
ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

1 611041004 การเสริมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับครูการศึกษาปฐมวัย บริษัท เอ็ดเทค ครีเอช่ัน จ ากัด 120 3,330.00 รัตนรรท์ ทองท่ัว 863309293 ratta.etc@gmail.com

2 611041006

โครงการพัฒนาครูประจ าการระดับช้ันอนุบาลด้าน
สมรรถนะและทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร (CLT) ตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพ
ยุโรป (CEFR) (กรณีศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ)

บริษัท คลับอะคาเดเมีย จ ากัด 60 6,230.00 ธารทิพย์ ปรีดาวิภาต 818382855 thantip_tp@hotmail.com

3 611041007

โครงการพัฒนาครูประจ าการระดับช้ันอนุบาลด้าน
สมรรถนะและทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR ส าหรับ ๔ 
จังหวัดชายแดนใต้

บริษัท คลับอะคาเดเมีย จ ากัด 60 6,230.00 ธารทิพย์ ปรีดาวิภาต 818382855 thantip_tp@hotmail.com

4 611041008
เทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย 
4.0 (ระดับพ้ืนฐาน)

มูลนิธิเพ่ือการศึกษา 90 5,000.00 ธีรพงศ์ ผลวิวัฒน์ 840010338 wangshompoo@gmail.com

5 611041010 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับพ้ืนฐาน บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกรเตอร์ จ ากัด 150 4,320.00 ประสิทธ์ิ นิลเกตุ 915545545 prasitnilket@gmail.com

6 611042001
เทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย 
4.0 (ระดับกลาง)

มูลนิธิเพ่ือการศึกษา 90 5,000.00 ธีรพงศ์ ผลวิวัฒน์ 840010338 wangshompoo@gmail.com

7 611131004
เทคนิคการสอนศืลปะ(ทัศนศิลป์)แบบ BBL เพ่ือพัฒนา
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับครูปฐมวัย

โรงเรียนสอนศิลปะตึกน้ าชลบุรี 150 3,180.00 จรัล ค าภารัตน์ 895479537 n60jaranka@kurupatana.ac.th

8 611151003 กิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเชียล อินโนเวช่ัน จ ากัด 150 5,490.00 สุรชาติ เล็กน้อย 899680024 surachart@rlg.co.th
9 611151006 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญ่ีปุ่น บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด 140 5,050.00 จักรกฤษณ์ ศักด์ิสุวรรณ 619639398 n60jakkritsa@kurupatana.ac.th

10 611151007
ศิลปะการให้ค าปรึกษา เพ่ือปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วย
เอ็นเนียแกรม

บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด 150 5,100.00 จักรกฤษณ์ ศักด์ิสุวรรณ 619639398 n60jakkritsa@kurupatana.ac.th

11 611161003
“การออกแบบจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยแบบ
บูรณาการ นิทาน เพลง เกม เพ่ือส่งเสริมทักษะสมอง 
EF”

บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 150 4,900.00 สกลรัตน์ แก่นจันทร์ 888095422 sakolrat@nanmeebooks.com

12 611161008
การจัดการการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพด้วยวินัย
เชิงบวก

บริษัท รักลูก กรุ๊ป จ ากัด 150 5,490.00 ศรินทร์ดา กล่อมศิริ 876774740 n60sarindakl@kurupatana.ac.th

13 611161009 การจัดการในช้ันเรียนระดับปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 60 5,000.00 กชพรรณ เขมเก้ือกูล 933416919 tammy2720.edu@gmail.com

14 611161012
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยใน
ศตวรรษท่ี 21

โรงเรียนบ้านบะป่าคา 150 4,000.00 วสุกฤต สุวรรณเทน 821216625 g3876wasuklitsu@kurupatana.ac.th

15 611161015
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านเฮา2017 150 3,200.00 สุริยัน พรมจ าปา 892827068 g3674suriyanpr@kurupatana.ac.th

16 611161019
การจัดท าส่ือการสอน สร้างพัฒนาการเรียนรู้ ส าหรับ
เด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย

บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด 60 3,700.00 คุณจินตนา สิทธิศักด์ิ 872761631 n6089jirawongto@kurupatana.ac.th

17 611161021
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาใน
ระดับการศึกษาปฐมวัย

บริษัท เอ็ดเทค ครีเอช่ัน จ ากัด 150 3,500.00 รัตนรรท์ ทองท่ัว 863309293 ratta.etc@gmail.com

18 611161023
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่สะตีม
ศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขต
บางเขน)

