช้ันประถมศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

213 612031090 005 นวัตกรรมการสอนภาษาไทยด้วยส่ือการละครสร้างสรรค์ในระดับช้ันประถมศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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214 612031090 006 นวัตกรรมการสอนภาษาไทยด้วยส่ือการละครสร้างสรรค์ในระดับช้ันประถมศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

215 612031090 007 นวัตกรรมการสอนภาษาไทยด้วยส่ือการละครสร้างสรรค์ในระดับช้ันประถมศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

216 612031090 008 นวัตกรรมการสอนภาษาไทยด้วยส่ือการละครสร้างสรรค์ในระดับช้ันประถมศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

217 612031104 002 ส่ีเดือนอ่านออกเขียนได้ในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม
ศูนย์ Active Learning Center 
(ALC) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

218 612031104 003 ส่ีเดือนอ่านออกเขียนได้ในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม
ศูนย์ Active Learning Center 
(ALC) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

219 612031115 001
การพัฒนาครูด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์สู่การพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดทฤษฎีมาร์ซาโน่ 
Marzano's

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

220 612031115 002
การพัฒนาครูด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์สู่การพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดทฤษฎีมาร์ซาโน่ 
Marzano's

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

221 612031115 003
การพัฒนาครูด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์สู่การพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดทฤษฎีมาร์ซาโน่ 
Marzano's

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

222 612031115 004
การพัฒนาครูด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์สู่การพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดทฤษฎีมาร์ซาโน่ 
Marzano's

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

223 612031115 005
การพัฒนาครูด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์สู่การพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดทฤษฎีมาร์ซาโน่ 
Marzano's

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

224 612031115 006
การพัฒนาครูด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์สู่การพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดทฤษฎีมาร์ซาโน่ 
Marzano's

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน
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225 612031115 007
การพัฒนาครูด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์สู่การพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดทฤษฎีมาร์ซาโน่ 
Marzano's

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

226 612031115 008
การพัฒนาครูด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์สู่การพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดทฤษฎีมาร์ซาโน่ 
Marzano's

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

227 612031116 003 เทคนิคการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

228 612031116 004 เทคนิคการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

229 612031116 005 เทคนิคการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

230 612031116 006 เทคนิคการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

231 612031116 007 เทคนิคการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

232 612031116 008 เทคนิคการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

233 612031116 009 เทคนิคการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

234 612031121 004 การพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา : องค์ความรู้ ภาษาและวรรณคดีไทย บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด

235 612031123 001 สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์
บริษัท 168 อีเว้น แอนด์ ออร์การ์ไน
เซอร์ จ ากัด
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236 612031123 002 สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์
บริษัท 168 อีเว้น แอนด์ ออร์การ์ไน
เซอร์ จ ากัด

237 612031123 003 สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์
บริษัท 168 อีเว้น แอนด์ ออร์การ์ไน
เซอร์ จ ากัด

238 612031123 004 สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์
บริษัท 168 อีเว้น แอนด์ ออร์การ์ไน
เซอร์ จ ากัด

239 612031123 005 สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์
บริษัท 168 อีเว้น แอนด์ ออร์การ์ไน
เซอร์ จ ากัด

240 612031123 006 สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์
บริษัท 168 อีเว้น แอนด์ ออร์การ์ไน
เซอร์ จ ากัด

241 612031140 001
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

242 612031140 003
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

243 612031140 004
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

244 612031140 007
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด
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245 612031140 008
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

246 612031140 009
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

247 612031143 001 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง และปริศนาร้อยกรอง โดยบูรณาการเชิงสหวิทยาการ
บริษัท สยามนอเลจ ทรานสเฟอร์ 
เซนเตอร์ จ ากัด

248 612031143 002 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง และปริศนาร้อยกรอง โดยบูรณาการเชิงสหวิทยาการ
บริษัท สยามนอเลจ ทรานสเฟอร์ 
เซนเตอร์ จ ากัด

249 612031144 002
การพัฒนาสมรรถนะครูระดับประถมศึกษาด้านการใช้และพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือเพ่ิมทักษะการอ่าน 
การเขียนและการส่ือสาร ของผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

250 612031144 004
การพัฒนาสมรรถนะครูระดับประถมศึกษาด้านการใช้และพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือเพ่ิมทักษะการอ่าน 
การเขียนและการส่ือสาร ของผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

251 612031144 006
การพัฒนาสมรรถนะครูระดับประถมศึกษาด้านการใช้และพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือเพ่ิมทักษะการอ่าน 
การเขียนและการส่ือสาร ของผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

252 612031144 007
การพัฒนาสมรรถนะครูระดับประถมศึกษาด้านการใช้และพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือเพ่ิมทักษะการอ่าน 
การเขียนและการส่ือสาร ของผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด
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253 612031146 002 การพัฒนาสมรรถนะการสอนอ่านตามกรอบแนวคิดของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
254 612031146 003 การพัฒนาสมรรถนะการสอนอ่านตามกรอบแนวคิดของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
255 612031146 006 การพัฒนาสมรรถนะการสอนอ่านตามกรอบแนวคิดของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
256 612031147 002 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียน โดยใช้ส่ือหนังสือเล่มเล็กระดับประถมศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพลินวิชาการ

257 612031152 001
การสร้างบทเรียน E-Learning ด้วยโปรแกรม Course Lab เร่ืองการเขียนค าภาษาไทย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6

บริษัท แบนด์เวิลด์ 589 กรุ๊ป จ ากัด

258 612031152 001
การสร้างบทเรียน E-Learning ด้วยโปรแกรม Course Lab เร่ืองการเขียนค าภาษาไทย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6

บริษัท แบนด์เวิลด์ 589 กรุ๊ป จ ากัด

259 612031158 003 การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่เป็น
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

260 612031158 004 การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่เป็น
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

261 612031158 005 การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่เป็น
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

262 612031158 007 การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่เป็น
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

263 612031158 008 การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่เป็น
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

264 612031158 013 การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่เป็น
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

265 612031158 014 การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่เป็น
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน
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266 612031158 015 การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่เป็น
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

267 612032018 001
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาสมรรถนะครู 4.0 ตามแนวทางของ ว 21 ร่วมกับการ
โค้ชแบบผสมผสาน PLC: เร่ือง การวัดและประเมินผล การวิจัย และส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับกลาง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัฒนาครู 4.6

268 612032018 002
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาสมรรถนะครู 4.0 ตามแนวทางของ ว 21 ร่วมกับการ
โค้ชแบบผสมผสาน PLC: เร่ือง การวัดและประเมินผล การวิจัย และส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับกลาง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัฒนาครู 4.7

269 612032018 003
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาสมรรถนะครู 4.0 ตามแนวทางของ ว 21 ร่วมกับการ
โค้ชแบบผสมผสาน PLC: เร่ือง การวัดและประเมินผล การวิจัย และส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับกลาง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัฒนาครู 4.8

270 612032018 004
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาสมรรถนะครู 4.0 ตามแนวทางของ ว 21 ร่วมกับการ
โค้ชแบบผสมผสาน PLC: เร่ือง การวัดและประเมินผล การวิจัย และส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับกลาง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัฒนาครู 4.9

271 612032018 005
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาสมรรถนะครู 4.0 ตามแนวทางของ ว 21 ร่วมกับการ
โค้ชแบบผสมผสาน PLC: เร่ือง การวัดและประเมินผล การวิจัย และส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับกลาง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัฒนาครู 4.10

272 612032019 001
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาสมรรถนะครู 4.0 ตามแนวทางของ ว 21 ร่วมกับการ
โค้ชแบบผสมผสาน PLC: เร่ือง การออกแบบหน่วย-แผนการจัดการเรียนรู้, กลยุทธ์การสอน และ
การบริหารจัดการช้ันเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับกลาง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัฒนาครู 4.11
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

273 612032019 002
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาสมรรถนะครู 4.0 ตามแนวทางของ ว 21 ร่วมกับการ
โค้ชแบบผสมผสาน PLC: เร่ือง การออกแบบหน่วย-แผนการจัดการเรียนรู้, กลยุทธ์การสอน และ
การบริหารจัดการช้ันเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับกลาง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัฒนาครู 4.12

274 612032019 003
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาสมรรถนะครู 4.0 ตามแนวทางของ ว 21 ร่วมกับการ
โค้ชแบบผสมผสาน PLC: เร่ือง การออกแบบหน่วย-แผนการจัดการเรียนรู้, กลยุทธ์การสอน และ
การบริหารจัดการช้ันเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับกลาง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัฒนาครู 4.13

275 612032019 004
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาสมรรถนะครู 4.0 ตามแนวทางของ ว 21 ร่วมกับการ
โค้ชแบบผสมผสาน PLC: เร่ือง การออกแบบหน่วย-แผนการจัดการเรียนรู้, กลยุทธ์การสอน และ
การบริหารจัดการช้ันเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับกลาง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัฒนาครู 4.14

276 612032019 005
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาสมรรถนะครู 4.0 ตามแนวทางของ ว 21 ร่วมกับการ
โค้ชแบบผสมผสาน PLC: เร่ือง การออกแบบหน่วย-แผนการจัดการเรียนรู้, กลยุทธ์การสอน และ
การบริหารจัดการช้ันเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับกลาง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัฒนาครู 4.15

277 612041018 005
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบActive Learning(AL) แก่ครูสายงานผู้สอนระดับช้ัน
ประถมศึกษาสู่ทักษะท่ีโลกต้องการในศตวรรษท่ี 21 ด้วยเทคนิคการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

278 612041018 008
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบActive Learning(AL) แก่ครูสายงานผู้สอนระดับช้ัน
ประถมศึกษาสู่ทักษะท่ีโลกต้องการในศตวรรษท่ี 21 ด้วยเทคนิคการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

279 612041018 010
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบActive Learning(AL) แก่ครูสายงานผู้สอนระดับช้ัน
ประถมศึกษาสู่ทักษะท่ีโลกต้องการในศตวรรษท่ี 21 ด้วยเทคนิคการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

280 612041018 018
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบActive Learning(AL) แก่ครูสายงานผู้สอนระดับช้ัน
ประถมศึกษาสู่ทักษะท่ีโลกต้องการในศตวรรษท่ี 21 ด้วยเทคนิคการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