60 3,380.00 พิกุล เอกวรางกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ645789242 beer_soda007@hotmail.com

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น
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ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

19 611161040
การพัฒนากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็ก
ปฐมวัย

บริษัท รักลูก กรุ๊ป จ ากัด 150 5,490.00 ศรินทร์ดา กล่อมศิริ 876774740 n60sarindakl@kurupatana.ac.th

20 611161041
การพัฒนาครูตามแนวคิดชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตและทักษะการคิดเพ่ือชีวิตท่ีส าเร็จของเด็ก
ปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 100 3,500.00 อุบลวรรณ กิจคณะ 862541194 g5289ubonwanki@kurupatana.ac.th

21 611161045
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
 2560

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด 150 4,670.00 รุจิรา สมบูรณ์กิจ 634463413 peehdee03@gmail.com

22 611161048 การพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหสิกขมาตร 150 4,700.00 วนิดา จันทร์วงศ์ 851516677 n60wanidach@kurupatana.ac.th

23 611161049
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยโครงงานระดับ
ปฐมวัย

ห้างหุ่นส่วนจ ากัด พัฒนวิทยา 150 4,760.00 สุภาวดี จันทะดี 851139993 supawadee.jantadee@gmail.com

24 611161050
การพัฒนาทักษะกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 
เร่ือง ความลับของพืช ระดับปฐมวัย

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)

100 6,136.00 พิรุณรัตน์ ปุณยลิขิต 025647000 ต่อ 77210 piroonrut@nstda.or.th

25 611161051
การพัฒนาทักษะการคิดเพ่ือชีวิตท่ีส าเร็จ : EF ท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา ปฐมวยั 
พุทธศักราช2560

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,660.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

26 611161055
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนและการสอนอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับ
ครูปฐมวัย

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 150 3,240.00 เกศราพรรณ พันธ์ุศรีเกตุ คงเจริญ814554075 g5777ketsaraphanpunsrikatekh@kurupatana.ac.th

27 611161056 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านเฮา2017 150 3,940.00 สุริยัน พรมจ าปา 892827068 g3674suriyanpr@kurupatana.ac.th

28 611161057
การพัฒนาและการใช้ส่ือกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการ
คิดของเด็กปฐมวัย

บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด 120 3,450.00 คุณจินตนา สิทธิศักด์ิ 872761631 n6089jirawongto@kurupatana.ac.th

29 611161061
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยการจัดประสบการณ์
ส่งเสริมพัฒนาการทักษะ ด้านคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอร่ี

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,660.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

30 611161062
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์
ส่งเสริมศักยภาพ ความสามารถทางภาษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอร่ี

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,660.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

31 611161063
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้านการออกแบบการ
เรียนรู้ แบบสะเต็มระดับ 						การศึกษาปฐมวัย (STEM 
Education) ตามแนวคิด Active Learning

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 100 3,860.00 ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว 942585885 Tersomo1234@gmail.com

32 611161064
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้โดยบูรณาการ นาฏลีลาและละครสร้างสรรค์
เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 100 3,860.00 ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว 942585885 Tersomo1234@gmail.com
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33 611161066
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยเพ่ือการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี ส าหรับเด็กปฐมวัยแห่ง
ศตวรรษท่ี ๒๑ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 100 3,860.00 ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว 942585885 Tersomo1234@gmail.com

34 611161068
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยท่ี
ส่งเสริมศักยภาพการคิด....สู่ห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 150 3,240.00 เกศราพรรณ พันธ์ุศรีเกตุ คงเจริญ814554075 g5777ketsaraphanpunsrikatekh@kurupatana.ac.th

35 611161069
การเรียนรู้ทักษะด้านอารมณ์และสังคมเพ่ือพัฒนา
ทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย

บริษัท รักลูก กรุ๊ป จ ากัด 150 5,490.00 ศรินทร์ดา กล่อมศิริ 876774740 n60sarindakl@kurupatana.ac.th

36 611161070 การเล่นท่ีไม่ใช่เร่ืองเล่นๆ ส าหรับครูปฐมวัย ห้องเรียนแห่งอนาคต 50 4,590.00 ณิชานันทน์ ค าเสริฐ 808107181 n60nichanankh@kurupatana.ac.th
37 611161071 การวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านเฮา2017 150 3,590.00 สุริยัน พรมจ าปา 892827068 g3674suriyanpr@kurupatana.ac.th

38 611161073
การสร้างสรรค์หนังสือภาพส าหรับเด็กและบูรณาการ 
STEM Education

บริษัท นายฉบับ จ ากัด 150 4,930.00 เช่ียวชาญ มุสิกวัชร์ 870592344 n60cheawchan@kurupatana.ac.th

39 611161074 การสอนแบบโครงการในระดับปฐมวัย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 60 5,000.00 กชพรรณ เขมเก้ือกูล 933416919 tammy2720.edu@gmail.com

40 611161076

การเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัยเพ่ือการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สู่การพัฒนา ทักษะสมอง EF 
(Executive Functions) เด็กปฐมวัยท่ีย่ังยืนในศตวรรษ
ท่ี ๒๑

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 100 3,860.00 ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว 942585885 Tersomo1234@gmail.com

41 611161085 ครูปฐมวัยแนวใหม่ Thailand 4.0 : สะเต็มศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 60 3,990.00 รัชชนันท์ พ่ึงจันดุม 862528072 ratchanan.pue@gmail.com

42 611161090
ดนตรีและการเคล่ือนไหวเพ่ือพัฒนาทักษะสมอง EF ใน
เด็กปฐมวัย

บริษัท รักลูก กรุ๊ป จ ากัด 150 5,490.00 ศรินทร์ดา กล่อมศิริ 876774740 n60sarindakl@kurupatana.ac.th

43 611161091
เทคนิค วิธีการจัดประสบการณ์โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู 150 3,850.00 ปาณิสรา แก้วมาลา 991569164 Pkpopa91@gmail.com

44 611161099 นิทานเพ่ือพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย บริษัท รักลูก กรุ๊ป จ ากัด 150 5,490.00 ศรินทร์ดา กล่อมศิริ 876774740 n60sarindakl@kurupatana.ac.th

45 611161100
แนวทางการเขียนแผนจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริม
ทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย

บริษัท รักลูก กรุ๊ป จ ากัด 150 5,490.00 ศรินทร์ดา กล่อมศิริ 876774740 n60sarindakl@kurupatana.ac.th

46 611161101
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพสมอง 
(Brain-based Learning: BBL) เพ่ือเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

บริษัท อักษร อินสไปร์ จ ากัด 150 3,800.00 ติณณภพ สุริยาวงษ์ 972819905 tinnapob.sur@aksorn.com

47 611161103
ปลุกพลังครูปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21ด้วยเทคนิคการบูร
ณาการส่ือ เพลง เกม นิทาน ส าหรับเด็กปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 120 3,500.00 อุบลวรรณ กิจคณะ 862541194 g5289ubonwanki@kurupatana.ac.th

48 611161107 วิจัยในช้ันเรียนปฐมวัย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 90 5,000.00 กชพรรณ เขมเก้ือกูล 933416919 tammy2720.edu@gmail.com
49 611161108 ศิลปะเพ่ือพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย บริษัท รักลูก กรุ๊ป จ ากัด 150 5,490.00 ศรินทร์ดา กล่อมศิริ 876774740 n60sarindakl@kurupatana.ac.th
50 611161109 ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านเฮา2017 150 3,580.00 สุริยัน พรมจ าปา 892827068 g3674suriyanpr@kurupatana.ac.th

51 611161121
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเสริมสร้างนิสัยรัก
การอ่านส าหรับเด็กปฐมวัย

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 150 4,500.00 สมเจตน์ ผิวทองงาม 848446422 g3471chitapornia@kurupatana.ac.th

52 611161122
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : กิจกรรมสร้างสรรค์
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 150 4,470.00 สมเจตน์ ผิวทองงาม 848446422 g3471chitapornia@kurupatana.ac.th
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ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร
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บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

53 611161123
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนระดับปฐมวัยโดยใช้โครงงานฐานวิจัย

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 150 4,500.00 สมเจตน์ ผิวทองงาม 848446422 g3471chitapornia@kurupatana.ac.th

54 611161124
หลักสูตรพัฒนาครูปฐมวัย “การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้บูรณาการ เพ่ือพัฒนาสมอง EF ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย”

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทคุรุ 150 3,750.00 จารุวรรณ บุ่งวิเศษ 837461016 g4378jaruwanbu@kurupatana.ac.th

55 611161131

อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี เทคนิคการผลิตส่ือ
การเรียนรู้หนังสือนิทานตามบริบทท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะเด็กปฐมวัยและพฤติกรรมรักการอ่านสู่การท า
นวัตกรรมผลงานทางวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,410.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

56 611162001 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM ในระดับปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 30 4,450.00 จุฬารัตน์ ธรรมประทีป 865316994 iamjurarut@hotmail.com