281 612041028 002
การพัฒนาทักษะการสอนแบบโครงงานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาด้วย
กระบวนการ Active Leaning And 21st Century Education

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพลินวิชาการ
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รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

282 612041034 003
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

283 612041034 004
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

284 612041034 007
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

285 612041034 009
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

286 612041034 010
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

287 612041064 001 นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษด้วยส่ือการละครสร้างสรรค์ในระดับช้ันประถมศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

288 612041064 002 นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษด้วยส่ือการละครสร้างสรรค์ในระดับช้ันประถมศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

289 612041064 003 นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษด้วยส่ือการละครสร้างสรรค์ในระดับช้ันประถมศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

290 612041064 004 นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษด้วยส่ือการละครสร้างสรรค์ในระดับช้ันประถมศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

291 612041064 005 นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษด้วยส่ือการละครสร้างสรรค์ในระดับช้ันประถมศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

292 612041064 006 นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษด้วยส่ือการละครสร้างสรรค์ในระดับช้ันประถมศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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293 612041064 007 นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษด้วยส่ือการละครสร้างสรรค์ในระดับช้ันประถมศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

294 612041064 008 นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษด้วยส่ือการละครสร้างสรรค์ในระดับช้ันประถมศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

295 612041064 009 นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษด้วยส่ือการละครสร้างสรรค์ในระดับช้ันประถมศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

296 612041104 002 ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

297 612041104 003 ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

298 612041104 004 ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

299 612041104 005 ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

300 612041104 006 ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

301 612041104 007 ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

302 612041104 009 ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

303 612041104 010 ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน
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304 612041104 012 ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

305 612041104 013 ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

306 612041104 014 ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

307 612041104 015 ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

308 612041104 016 ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

309 612041104 018 ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

310 612041104 019 ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

311 612041104 020 ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

312 612041104 021 ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

313 612041104 022 ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

314 612041104 023 ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน
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315 612041104 024 ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

316 612041104 025 ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

317 612041104 026 ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

318 612041104 027 ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

319 612041104 028 ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

320 612041104 029 ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

321 612041106 005 การออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics) ส าหรับครูประถม บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด
322 612041106 007 การออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics) ส าหรับครูประถม บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด
323 612041111 003 พัฒนาการสอนคิดในวิชาภาษาอังกฤษ บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด
324 612041111 004 พัฒนาการสอนคิดในวิชาภาษาอังกฤษ บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด

325 612041114 001
การเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพ่ือ
พัฒนาทักษะส าคัญท่ีจ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21: ความท้าทายส าหรับครูช้ันประถมศึกษา

บริษัท เขียวย่ังยืน จ ากัด

326 612041114 002
การเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพ่ือ
พัฒนาทักษะส าคัญท่ีจ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21: ความท้าทายส าหรับครูช้ันประถมศึกษา

บริษัท เขียวย่ังยืน จ ากัด

327 612041114 003
การเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพ่ือ
พัฒนาทักษะส าคัญท่ีจ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21: ความท้าทายส าหรับครูช้ันประถมศึกษา

บริษัท เขียวย่ังยืน จ ากัด
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328 612041121 004
การพัฒนาสมรรถนะครู การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกลวิธี GPAS เพ่ือพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

329 612041121 005
การพัฒนาสมรรถนะครู การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกลวิธี GPAS เพ่ือพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

330 612041121 007
การพัฒนาสมรรถนะครู การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกลวิธี GPAS เพ่ือพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

331 612041121 008
การพัฒนาสมรรถนะครู การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกลวิธี GPAS เพ่ือพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

332 612041121 009
การพัฒนาสมรรถนะครู การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกลวิธี GPAS เพ่ือพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

333 612041121 010
การพัฒนาสมรรถนะครู การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกลวิธี GPAS เพ่ือพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

334 612041122 005 พัฒนาผู้เรียนด้วยแนวการสอน VIPS 4 เสาหลักของภาษาอังกฤษ บริษัท เอ็มซี เอดูเทนเม้นต์ จ ากัด
335 612041122 006 พัฒนาผู้เรียนด้วยแนวการสอน VIPS 4 เสาหลักของภาษาอังกฤษ บริษัท เอ็มซี เอดูเทนเม้นต์ จ ากัด
336 612041122 007 พัฒนาผู้เรียนด้วยแนวการสอน VIPS 4 เสาหลักของภาษาอังกฤษ บริษัท เอ็มซี เอดูเทนเม้นต์ จ ากัด
337 612041122 008 พัฒนาผู้เรียนด้วยแนวการสอน VIPS 4 เสาหลักของภาษาอังกฤษ บริษัท เอ็มซี เอดูเทนเม้นต์ จ ากัด
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338 612041122 009 พัฒนาผู้เรียนด้วยแนวการสอน VIPS 4 เสาหลักของภาษาอังกฤษ บริษัท เอ็มซี เอดูเทนเม้นต์ จ ากัด
339 612041122 010 พัฒนาผู้เรียนด้วยแนวการสอน VIPS 4 เสาหลักของภาษาอังกฤษ บริษัท เอ็มซี เอดูเทนเม้นต์ จ ากัด

340 612041126 002
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพ่ือการจัดการเรียนรู้แบบ active learning กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์ 
พรหมวงศ์

341 612041126 003
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพ่ือการจัดการเรียนรู้แบบ active learning กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์ 
พรหมวงศ์

342 612041126 004
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพ่ือการจัดการเรียนรู้แบบ active learning กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์ 
พรหมวงศ์

343 612041126 003
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพ่ือการจัดการเรียนรู้แบบ active learning กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์ 
พรหมวงศ์

344 612041126 004
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพ่ือการจัดการเรียนรู้แบบ active learning กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์ 
พรหมวงศ์

345 612041128 003 พัฒนาทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ ผ่านการเรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง บริษัท เอ็มซี เอดูเทนเม้นต์ จ ากัด
346 612041128 007 พัฒนาทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ ผ่านการเรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง บริษัท เอ็มซี เอดูเทนเม้นต์ จ ากัด

347 612041137 004
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบ Active Learning เพ่ือส่งเสริมทักษะ การจัดการ
เรียนรู้ของครูประถมศึกษา

อบรมและบริการวิชาการ

348 612041137 002
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบ Active Learning เพ่ือส่งเสริมทักษะ การจัดการ
เรียนรู้ของครูประถมศึกษา

อบรมและบริการวิชาการ

349 612041137 003
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบ Active Learning เพ่ือส่งเสริมทักษะ การจัดการ
เรียนรู้ของครูประถมศึกษา

อบรมและบริการวิชาการ

350 612041137 005
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบ Active Learning เพ่ือส่งเสริมทักษะ การจัดการ
เรียนรู้ของครูประถมศึกษา

อบรมและบริการวิชาการ
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351 612041138 007 7 กระบวนการสอนภาษาอังกฤษอย่างง่าย ให้เด็กอ่านออกเขียนได้ในศตวรรษท่ี 21
352 612041138 008 7 กระบวนการสอนภาษาอังกฤษอย่างง่าย ให้เด็กอ่านออกเขียนได้ในศตวรรษท่ี 21
353 612041138 009 7 กระบวนการสอนภาษาอังกฤษอย่างง่าย ให้เด็กอ่านออกเขียนได้ในศตวรรษท่ี 21
354 612042011 001 พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษแบบเข้มสู่ครูมืออาชีพ บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด

355 612081002 001
หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา แบบเน้นการฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่านเขียน 
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ตามแนวคิด Brain Based Learning

ศูนย์พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา บมจ ซีเอ็ด
ยูเคช่ัน

356 612101019 002
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการสอนผ่านเว็บ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เร่ือง การปลูกผักเชิงอินทรีย์ ระดับประถมศึกษา

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

357 612101019 003
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการสอนผ่านเว็บ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เร่ือง การปลูกผักเชิงอินทรีย์ ระดับประถมศึกษา

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

358 612101019 004
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการสอนผ่านเว็บ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เร่ือง การปลูกผักเชิงอินทรีย์ ระดับประถมศึกษา

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

359 612101020 001
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการสอนผ่านเว็บกลุ่มสาระการเรียนรู้อาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองเกษตร
ผสมผสานบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับประถมศึกษา

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

360 612101020 002
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการสอนผ่านเว็บกลุ่มสาระการเรียนรู้อาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองเกษตร
ผสมผสานบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับประถมศึกษา

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

361 612101021 012
การพัฒนาสมรรถนะครูตามกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการด ารงชีวิตและ
ครอบครัวด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการท างานด้วยการสอนแบบโครงงาน

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

362 612101032 002 การออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

363 612101032 003 การออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

364 612101032 004 การออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

365 612101032 006 การออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

366 612101051 001
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

367 612101051 002
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

368 612101051 006
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

369 612101051 007
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

370 612101051 008
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

371 612101051 009
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

372 612111013 001
การใช้ส่ือดิจิทัลและเทคโนโลยีในการสอนเพ่ือสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูระดับ
ประถมศึกษา

บริษัท แอนเซอร์ วัน จ ากัด

373 612111013 002
การใช้ส่ือดิจิทัลและเทคโนโลยีในการสอนเพ่ือสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูระดับ
ประถมศึกษา

บริษัท แอนเซอร์ วัน จ ากัด

374 612111013 003
การใช้ส่ือดิจิทัลและเทคโนโลยีในการสอนเพ่ือสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูระดับ
ประถมศึกษา

บริษัท แอนเซอร์ วัน จ ากัด

375 612111013 004
การใช้ส่ือดิจิทัลและเทคโนโลยีในการสอนเพ่ือสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูระดับ
ประถมศึกษา

บริษัท แอนเซอร์ วัน จ ากัด

376 612111013 005
การใช้ส่ือดิจิทัลและเทคโนโลยีในการสอนเพ่ือสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูระดับ
ประถมศึกษา

บริษัท แอนเซอร์ วัน จ ากัด

377 612111013 006
การใช้ส่ือดิจิทัลและเทคโนโลยีในการสอนเพ่ือสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูระดับ
ประถมศึกษา

บริษัท แอนเซอร์ วัน จ ากัด

378 612111013 007
การใช้ส่ือดิจิทัลและเทคโนโลยีในการสอนเพ่ือสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูระดับ
ประถมศึกษา

บริษัท แอนเซอร์ วัน จ ากัด

379 612111013 008
การใช้ส่ือดิจิทัลและเทคโนโลยีในการสอนเพ่ือสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูระดับ
ประถมศึกษา

บริษัท แอนเซอร์ วัน จ ากัด

380 612111013 009
การใช้ส่ือดิจิทัลและเทคโนโลยีในการสอนเพ่ือสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูระดับ
ประถมศึกษา

บริษัท แอนเซอร์ วัน จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

381 612111013 010
การใช้ส่ือดิจิทัลและเทคโนโลยีในการสอนเพ่ือสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูระดับ
ประถมศึกษา

บริษัท แอนเซอร์ วัน จ ากัด

382 612111019 003
การพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ให้รักชาติ รักมาตุภูมิ ถูกวิถี 
เสริมสร้างคนดีตามศาสตร์พระราชา ด้วยรูปแบบ Active Learning โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์
ทักษะ 1S 2C

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

383 612111051 007
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เพ่ือส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูประถมศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อบรมและบริการวิชาการ

384 612111075 001
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

385 612111075 003
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

386 612111075 004
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

387 612111075 007
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด
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รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

388 612111075 008
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

389 612111075 009
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

390 612111077 002
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพ่ือการจัดการเรียนรู้แบบ active learning กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์ 
พรหมวงศ์

391 612111081 002
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์
พระราชา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

392 612111081 003
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์
พระราชา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 22

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

393 612111081 006
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์
พระราชา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 23

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

394 612111081 007
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์
พระราชา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 24

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

395 612111081 008
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์
พระราชา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 25

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

396 612111081 009
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์
พระราชา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 26

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

397 612111081 010
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์
พระราชา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 27

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

398 612121004 002 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนระดับประถมศึกษา
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

399 612121004 002 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนระดับประถมศึกษา
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

400 612121004 002 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนระดับประถมศึกษา
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

401 612121014 002
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับพ้ืนฐานด้วยการสอนแบบร่วมมือ

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

402 612121014 003
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับพ้ืนฐานด้วยการสอนแบบร่วมมือ

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

403 612121014 004
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับพ้ืนฐานด้วยการสอนแบบร่วมมือ

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

404 612121014 005
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับพ้ืนฐานด้วยการสอนแบบร่วมมือ

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

405 612121014 006
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับพ้ืนฐานด้วยการสอนแบบร่วมมือ

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

406 612121014 007
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับพ้ืนฐานด้วยการสอนแบบร่วมมือ

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

407 612121014 008
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับพ้ืนฐานด้วยการสอนแบบร่วมมือ

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

408 612121014 009
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับพ้ืนฐานด้วยการสอนแบบร่วมมือ

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

409 612121014 010
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับพ้ืนฐานด้วยการสอนแบบร่วมมือ

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

410 612121014 011
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับพ้ืนฐานด้วยการสอนแบบร่วมมือ

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

411 612121014 012
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับพ้ืนฐานด้วยการสอนแบบร่วมมือ

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

412 612121014 013
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับพ้ืนฐานด้วยการสอนแบบร่วมมือ

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

413 612121014 014
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับพ้ืนฐานด้วยการสอนแบบร่วมมือ

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

414 612121019 016
การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญประกอบชุดส่ือประสม

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

415 612121019 017
การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญประกอบชุดส่ือประสม

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

416 612121019 008
การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญประกอบชุดส่ือประสม

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

417 612121024 002 เกมส์และเพลงเพ่ือพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหวของนักเรียนระดับประถมศึกษา
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

418 612121024 003 เกมส์และเพลงเพ่ือพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหวของนักเรียนระดับประถมศึกษา
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

419 612121041 001
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

420 612121041 004
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

421 612121041 006
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

422 612121041 007
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด
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รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

423 612121041 008
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

424 612121041 009
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ 
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

425 612122006 005 นวัตกรรมการเรียนการสอนและรายงานการใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
426 612122006 006 นวัตกรรมการเรียนการสอนและรายงานการใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
427 612122006 007 นวัตกรรมการเรียนการสอนและรายงานการใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
428 612122006 008 นวัตกรรมการเรียนการสอนและรายงานการใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
429 612122006 009 นวัตกรรมการเรียนการสอนและรายงานการใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

430 612131002 002
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยและนวัตกรรมการ
เรียนรู้ของมืออาชีพ

บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

431 612131002 004
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยและนวัตกรรมการ
เรียนรู้ของมืออาชีพ

บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

432 612131002 005
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยและนวัตกรรมการ
เรียนรู้ของมืออาชีพ

บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

433 612131007 007 การออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

434 612131007 008 การออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด
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435 612131007 010 การออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

436 612131007 013 การออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

437 612131007 015 การออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

438 612131007 017 การออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

439 612131007 018 การออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

440 612131007 019 การออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

441 612131007 020 การออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

442 612131007 021 การออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

443 612131007 022 การออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

444 612131007 023 การออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

445 612131007 024 การออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด
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446 612131007 025 การออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

447 612131007 026 การออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

448 612131007 027 การออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

449 612131018 001
หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ศิลปะด้วยเทคนิค “การลากและระบาย” เชิง
บูรณาการ กับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูประถมศึกษา

บริษัท นานมี จ ากัด

450 612131018 002
หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ศิลปะด้วยเทคนิค “การลากและระบาย” เชิง
บูรณาการ กับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูประถมศึกษา

บริษัท นานมี จ ากัด

451 612131018 003
หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ศิลปะด้วยเทคนิค “การลากและระบาย” เชิง
บูรณาการ กับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูประถมศึกษา

บริษัท นานมี จ ากัด

452 612131018 004
หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ศิลปะด้วยเทคนิค “การลากและระบาย” เชิง
บูรณาการ กับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูประถมศึกษา

บริษัท นานมี จ ากัด

453 612151016 032 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของ ศาสตร์พระราชา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

454 612151026 058 ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
บริษัท พัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือสังคม 
จ ากัด

455 612151026 059 ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
บริษัท พัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือสังคม 
จ ากัด

456 612151026 061 ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
บริษัท พัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือสังคม 
จ ากัด
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457 612151026 062 ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
บริษัท พัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือสังคม 
จ ากัด

458 612151026 066 ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
บริษัท พัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือสังคม 
จ ากัด

459 612151026 014 ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
บริษัท พัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือสังคม 
จ ากัด

460 612151026 013 ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
บริษัท พัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือสังคม 
จ ากัด

461 612151026 015 ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
บริษัท พัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือสังคม 
จ ากัด

462 612151026 016 ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
บริษัท พัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือสังคม 
จ ากัด

463 612151043 003 ว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอดส าหรับ ครู ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญ ประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

464 612151062 001
หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Critical Thinking) ให้กับ
นักเรียน

ศูนย์พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา บมจ ซีเอ็ด
ยูเคช่ัน

465 612151063 001
หลักสูตรการแก้ปัญหานักเรียนในระดับประถมศึกษา ท่ีเรียนอ่อนในช้ันเรียน และแนวทางในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน ถอดบทเรียนจากโครงการ PISA

ศูนย์พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา บมจ ซีเอ็ด
ยูเคช่ัน

466 612161002 002 การสอนแบบคละช้ันกลุ่มสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน
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467 612161002 003 การสอนแบบคละช้ันกลุ่มสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

468 612161002 004 การสอนแบบคละช้ันกลุ่มสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

469 612161002 005 การสอนแบบคละช้ันกลุ่มสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

470 612161002 006 การสอนแบบคละช้ันกลุ่มสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

471 612161002 007 การสอนแบบคละช้ันกลุ่มสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

472 612161002 008 การสอนแบบคละช้ันกลุ่มสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

473 612161002 010 การสอนแบบคละช้ันกลุ่มสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

474 612161002 011 การสอนแบบคละช้ันกลุ่มสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

475 612161002 012 การสอนแบบคละช้ันกลุ่มสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

476 612161002 013 การสอนแบบคละช้ันกลุ่มสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

477 612161002 014 การสอนแบบคละช้ันกลุ่มสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน
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478 612161002 015 การสอนแบบคละช้ันกลุ่มสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

479 612161002 016 การสอนแบบคละช้ันกลุ่มสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

480 612161002 017 การสอนแบบคละช้ันกลุ่มสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

481 612161002 018 การสอนแบบคละช้ันกลุ่มสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

482 612161002 019 การสอนแบบคละช้ันกลุ่มสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

483 612161002 020 การสอนแบบคละช้ันกลุ่มสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

484 612171001 001 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับโรงเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

485 612171001 002 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับโรงเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

486 612171001 003 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับโรงเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

487 612171001 004 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับโรงเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

488 612171001 005 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับโรงเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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489 612171004 001
การพัฒนาส่ือประกอบการเรียนการสอนส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ใน
ระดับช้ันประถมศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

490 612171004 002
การพัฒนาส่ือประกอบการเรียนการสอนส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ใน
ระดับช้ันประถมศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

491 612171004 003
การพัฒนาส่ือประกอบการเรียนการสอนส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ใน
ระดับช้ันประถมศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

492 612171004 004
การพัฒนาส่ือประกอบการเรียนการสอนส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ใน
ระดับช้ันประถมศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

493 612171005 002 การวิจัยในช้ันเรียนส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
ศูนย์ Active Learning Center 
(ALC) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

494 612181002 007 "เทคนิคพัฒนาทักษะเด็กGen Z สู่โลกยุค 4.0" บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด
495 612181002 008 "เทคนิคพัฒนาทักษะเด็กGen Z สู่โลกยุค 4.0" บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด
496 612181002 009 "เทคนิคพัฒนาทักษะเด็กGen Z สู่โลกยุค 4.0" บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด
497 612181002 010 "เทคนิคพัฒนาทักษะเด็กGen Z สู่โลกยุค 4.0" บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด
498 612181002 011 "เทคนิคพัฒนาทักษะเด็กGen Z สู่โลกยุค 4.0" บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด
499 612181002 012 "เทคนิคพัฒนาทักษะเด็กGen Z สู่โลกยุค 4.0" บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด
500 612181002 013 "เทคนิคพัฒนาทักษะเด็กGen Z สู่โลกยุค 4.0" บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด
501 612181002 014 "เทคนิคพัฒนาทักษะเด็กGen Z สู่โลกยุค 4.0" บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด
502 612181003 003 “การจัดการเรียนรู้ด้วย...ห้องเรียนธรรมชาติ” บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด
503 612181003 024 “การจัดการเรียนรู้ด้วย...ห้องเรียนธรรมชาติ” บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด
504 612181003 025 “การจัดการเรียนรู้ด้วย...ห้องเรียนธรรมชาติ” บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด
505 612181003 026 “การจัดการเรียนรู้ด้วย...ห้องเรียนธรรมชาติ” บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด
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506 612181005 010 “เทคนิคการจัดการเรียนรู้ STEM สู่ STREAM Approach เพ่ือพัฒนาผู้เรียนยุค 4.0” บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด
507 612181005 012 “เทคนิคการจัดการเรียนรู้ STEM สู่ STREAM Approach เพ่ือพัฒนาผู้เรียนยุค 4.0” บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด
508 612181005 013 “เทคนิคการจัดการเรียนรู้ STEM สู่ STREAM Approach เพ่ือพัฒนาผู้เรียนยุค 4.0” บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด
509 612181005 014 “เทคนิคการจัดการเรียนรู้ STEM สู่ STREAM Approach เพ่ือพัฒนาผู้เรียนยุค 4.0” บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด
510 612181005 015 “เทคนิคการจัดการเรียนรู้ STEM สู่ STREAM Approach เพ่ือพัฒนาผู้เรียนยุค 4.0” บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด
511 612181009 009 กลุ่มสัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
512 612181009 010 กลุ่มสัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

513 612181061 002 การพัฒนานวัตกรรมการรู้เร่ืองการอ่าน(Reading Literacy)ทักษะแรกของคนในศตวรรษท่ี 21
ศูนย์ Active Learning Center 
(ALC) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

514 612181061 003 การพัฒนานวัตกรรมการรู้เร่ืองการอ่าน(Reading Literacy)ทักษะแรกของคนในศตวรรษท่ี 21
ศูนย์ Active Learning Center 
(ALC) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

515 612181072 007
การพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ เร่ืองการจัดการทรัพยากรและ 
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงานผสานศาสตร์พระราชา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

516 612181079 001
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิง STEM แบบ Active learning ในบริบทของการศึกษาประเทศ
ไทย 4.0

บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด

517 612181079 002
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิง STEM แบบ Active learning ในบริบทของการศึกษาประเทศ
ไทย 4.0

บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด

518 612181079 003
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิง STEM แบบ Active learning ในบริบทของการศึกษาประเทศ
ไทย 4.0

บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด

519 612181079 004
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิง STEM แบบ Active learning ในบริบทของการศึกษาประเทศ
ไทย 4.0

บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด
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520 612181079 005
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิง STEM แบบ Active learning ในบริบทของการศึกษาประเทศ
ไทย 4.0

บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด

521 612181079 006
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิง STEM แบบ Active learning ในบริบทของการศึกษาประเทศ
ไทย 4.0

บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด

522 612181079 007
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิง STEM แบบ Active learning ในบริบทของการศึกษาประเทศ
ไทย 4.0

บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด

523 612181081 003 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ส าหรับครูช้ันประถมศึกษา บริษัท เขียวย่ังยืน จ ากัด

524 612181156 002
ห้องเรียน 4.0 : แนวทางการประยุกต์ใช้ ICT เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ส าหรับ
ห้องเรียนท่ีใช้ส่ือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โรงเรียนวัดโพธิศรี

525 612181157 004
ห้องเรียนกลับด้าน สู่การเปล่ียนผ่านศตวรรษท่ี 21 ด้วยแอพพลิเคช่ัน EDMODO ส าหรับช่วงช้ัน
ประถมศึกษา

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด

526 612181165 002 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

527 612181165 003 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

528 612181170 001
การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเน้ือหาวิชาเฉพาะ
ของครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

บริษัท อินโนเวทีฟ ทิชช่ิง แอนด์ 
เลิร์นน่ิง ทูลส์ จ ากัด

529 612181170 002
การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเน้ือหาวิชาเฉพาะ
ของครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

บริษัท อินโนเวทีฟ ทิชช่ิง แอนด์ 
เลิร์นน่ิง ทูลส์ จ ากัด

530 612181170 001
การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเน้ือหาวิชาเฉพาะ
ของครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

บริษัท อินโนเวทีฟ ทิชช่ิง แอนด์ 
เลิร์นน่ิง ทูลส์ จ ากัด
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531 612181170 002
การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเน้ือหาวิชาเฉพาะ
ของครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

บริษัท อินโนเวทีฟ ทิชช่ิง แอนด์ 
เลิร์นน่ิง ทูลส์ จ ากัด

532 612181172 001 การสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์เพ่ือการเรียนรู้ สู่นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
533 612181172 002 การสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์เพ่ือการเรียนรู้ สู่นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
534 612181172 003 การสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์เพ่ือการเรียนรู้ สู่นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

535 612181173 001
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้วิจัย เป็นฐานเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

536 612181173 002
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้วิจัย เป็นฐานเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

537 612181173 003
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้วิจัย เป็นฐานเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

538 612181173 004
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้วิจัย เป็นฐานเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

539 612181173 005
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้วิจัย เป็นฐานเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

540 612181173 006
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้วิจัย เป็นฐานเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

541 612181173 007
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้วิจัย เป็นฐานเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

542 612181173 008
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้วิจัย เป็นฐานเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
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543 612181173 009
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้วิจัย เป็นฐานเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

544 612181173 010
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้วิจัย เป็นฐานเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

545 612181173 011
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้วิจัย เป็นฐานเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

546 612181173 012
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้วิจัย เป็นฐานเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

547 612181175 007 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ส าหรับครูประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพลินวิชาการ

548 612181175 008 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ส าหรับครูประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพลินวิชาการ

549 612181177 001 นักคิด นักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์ STEM Ed. (ตามแนว Thailand 4.0)
บริษัท สยามนอเลจ ทรานสเฟอร์ 
เซนเตอร์ จ ากัด

550 612181177 002 นักคิด นักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์ STEM Ed. (ตามแนว Thailand 4.0)
บริษัท สยามนอเลจ ทรานสเฟอร์ 
เซนเตอร์ จ ากัด

551 612181194 001 การท าวิจัยในช้ันเรียนส าหรับครูประถมศึกษา
บริษัท สยามนอเลจ ทรานสเฟอร์ 
เซนเตอร์ จ ากัด

552 612181202 002
การเสริมสร้างสมรรถนะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้านออกแบบหน่วย
การเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับประถมศึกษา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทคุรุ

553 612181202 004
การเสริมสร้างสมรรถนะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้านออกแบบหน่วย
การเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับประถมศึกษา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทคุรุ
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554 612181209 001 วิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
555 612181209 002 วิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
556 612181209 003 วิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
557 612181209 004 วิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
558 612181209 005 วิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
559 612181209 006 วิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
560 612181212 001 กการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) ส าหรับครูระดับประถมศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
561 612181212 002 กการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) ส าหรับครูระดับประถมศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
562 612181212 003 กการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) ส าหรับครูระดับประถมศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
563 612181212 004 กการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) ส าหรับครูระดับประถมศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
564 612181212 005 กการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) ส าหรับครูระดับประถมศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
565 612181212 006 กการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) ส าหรับครูระดับประถมศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

566 612181213 002 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

567 612181213 004 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

568 612181213 005 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

569 612181213 006 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

570 612181213 007 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน
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571 612181213 008 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

572 612181213 009 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

573 612181213 010 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

574 612181213 011 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

575 612181213 012 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

576 612181213 013 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

577 612181213 014 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

578 612181213 015 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

579 612181213 016 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

580 612181213 017 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

581 612181213 019 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน
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582 612181213 021 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

583 612181213 022 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

584 612181213 023 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

585 612181213 024 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

586 612181213 025 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

587 612181213 026 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

588 612181213 027 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

589 612181213 028 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

590 612181213 029 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

591 612181213 030 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

592 612181213 031 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน
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593 612181213 032 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

594 612181213 033 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

595 612181213 034 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

596 612181213 035 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

597 612181213 036 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

598 612181213 037 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

599 612181213 038 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

600 612181213 039 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

601 612181213 040 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

602 612181213 041 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

603 612181213 042 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน
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604 612181213 043 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

605 612181213 044 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

606 612181213 045 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคช่ัน

607 612181217 001 การใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถ่ินในสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพลินวิชาการ
608 612181217 002 การใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถ่ินในสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพลินวิชาการ

609 612181219 001
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวทาง Backward Design เพ่ือพัฒนา Critical 
Mind ของผู้เรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

610 612181219 002
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวทาง Backward Design เพ่ือพัฒนา Critical 
Mind ของผู้เรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

611 612181219 003
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวทาง Backward Design เพ่ือพัฒนา Critical 
Mind ของผู้เรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

612 612181219 004
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวทาง Backward Design เพ่ือพัฒนา Critical 
Mind ของผู้เรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

613 612181219 005
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวทาง Backward Design เพ่ือพัฒนา Critical 
Mind ของผู้เรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

614 612181219 006
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวทาง Backward Design เพ่ือพัฒนา Critical 
Mind ของผู้เรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

615 612181220 002 สะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนระดับประถมศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพลินวิชาการ
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รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

616 612181221 001 การจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยใช้ศาสตร์พระราชา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

617 612181221 002 การจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยใช้ศาสตร์พระราชา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

618 612181221 003 การจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยใช้ศาสตร์พระราชา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

619 612181221 005 การจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยใช้ศาสตร์พระราชา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

620 612181221 006 การจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยใช้ศาสตร์พระราชา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

621 612181224 007
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
Creativity-based Learning (CBL) ส าหรับครูประถมศึกษา

ห้องเรียนแห่งอนาคต

622 612181224 010
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
Creativity-based Learning (CBL) ส าหรับครูประถมศึกษา

ห้องเรียนแห่งอนาคต

623 612181224 011
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
Creativity-based Learning (CBL) ส าหรับครูประถมศึกษา

ห้องเรียนแห่งอนาคต

624 612181224 014
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
Creativity-based Learning (CBL) ส าหรับครูประถมศึกษา

ห้องเรียนแห่งอนาคต

625 612181224 015
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
Creativity-based Learning (CBL) ส าหรับครูประถมศึกษา

ห้องเรียนแห่งอนาคต

626 612181224 016
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
Creativity-based Learning (CBL) ส าหรับครูประถมศึกษา

ห้องเรียนแห่งอนาคต
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627 612181224 017
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
Creativity-based Learning (CBL) ส าหรับครูประถมศึกษา

ห้องเรียนแห่งอนาคต

628 612181224 020
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
Creativity-based Learning (CBL) ส าหรับครูประถมศึกษา

ห้องเรียนแห่งอนาคต

629 612182006 003
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
Creativity-based Learning (CBL) ส าหรับครูประถม

ห้องเรียนแห่งอนาคต

630 612182035 020 สะเต็มศึกษาเข้มข้น
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

631 612182035 022 สะเต็มศึกษาเข้มข้น
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

632 612182053 001 การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
633 612182053 003 การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
634 612182053 004 การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

635 613011023 007
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ข้ันพ้ืนฐาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อบรมและบริการวิชาการ

636 613011023 004
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ข้ันพ้ืนฐาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อบรมและบริการวิชาการ

637 613011023 013
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ข้ันพ้ืนฐาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อบรมและบริการวิชาการ

638 613011023 014
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ข้ันพ้ืนฐาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อบรมและบริการวิชาการ
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รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

639 613011023 008
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ข้ันพ้ืนฐาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อบรมและบริการวิชาการ

640 613011023 005
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ข้ันพ้ืนฐาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อบรมและบริการวิชาการ

641 613011023 016
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ข้ันพ้ืนฐาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อบรมและบริการวิชาการ

642 613011023 009
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ข้ันพ้ืนฐาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อบรมและบริการวิชาการ

643 613011023 006
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ข้ันพ้ืนฐาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อบรมและบริการวิชาการ

644 613011023 017
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ข้ันพ้ืนฐาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อบรมและบริการวิชาการ

645 613011070 002
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส าหรับครูวิทยาศาตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

สมาคมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธ์ุ

646 613011070 006
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส าหรับครูวิทยาศาตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

สมาคมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธ์ุ

647 613011070 007
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส าหรับครูวิทยาศาตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

สมาคมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธ์ุ

648 613011077 001 เทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 (รุ่นท่ี 2 สาหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

649 613011079 003
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด
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650 613011079 004
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

651 613011079 005
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

652 613011079 007
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

653 613011082 002
การจัดการเรียนการสอน STEM Education ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนด้วย
เทคโนโลยี ระดับมัธยมต้น

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด

654 613011082 003
การจัดการเรียนการสอน STEM Education ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนด้วย
เทคโนโลยี ระดับมัธยมต้น

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด

655 613011082 006
การจัดการเรียนการสอน STEM Education ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนด้วย
เทคโนโลยี ระดับมัธยมต้น

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด

656 613011083 002
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และวิจัยในช้ันเรียนบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีชช่ิงแอนด์เลิร์
นน่ิง

657 613011083 003
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และวิจัยในช้ันเรียนบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีชช่ิงแอนด์เลิร์
นน่ิง

658 613011083 004
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และวิจัยในช้ันเรียนบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีชช่ิงแอนด์เลิร์
นน่ิง
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659 613011084 002
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดครูวิทยาศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning จากห้องเรียนปกติสู่สะเต็มศึกษา

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

660 613011084 003
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดครูวิทยาศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning จากห้องเรียนปกติสู่สะเต็มศึกษา

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

661 613011084 004
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดครูวิทยาศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning จากห้องเรียนปกติสู่สะเต็มศึกษา

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

662 613011084 005
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดครูวิทยาศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning จากห้องเรียนปกติสู่สะเต็มศึกษา

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

663 613012046 001 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบันพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาชายแดนใต้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

664 613012052 001
การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตส่ือการสอนวิทยาศาสตร์ทางไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ส าหรับครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาชายแดนใต้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

665 613021024 001
การออกแบบกลยุทธ์การเรียนรู้รายตัวช้ีวัดเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
ผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู

666 613021035 003 พ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ระดับมัธยมศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู
ส าหรับอาเซียน

667 613021035 004 พ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ระดับมัธยมศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู
ส าหรับอาเซียน

Page 62 of 93
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668 613021064 001
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสต

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

669 613021064 004
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสต

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

670 613021064 005
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสต

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

671 613021064 007
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสต

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

672 613022017 001
การพัฒนาความสามารถของครูสายงานการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นด้านการทาวิจัยจากงานประจาสู่ห้องเรียนตามวิธีสอนแบบการวิจัยเป็นฐาน 
ด้วยกระบวนการ R to 2R

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

673 613022017 002
การพัฒนาความสามารถของครูสายงานการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นด้านการทาวิจัยจากงานประจาสู่ห้องเรียนตามวิธีสอนแบบการวิจัยเป็นฐาน 
ด้วยกระบวนการ R to 2R

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

674 613022017 003
การพัฒนาความสามารถของครูสายงานการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นด้านการทาวิจัยจากงานประจาสู่ห้องเรียนตามวิธีสอนแบบการวิจัยเป็นฐาน 
ด้วยกระบวนการ R to 2R

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด
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รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

675 613022017 004
การพัฒนาความสามารถของครูสายงานการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นด้านการทาวิจัยจากงานประจาสู่ห้องเรียนตามวิธีสอนแบบการวิจัยเป็นฐาน 
ด้วยกระบวนการ R to 2R

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

676 613022017 005
การพัฒนาความสามารถของครูสายงานการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นด้านการทาวิจัยจากงานประจาสู่ห้องเรียนตามวิธีสอนแบบการวิจัยเป็นฐาน 
ด้วยกระบวนการ R to 2R

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

677 613031011 010

การพัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เสริมสร้างการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์และการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน
ประกอบส่ือเทคโนโลยี การเรียนรู้แบบเชิงรุก การใช้เหตุผลสะท้อนความคิด สถานการณ์จ าลอง
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

678 613031011 009

การพัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เสริมสร้างการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์และการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน
ประกอบส่ือเทคโนโลยี การเรียนรู้แบบเชิงรุก การใช้เหตุผลสะท้อนความคิด สถานการณ์จ าลอง
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

679 613031016 010
การเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือพัฒนาทักษะส าคัญท่ีจ าเป็น
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21: ความท้าทายส าหรับครูช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท เขียวย่ังยืน จ ากัด

680 613031067 003
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

681 613031067 004
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

682 613031067 005
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

683 613031067 007
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

684 613031068 001
การสร้างแบบฝึกเพ่ือพัฒนาการอ่านเข้าใจ คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ ตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพลินวิชาการ

685 613031068 002
การสร้างแบบฝึกเพ่ือพัฒนาการอ่านเข้าใจ คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ ตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพลินวิชาการ

686 613041004 002
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบ Active Learning เพ่ือส่งเสริมทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของครูมัธยมศึกษาตอนต้น

อบรมและบริการวิชาการ

687 613041004 003
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบ Active Learning เพ่ือส่งเสริมทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของครูมัธยมศึกษาตอนต้น

อบรมและบริการวิชาการ

688 613041004 004
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบ Active Learning เพ่ือส่งเสริมทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของครูมัธยมศึกษาตอนต้น

อบรมและบริการวิชาการ

689 613041004 005
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบ Active Learning เพ่ือส่งเสริมทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของครูมัธยมศึกษาตอนต้น

อบรมและบริการวิชาการ

690 613041004 006
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบ Active Learning เพ่ือส่งเสริมทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของครูมัธยมศึกษาตอนต้น

อบรมและบริการวิชาการ
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

691 613041012 009 การพัฒนาทักษะ ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนท่ียึดเน้ือหาเป็นส าคัญ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

692 613041018 004
การเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพ่ือ
พัฒนาทักษะส าคัญท่ีจ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21: ความท้าทายส าหรับครูช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น

บริษัท เขียวย่ังยืน จ ากัด

693 613041018 005
การเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพ่ือ
พัฒนาทักษะส าคัญท่ีจ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21: ความท้าทายส าหรับครูช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น

บริษัท เขียวย่ังยืน จ ากัด

694 613041035 006
พัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวคิดกิจกรรมการใช้เหตุผลประกอบ
ค าถาม การเรียนรู้แบบ CIRC, Lexical Approach และ Cloze Procedure

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

695 613041052 001 การเรียนรู้ใช้โครงงานเป็นฐาน : การละครในช้ันเรียนภาษาอังกฤษ บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด
696 613041052 002 การเรียนรู้ใช้โครงงานเป็นฐาน : การละครในช้ันเรียนภาษาอังกฤษ บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด
697 613041052 003 การเรียนรู้ใช้โครงงานเป็นฐาน : การละครในช้ันเรียนภาษาอังกฤษ บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด
698 613041052 004 การเรียนรู้ใช้โครงงานเป็นฐาน : การละครในช้ันเรียนภาษาอังกฤษ บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด

699 613041062 001
จากหลักสูตรแกนกลางสู่หลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (ส าหรับครูมัธยมศึกษา
ตอนต้น)

บริษัท เอนเกจ ทู เลิร์น จ ากัด

700 613041062 002
จากหลักสูตรแกนกลางสู่หลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (ส าหรับครูมัธยมศึกษา
ตอนต้น)

บริษัท เอนเกจ ทู เลิร์น จ ากัด

701 613041064 004
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด
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รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

702 613041064 005
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

703 613041064 007
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

704 613041064 008
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

705 613042015 001
พัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับครูผู้สอนด้วยโปรแกรมออนไลน์ ส าหรับครู
มัธยมศึกษาต้น

บริษัท โททอล เอ็ดดูเคช่ัน โซลูช่ัน 
จ ากัด

706 613042015 002
พัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับครูผู้สอนด้วยโปรแกรมออนไลน์ ส าหรับครู
มัธยมศึกษาต้น

บริษัท โททอล เอ็ดดูเคช่ัน โซลูช่ัน 
จ ากัด

707 613042015 003
พัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับครูผู้สอนด้วยโปรแกรมออนไลน์ ส าหรับครู
มัธยมศึกษาต้น

บริษัท โททอล เอ็ดดูเคช่ัน โซลูช่ัน 
จ ากัด

708 613042015 004
พัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับครูผู้สอนด้วยโปรแกรมออนไลน์ ส าหรับครู
มัธยมศึกษาต้น

บริษัท โททอล เอ็ดดูเคช่ัน โซลูช่ัน 
จ ากัด

709 613042015 005
พัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับครูผู้สอนด้วยโปรแกรมออนไลน์ ส าหรับครู
มัธยมศึกษาต้น

บริษัท โททอล เอ็ดดูเคช่ัน โซลูช่ัน 
จ ากัด

710 613042015 006
พัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับครูผู้สอนด้วยโปรแกรมออนไลน์ ส าหรับครู
มัธยมศึกษาต้น

บริษัท โททอล เอ็ดดูเคช่ัน โซลูช่ัน 
จ ากัด
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711 613042015 007
พัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับครูผู้สอนด้วยโปรแกรมออนไลน์ ส าหรับครู
มัธยมศึกษาต้น

บริษัท โททอล เอ็ดดูเคช่ัน โซลูช่ัน 
จ ากัด

712 613101010 005 การใช้เทคโนโลยีและส่ือนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

713 613101010 006 การใช้เทคโนโลยีและส่ือนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.1
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

714 613101010 008 การใช้เทคโนโลยีและส่ือนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.2
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

715 613101010 010 การใช้เทคโนโลยีและส่ือนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.3
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

716 613101010 012 การใช้เทคโนโลยีและส่ือนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.4
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

717 613101010 013 การใช้เทคโนโลยีและส่ือนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.5
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

718 613101010 015 การใช้เทคโนโลยีและส่ือนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.6
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

719 613101010 017 การใช้เทคโนโลยีและส่ือนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.7
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

720 613101010 018 การใช้เทคโนโลยีและส่ือนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.8
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

721 613101010 021 การใช้เทคโนโลยีและส่ือนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.9
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด
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722 613101010 025 การใช้เทคโนโลยีและส่ือนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.10
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

723 613101010 028 การใช้เทคโนโลยีและส่ือนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.11
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

724 613101010 030 การใช้เทคโนโลยีและส่ือนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.12
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

725 613101010 031 การใช้เทคโนโลยีและส่ือนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.13
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

726 613101010 032 การใช้เทคโนโลยีและส่ือนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.14
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

727 613101015 001
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยและนวัตกรรมการ
เรียนรู้ของมืออาชีพ

บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

728 613101015 003
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยและนวัตกรรมการ
เรียนรู้ของมืออาชีพ

บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

729 613101015 004
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยและนวัตกรรมการ
เรียนรู้ของมืออาชีพ

บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

730 613101015 006
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยและนวัตกรรมการ
เรียนรู้ของมืออาชีพ

บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

731 613101015 007
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยและนวัตกรรมการ
เรียนรู้ของมืออาชีพ

บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

732 613101015 008
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยและนวัตกรรมการ
เรียนรู้ของมืออาชีพ

บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด
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733 613101015 009
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยและนวัตกรรมการ
เรียนรู้ของมืออาชีพ

บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

734 613101015 011
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยและนวัตกรรมการ
เรียนรู้ของมืออาชีพ

บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

735 613101041 001 เทคนิคการสอนบัญชีเบ้ืองต้นตามแนวคิด Active Learning มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
736 613101041 002 เทคนิคการสอนบัญชีเบ้ืองต้นตามแนวคิด Active Learning มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
737 613101041 003 เทคนิคการสอนบัญชีเบ้ืองต้นตามแนวคิด Active Learning มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

738 613101081 005
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

739 613101081 006
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

740 613101081 007
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

741 613101081 009
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

742 613101089 001 การตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือความปลอดภัย บริษัท เออาร์ไอที จ ากัด
743 613101089 002 การตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือความปลอดภัย บริษัท เออาร์ไอที จ ากัด
744 613101089 003 การตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือความปลอดภัย บริษัท เออาร์ไอที จ ากัด
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745 613111020 002
การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้านการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ให้รักชาติ รัก
มาตุภูมิ ถูกวิถี เสริมสร้างคนดีตามศาสตร์พระราชา ด้วยรูปแบบ Project Based Learning (PBL) 
โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ทักษะ 1S 2C

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

746 613111027 012
การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา : ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ
ประกอบผังกราฟฟิก ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

747 613111060 003
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เพ่ือส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูมัธยมศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อบรมและบริการวิชาการ

748 613111060 004
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เพ่ือส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูมัธยมศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อบรมและบริการวิชาการ

749 613111077 001
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

750 613111077 004
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

751 613111077 005
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

752 613111077 007
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

753 613111086 004 พัฒน าครูเพ่ือสร้างสังคมสุจริต ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บริษัท สุจริตไทย จ ากัด
754 613111086 005 พัฒน าครูเพ่ือสร้างสังคมสุจริต ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บริษัท สุจริตไทย จ ากัด

755 613121026 001 การออกแบบกิจกรรมและส่ือการเรียนรู้เพ่ือสร้างสุขภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

756 613121026 002 การออกแบบกิจกรรมและส่ือการเรียนรู้เพ่ือสร้างสุขภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

757 613121026 001 การออกแบบกิจกรรมและส่ือการเรียนรู้เพ่ือสร้างสุขภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

758 613121026 002 การออกแบบกิจกรรมและส่ือการเรียนรู้เพ่ือสร้างสุขภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

759 613121026 001 การออกแบบกิจกรรมและส่ือการเรียนรู้เพ่ือสร้างสุขภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

760 613121026 002 การออกแบบกิจกรรมและส่ือการเรียนรู้เพ่ือสร้างสุขภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

761 613121034 002 หลักสูตรเทคนิคนันทนาการสอนสนุก สร้างสุขด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (รมป.)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

762 613121034 003 หลักสูตรเทคนิคนันทนาการสอนสนุก สร้างสุขด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (รมป.)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

763 613121034 004 หลักสูตรเทคนิคนันทนาการสอนสนุก สร้างสุขด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (รมป.)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

764 613121034 006 หลักสูตรเทคนิคนันทนาการสอนสนุก สร้างสุขด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (รมป.)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

765 613121034 009 หลักสูตรเทคนิคนันทนาการสอนสนุก สร้างสุขด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (รมป.)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

766 613121039 001
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามแนวคิด Active Learning สู่ไทย
แลนด์ 4.0

บริษัท ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด

767 613121039 002
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามแนวคิด Active Learning สู่ไทย
แลนด์ 4.1

บริษัท ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด

768 613121039 004
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามแนวคิด Active Learning สู่ไทย
แลนด์ 4.2

บริษัท ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด

769 613121039 005
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามแนวคิด Active Learning สู่ไทย
แลนด์ 4.3

บริษัท ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด

770 613121043 001
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

771 613121043 004
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด
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รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

772 613121043 005
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

773 613121043 007
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

774 613122005 002 การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการ ในศตวรรษท่ี 21 คณะศึกษาศาสตร์
775 613122007 001 การพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์
776 613122007 002 การพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์

777 613122009 001
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับกลางด้วยการสอนแบบร่วมมือ

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

778 613122009 002
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับกลางด้วยการสอนแบบร่วมมือ

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

779 613122009 003
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับกลางด้วยการสอนแบบร่วมมือ

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

780 613122009 004
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับกลางด้วยการสอนแบบร่วมมือ

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

781 613122016 001 การพัฒนาครูผู้สอนพลศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพลศึกษาในศตวรรษท่ี 21
ศูนย์ Active Learning Center 
(ALC) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

782 613131001 010 การพัฒนาครูศิลปะ ด้านการสร้างสรรค์สุนทรียศาสตร์ของผู้เรียน (ทัศนศิลป์) ท่ีเน้นทักษะปฏิบัติ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

783 613131007 001 การออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

784 613131007 002 การออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

785 613131007 003 การออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

786 613131007 005 การออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

787 613132001 004
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกลวิธี GPAS เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

788 613132001 005
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกลวิธี GPAS เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

789 613132001 006
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกลวิธี GPAS เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด

790 613132001 009
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกลวิธี GPAS เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด
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รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

791 613141031 008
การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เร่ืองพ้ืนฐานการฝึกหัดการแสดงกับรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพ่ือให้เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 ภูมิปัญญาไทย และสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

792 613141031 011
การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เร่ืองพ้ืนฐานการฝึกหัดการแสดงกับรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพ่ือให้เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 ภูมิปัญญาไทย และสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

793 613141031 002
การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เร่ืองพ้ืนฐานการฝึกหัดการแสดงกับรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพ่ือให้เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 ภูมิปัญญาไทย และสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

794 613141031 003
การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เร่ืองพ้ืนฐานการฝึกหัดการแสดงกับรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพ่ือให้เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 ภูมิปัญญาไทย และสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

795 613141031 005
การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เร่ืองพ้ืนฐานการฝึกหัดการแสดงกับรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพ่ือให้เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 ภูมิปัญญาไทย และสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

796 613141031 006
การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เร่ืองพ้ืนฐานการฝึกหัดการแสดงกับรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพ่ือให้เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 ภูมิปัญญาไทย และสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

797 613141031 008
การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เร่ืองพ้ืนฐานการฝึกหัดการแสดงกับรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพ่ือให้เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 ภูมิปัญญาไทย และสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด
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798 613141031 011
การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เร่ืองพ้ืนฐานการฝึกหัดการแสดงกับรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพ่ือให้เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 ภูมิปัญญาไทย และสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

799 613141031 012
การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เร่ืองพ้ืนฐานการฝึกหัดการแสดงกับรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพ่ือให้เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 ภูมิปัญญาไทย และสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

800 613141031 014
การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เร่ืองพ้ืนฐานการฝึกหัดการแสดงกับรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพ่ือให้เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 ภูมิปัญญาไทย และสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

801 613141031 015
การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เร่ืองพ้ืนฐานการฝึกหัดการแสดงกับรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพ่ือให้เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 ภูมิปัญญาไทย และสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

802 613141031 016
การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เร่ืองพ้ืนฐานการฝึกหัดการแสดงกับรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพ่ือให้เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 ภูมิปัญญาไทย และสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

803 613151068 001 กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาดเพ่ือการเป็นพลเมืองดี สู่ไทยแลนด์ 4.0 บริษัท ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด
804 613151068 002 กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาดเพ่ือการเป็นพลเมืองดี สู่ไทยแลนด์ 4.1 บริษัท ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด
805 613151068 003 กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาดเพ่ือการเป็นพลเมืองดี สู่ไทยแลนด์ 4.2 บริษัท ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด
806 613151068 004 กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาดเพ่ือการเป็นพลเมืองดี สู่ไทยแลนด์ 4.3 บริษัท ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด
807 613151076 001 เทคนิคการขยายความคิดด้วยการส่ือสารวิทยาศาสตร์ (รุ่นท่ี 2 สาหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
808 613152007 002 การพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์
809 613181021 002 การใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถ่ินในสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพลินวิชาการ
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

810 613181021 002 การใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถ่ินในสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพลินวิชาการ

811 613181079 017
เทคนิคการสอนส าหรับครูไทยยุคใหม่ในศตรวรรษท่ี 21 Teaching Techniques for New Age 
Teachers in the 21st Century

บริษัท พัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือสังคม 
จ ากัด

812 613181079 024
เทคนิคการสอนส าหรับครูไทยยุคใหม่ในศตรวรรษท่ี 21 Teaching Techniques for New Age 
Teachers in the 21st Century

บริษัท พัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือสังคม 
จ ากัด

813 613181095 003 สะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพลินวิชาการ
814 613181095 003 สะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพลินวิชาการ

815 613181100 002
 การเสริมสร้างสมรรถนะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้านการวิจัยทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเลขเป็น การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหาของ
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทคุรุ

816 613181100 003
 การเสริมสร้างสมรรถนะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้านการวิจัยทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเลขเป็น การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหาของ
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทคุรุ

817 613181111 001
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือขับเคล่ือนสะเต็มศึกษาสู่การพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

818 613181111 002
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือขับเคล่ือนสะเต็มศึกษาสู่การพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

819 613181111 003
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือขับเคล่ือนสะเต็มศึกษาสู่การพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

820 613181111 004
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือขับเคล่ือนสะเต็มศึกษาสู่การพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
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821 613181111 005
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือขับเคล่ือนสะเต็มศึกษาสู่การพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

822 613181111 006
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือขับเคล่ือนสะเต็มศึกษาสู่การพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

823 613181111 007
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือขับเคล่ือนสะเต็มศึกษาสู่การพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

824 613181111 008
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือขับเคล่ือนสะเต็มศึกษาสู่การพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

825 613181111 009
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือขับเคล่ือนสะเต็มศึกษาสู่การพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

826 613181111 010
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือขับเคล่ือนสะเต็มศึกษาสู่การพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

827 613181111 011
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือขับเคล่ือนสะเต็มศึกษาสู่การพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

828 613181111 012
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือขับเคล่ือนสะเต็มศึกษาสู่การพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

829 613181114 001 การใช้แอพพลิเคช่ันทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

830 613181114 002 การใช้แอพพลิเคช่ันทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

831 613181119 002
การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
ส าหรับครูช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท เขียวย่ังยืน จ ากัด
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832 613181123 001 การจัดบูรณาการโดยการเรียนรู้แบบ Active Learning บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด
833 613181123 003 การจัดบูรณาการโดยการเรียนรู้แบบ Active Learning บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด
834 613181123 006 การจัดบูรณาการโดยการเรียนรู้แบบ Active Learning บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด
835 613181124 001 การออกแบบและการใช้ส่ือ interactive เพ่ือการเรียนรู้ บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด
836 613181124 007 การออกแบบและการใช้ส่ือ interactive เพ่ือการเรียนรู้ บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด
837 613181124 006 การออกแบบและการใช้ส่ือ interactive เพ่ือการเรียนรู้ บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด

838 613181130 001
บูรณาการเคร่ืองมือคิดสร้างสรรค์ Mind Map และการสร้างนวัตกรรมการสอนในศตวรรษท่ี21 
ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท สยามนอเลจ ทรานสเฟอร์ 
เซนเตอร์ จ ากัด

839 613181136 001
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยการใช้วิจัย
เชิงปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพลินวิชาการ

840 613181150 001
การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเน้ือหาวิชาเฉพาะ
ของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

บริษัท อินโนเวทีฟ ทิชช่ิง แอนด์ 
เลิร์นน่ิง ทูลส์ จ ากัด

841 613181150 003
การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเน้ือหาวิชาเฉพาะ
ของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

บริษัท อินโนเวทีฟ ทิชช่ิง แอนด์ 
เลิร์นน่ิง ทูลส์ จ ากัด

842 613181150 001
การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเน้ือหาวิชาเฉพาะ
ของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

บริษัท อินโนเวทีฟ ทิชช่ิง แอนด์ 
เลิร์นน่ิง ทูลส์ จ ากัด

843 613181150 003
การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเน้ือหาวิชาเฉพาะ
ของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

บริษัท อินโนเวทีฟ ทิชช่ิง แอนด์ 
เลิร์นน่ิง ทูลส์ จ ากัด

844 613182019 001 นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ คณะศึกษาศาสตร์
845 613291015 014 การสร้างส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด

846 613291023 007
หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ Application และ MS-PowerPoint Interactive ในการผลิตส่ือการ
เรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Active Learning”

ส านักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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847 613291023 008
หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ Application และ MS-PowerPoint Interactive ในการผลิตส่ือการ
เรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Active Learning”

ส านักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

848 613291023 010
หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ Application และ MS-PowerPoint Interactive ในการผลิตส่ือการ
เรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Active Learning”

ส านักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

849 613292016 002 การสอนเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาด้วยโปรแกรม Scratch
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

850 613292016 005 การสอนเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาด้วยโปรแกรม Scratch
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

851 613292016 007 การสอนเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาด้วยโปรแกรม Scratch
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

852 613991049 002
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิชาสังคมศึกษา โดยใช้โครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

สมาคมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธ์ุ

853 613991064 004
การพัฒนาสมรรถนะครูในการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้เว็บแอปพลิเคชันผ่านทางสมาร์ทโฟน

โรงเรียนโนนราษีวิทยา

854 613991064 008
การพัฒนาสมรรถนะครูในการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้เว็บแอปพลิเคชันผ่านทางสมาร์ทโฟน

โรงเรียนโนนราษีวิทยา

855 614011010 001 การใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพ่ือการศึกษาส่ิงแวดล้อมเชิงพ้ืนท่ี ส านักนวัตกรรมและบริการสังคม
856 614011010 002 การใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพ่ือการศึกษาส่ิงแวดล้อมเชิงพ้ืนท่ี ส านักนวัตกรรมและบริการสังคม
857 614011010 003 การใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพ่ือการศึกษาส่ิงแวดล้อมเชิงพ้ืนท่ี ส านักนวัตกรรมและบริการสังคม

858 614011021 005 การสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับครูระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.ทักษิณ

859 614011055 001 อินเตอร์เน็ตเพ่ือสรรพส่ิงเบ้ืองต้น ส านักนวัตกรรมและบริการสังคม
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860 614011055 003 อินเตอร์เน็ตเพ่ือสรรพส่ิงเบ้ืองต้น ส านักนวัตกรรมและบริการสังคม

861 614012013 003
การเรียนรู้ Stem Education ด้วยส่ือ zSpace กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4-5

บริษัท แบนด์เวิลด์ 589 กรุ๊ป จ ากัด

862 614012013 003
การเรียนรู้ Stem Education ด้วยส่ือ zSpace กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4-5

บริษัท แบนด์เวิลด์ 589 กรุ๊ป จ ากัด

863 614012038 002
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาชายแดนใต้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

864 614021008 006
การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในศตวรรษท่ี 21 (ระดับพ้ืนฐาน)

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

865 614021008 008
การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในศตวรรษท่ี 21 (ระดับพ้ืนฐาน)

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

866 614021008 009
การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในศตวรรษท่ี 21 (ระดับพ้ืนฐาน)

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

867 614021008 010
การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในศตวรรษท่ี 21 (ระดับพ้ืนฐาน)

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

868 614021021 004 การใช้โปรแกรม Mathematica ในการพัฒนาทักษะด้านสะเต็ม บจ. ทารา เทค อินเตอร์เนช่ันแนล
869 614021021 007 การใช้โปรแกรม Mathematica ในการพัฒนาทักษะด้านสะเต็ม บจ. ทารา เทค อินเตอร์เนช่ันแนล
870 614021021 008 การใช้โปรแกรม Mathematica ในการพัฒนาทักษะด้านสะเต็ม บจ. ทารา เทค อินเตอร์เนช่ันแนล

871 614022008 001
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ทางสถิติส าหรับครูประจ าการในโรงเรียนเขต
ภาคเหนือตอนล่าง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
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872 614022014 001 การประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ ยุคไทยแลนด์ 4.0
บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาคิดดี 
จ ากัด

873 614022014 002 การประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ ยุคไทยแลนด์ 4.0
บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาคิดดี 
จ ากัด

874 614041020 002 เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ (โอเน็ต) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บริษัท เขียวย่ังยืน จ ากัด
875 614041020 003 เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ (โอเน็ต) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บริษัท เขียวย่ังยืน จ ากัด

876 614044002 001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารจากส่ือส าเร็จรูป SPEEXX ระดับพ้ืนฐาน (Basic User A1-A2)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

877 614044002 002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารจากส่ือส าเร็จรูป SPEEXX ระดับพ้ืนฐาน (Basic User A1-A2)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

878 614044002 004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารจากส่ือส าเร็จรูป SPEEXX ระดับพ้ืนฐาน (Basic User A1-A2)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

879 614044002 005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารจากส่ือส าเร็จรูป SPEEXX ระดับพ้ืนฐาน (Basic User A1-A2)
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

880 614101008 005 การใช้เทคโนโลยีและส่ือนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0
บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกร
เตอร์ จ ากัด

881 614101014 001
การพัฒนาสมรรถนะครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

882 614101014 002
การพัฒนาสมรรถนะครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

883 614101014 003
การพัฒนาสมรรถนะครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด
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884 614101014 004
การพัฒนาสมรรถนะครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

885 614101014 005
การพัฒนาสมรรถนะครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

886 614101014 006
การพัฒนาสมรรถนะครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

887 614101014 007
การพัฒนาสมรรถนะครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

888 614101014 008
การพัฒนาสมรรถนะครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

889 614101014 009
การพัฒนาสมรรถนะครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

890 614101014 010
การพัฒนาสมรรถนะครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

891 614102012 007 ผลิตส่ือเออาร์ ด้วยโมช่ันและอินโฟฯ ส าหรับห้องเรียนอัจฉริยะ บริษัท เออาร์ไอที จ ากัด
892 614111022 001 แนวความคิดทางกฎหมายส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักนวัตกรรมและบริการสังคม
893 614111022 002 แนวความคิดทางกฎหมายส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
894 614111022 003 แนวความคิดทางกฎหมายส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

895 614111031 003
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เพ่ือส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูมัธยมศึกษาตอน
ปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อบรมและบริการวิชาการ
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896 614111031 002
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เพ่ือส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูมัธยมศึกษาตอน
ปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อบรมและบริการวิชาการ

897 614111031 001
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เพ่ือส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูมัธยมศึกษาตอน
ปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อบรมและบริการวิชาการ

898 614111036 001 หลักสูตรพัฒน าครูเพ่ือสร้างสังคมสุจริต ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย บริษัท สุจริตไทย จ ากัด
899 614111036 003 หลักสูตรพัฒน าครูเพ่ือสร้างสังคมสุจริต ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย บริษัท สุจริตไทย จ ากัด
900 614111036 004 หลักสูตรพัฒน าครูเพ่ือสร้างสังคมสุจริต ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย บริษัท สุจริตไทย จ ากัด

901 614123002 001
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพล
ศึกษาระดับสูง ด้วยการสอนแบบร่วมมือ

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด

902 614133002 001 ศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผาส าหรับครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

903 614151027 001 กระบวนการค้นหาตัวตน และเทคนิคการส่ือสาร เพ่ือการเรียนรู้ อย่างมีความสุข
บริษัท 168 อีเว้น แอนด์ ออร์การ์ไน
เซอร์ จ ากัด

904 614151027 002 กระบวนการค้นหาตัวตน และเทคนิคการส่ือสาร เพ่ือการเรียนรู้ อย่างมีความสุข
บริษัท 168 อีเว้น แอนด์ ออร์การ์ไน
เซอร์ จ ากัด

905 614151027 003 กระบวนการค้นหาตัวตน และเทคนิคการส่ือสาร เพ่ือการเรียนรู้ อย่างมีความสุข
บริษัท 168 อีเว้น แอนด์ ออร์การ์ไน
เซอร์ จ ากัด

906 614151027 004 กระบวนการค้นหาตัวตน และเทคนิคการส่ือสาร เพ่ือการเรียนรู้ อย่างมีความสุข
บริษัท 168 อีเว้น แอนด์ ออร์การ์ไน
เซอร์ จ ากัด

907 614151027 005 กระบวนการค้นหาตัวตน และเทคนิคการส่ือสาร เพ่ือการเรียนรู้ อย่างมีความสุข
บริษัท 168 อีเว้น แอนด์ ออร์การ์ไน
เซอร์ จ ากัด
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908 614181005 003
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
Creativity-based Learning (CBL)

ห้องเรียนแห่งอนาคต

909 614181005 004
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
Creativity-based Learning (CBL)

ห้องเรียนแห่งอนาคต

910 614181005 005
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
Creativity-based Learning (CBL)

ห้องเรียนแห่งอนาคต

911 614181007 002 การใช้ส่ือดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างห้องเรียน Active - ส าหรับครูม.ปลาย ห้องเรียนแห่งอนาคต

912 614181007 006 การใช้ส่ือดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างห้องเรียน Active - ส าหรับครูม.ปลาย ห้องเรียนแห่งอนาคต

913 614181007 007 การใช้ส่ือดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างห้องเรียน Active - ส าหรับครูม.ปลาย ห้องเรียนแห่งอนาคต

914 614181007 010 การใช้ส่ือดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างห้องเรียน Active - ส าหรับครูม.ปลาย ห้องเรียนแห่งอนาคต

915 614181041 003 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูอย่างย่ังยืน
บริษัท แอดวานซ์ บิสิเนส ออพพอร์
ทูนิต้ี จ ากัด

916 614181041 020 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูอย่างย่ังยืน
บริษัท แอดวานซ์ บิสิเนส ออพพอร์
ทูนิต้ี จ ากัด

917 614181041 023 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูอย่างย่ังยืน
บริษัท แอดวานซ์ บิสิเนส ออพพอร์
ทูนิต้ี จ ากัด

918 614181041 024 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูอย่างย่ังยืน
บริษัท แอดวานซ์ บิสิเนส ออพพอร์
ทูนิต้ี จ ากัด
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919 614181059 001
การพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอน ตามรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) ส าหรับ
นักเรียน ตามแนวคิด DiSC

บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด

920 614181059 005
การพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอน ตามรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) ส าหรับ
นักเรียน ตามแนวคิด DiSC

บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด

921 614181061 002 การเรียนรู้เร็วด้วยเทคนิคการสร้างสมดุลสมองซีกซ้ายและซีกขวา บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด
922 614181061 003 การเรียนรู้เร็วด้วยเทคนิคการสร้างสมดุลสมองซีกซ้ายและซีกขวา บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด

923 614181062 002
การแนะแนวอาชีพในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือรองรับตามระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ (TCAS) โดย
การใช้เคร่ืองมือออนไลน์ในการช่วยเหลือนักเรียน (หลักสูตรแบบผสม)

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด

924 614181062 003
การแนะแนวอาชีพในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือรองรับตามระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ (TCAS) โดย
การใช้เคร่ืองมือออนไลน์ในการช่วยเหลือนักเรียน (หลักสูตรแบบผสม)

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด

925 614181062 004
การแนะแนวอาชีพในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือรองรับตามระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ (TCAS) โดย
การใช้เคร่ืองมือออนไลน์ในการช่วยเหลือนักเรียน (หลักสูตรแบบผสม)

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด

926 614181062 005
การแนะแนวอาชีพในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือรองรับตามระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ (TCAS) โดย
การใช้เคร่ืองมือออนไลน์ในการช่วยเหลือนักเรียน (หลักสูตรแบบผสม)

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด

927 614181062 011
การแนะแนวอาชีพในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือรองรับตามระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ (TCAS) โดย
การใช้เคร่ืองมือออนไลน์ในการช่วยเหลือนักเรียน (หลักสูตรแบบผสม)

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด

928 614181062 014
การแนะแนวอาชีพในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือรองรับตามระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ (TCAS) โดย
การใช้เคร่ืองมือออนไลน์ในการช่วยเหลือนักเรียน (หลักสูตรแบบผสม)

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด

929 614181062 015
การแนะแนวอาชีพในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือรองรับตามระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ (TCAS) โดย
การใช้เคร่ืองมือออนไลน์ในการช่วยเหลือนักเรียน (หลักสูตรแบบผสม)

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด

930 614991019 001 การพัฒนาบุคลิกภาพครูให้เป็นต้นแบบท่ีดีเพ่ือน าไปสู่การสอนนักเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
บริษัท สยามนอเลจ ทรานสเฟอร์ 
เซนเตอร์ จ ากัด
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931 614991019 002 การพัฒนาบุคลิกภาพครูให้เป็นต้นแบบท่ีดีเพ่ือน าไปสู่การสอนนักเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
บริษัท สยามนอเลจ ทรานสเฟอร์ 
เซนเตอร์ จ ากัด

932 614991022 003
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนด้วย 
Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

933 614991022 033
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนด้วย 
Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

934 614991022 004
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนด้วย 
Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

935 614991022 026
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนด้วย 
Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

936 614991022 020
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนด้วย 
Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

937 614991022 041
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนด้วย 
Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

938 614991022 040
 การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนด้วย 
Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

939 614991022 023
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนด้วย 
Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

940 614991022 014
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนด้วย 
Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐา

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

941 614991022 007
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนด้วย 
Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด
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942 614991022 013
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนด้วย 
Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

943 614991022 005
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนด้วย 
Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

944 614991022 035
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนด้วย 
Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

945 614991022 036
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนด้วย 
Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

946 614991022 037
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนด้วย 
Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

947 614991022 034
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนด้วย 
Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

948 614991022 024
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนด้วย 
Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

949 614991022 042
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนด้วย 
Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

950 614991022 043
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนด้วย 
Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

951 614991022 028
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนด้วย 
Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

952 614991022 038
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนด้วย 
Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

Page 89 of 93



ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

953 614991022 003
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชนด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  

954 614991022 033
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชนด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  

955 614991022 004
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชนด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  

956 614991022 026
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชนด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  

957 614991022 020
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชนด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  

958 614991022 041
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชนด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  

959 614991022 040
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชนด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  
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960 614991022 023
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชนด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  

961 614991022 014
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชนด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  

962 614991022 007
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชนด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  

963 614991022 013
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชนด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  

964 614991022 005
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชนด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  

965 614991022 035
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชนด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  

966 614991022 036
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชนด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

967 614991022 037
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชนด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  

968 614991022 034
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชนด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  

969 614991022 024
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชนด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  

970 614991022 043
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชนด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  

971 614991022 042
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชนด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  

972 614991022 028
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชนด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  

973 614991022 038
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google Classroom และ การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชนด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) – ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  
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ท่ี รหัสหลักสูตร รุ่นท่ี ช่ือหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ

รายช่ือหลักสูตรและรุ่นท่ีขอยกเลิกการจัดอบรมโดยหน่วยพัฒนาครู

974 614992015 002 การประยุกต์ใช้ Google Apps ในการจัดการเรียนรู้ ยุคไทยแลนด์ 4.0
บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาคิดดี 
จ ากัด

975 614992015 004 การประยุกต์ใช้ Google Apps ในการจัดการเรียนรู้ ยุคไทยแลนด์ 4.0
บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาคิดดี 
จ ากัด

976 617171016 004 การพัฒนาข้าราชการครูในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี

977 617171017 001 การพัฒนาข้าราชการครูผู้นิเทศการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี

978 617171018 001
การพัฒนาข้าราชการครูผู้ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมส าหรับบุคคลท่ีมีความ บกพร่องทางการ
เห็น

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี

979 617171020 001
การพัฒนาข้าราชการครูผู้ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี

980 617171023 001
พัฒนาข้าราชการครู ผู้ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี

981 617171026 001
การพัฒนาข้าราชการครูผู้ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี

982 617171027 001 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูผู้ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมส าหรับบุคคลพิการซ้อน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี
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