57 611162002
การจัดกิจกรรมแสนสนุกใน ๑ วัน บูรณาการสู่แผนการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 50 อาทิตยา ขาวพราย 869344366 khaopraay.a@gmail.com

58 611162007
การพัฒนานวัตกรรมปฐมวัยด้วย ICT เทคโนโลยีกับเด็ก
ปฐมวัยในศตวรรษท่ี ๒๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 40 3,500.00 อาทิตยา ขาวพราย 869344366 khaopraay.a@gmail.com

59 611162009
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบส่ือBest 
Practice โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 50 5,500.00 อาทิตยา ขาวพราย 869344366 khaopraay.a@gmail.com

60 611162010 จิตศึกษาพัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา 100 3,000.00 พรรณทิพย์พา ทองมี 918314731 pantippa@lpmp.org

61 611162011
เทคนิคการจัดกิจกรรมบูรณาการทักษะทางคณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย เพ่ือพัฒนา EF ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย

มูลนิธิเพ่ือการศึกษา 90 4,500.00 ธีรพงศ์ ผลวิวัฒน์ 840010338 wangshompoo@gmail.com

62 611162012
เทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 120 4,360.00 อุบลวรรณ กิจคณะ 862541194 g5289ubonwanki@kurupatana.ac.th

63 611162013
เทคนิคการใช้ Active Learning ในกิจกรรมบูรณาการ
ตามหลักสูตรปฐมวัย 2560

มูลนิธิเพ่ือการศึกษา 90 5,000.00 ธีรพงศ์ ผลวิวัฒน์ 840010338 wangshompoo@gmail.com

64 611162014 เทคนิคการสอนคิดและผลิตส่ือส าหรับเด็กปฐมวัย 4.0 มูลนิธิเพ่ือการศึกษา 90 5,000.00 ธีรพงศ์ ผลวิวัฒน์ 840010338 wangshompoo@gmail.com

65 611162016
สนุกเต้น เล่น ร้อง ลับสมองด้วยเกม เพ่ือเสริมพลังการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 50 3,690.00 การญ์พิชชา กชกานน 863327565 kkodkanon@gmail.com

66 611162017
ส่ือ เทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย ในศตวรรษท่ี 21

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

100 4,200.00 ณัฐกิตต์ิ นาทา 843197938 g1588natthakitna@kurupatana.ac.th

67 611162021
หลักสูตรประเมินพัฒนาการท่ัวไปตามแนวคิด DSPM 
ส าหรับเด็กปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (รมป.)มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 100 5,900.00 สิริยากร กองทอง 022445982-3 siaor@hotmail.com

68 611162022
หลักสูตรพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ของเด็กปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 30 4,580.00 จุฬารัตน์ ธรรมประทีป 865316994 iamjurarut@hotmail.com

69 611163001
ช่ือโครงการ : พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในการใช้
วรรณกรรมเป็นฐานเพ่ือการส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยชายแดนใต้

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

100 6,660.00 เกสรี ลัดเลีย 897342681 g3674kessareela@kurupatana.ac.th
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ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
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บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

70 611171001
การคัดกรองเด็กปฐมวัยท่ีมีความต้องการพิเศษใน
สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 100 3,920.00 รุ่งนภา อุบาลี 894971579 kksorn@yahoo.com

71 611181006 ดนตรีสุ่การพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 90 2,760.00 เกษศิริ ทองเฉลิม 885844156 ketsiri18j@gmail.com

72 611181007
เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับปฐมวัยเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการ จัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ท่ีเน้น Project Approach

บริษัท นายฉบับ จ ากัด 150 4,930.00 เช่ียวชาญ มุสิกวัชร์ 870592344 n60cheawchan@kurupatana.ac.th

73 612011001
Smart Tricks เทคนิคการเล่าเร่ืองแบบมืออาชีพ ต่อ
ยอดความคิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับประถม ใน
ศตวรรษท่ี 21

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 100 5,190.00 จริญญา แจ่มแจ้ง 863200063 jarinya.jam@learn.co.th

74 612011002
Smart Tricks เทคนิคการเล่าเร่ืองแบบมืออาชีพ ต่อ
ยอดความคิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับประถม ใน
ศตวรรษท่ี 21 (แบบผสมส่ือออนไลน์)

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 150 4,850.00 จริญญา แจ่มแจ้ง 863200063 jarinya.jam@learn.co.th

75 612011003
STEM เชิงปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ระดับประถม (แบบผสมส่ือออนไลน์)

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 150 5,330.00 จริญญา แจ่มแจ้ง 863200063 jarinya.jam@learn.co.th

76 612011006
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) : PLC 
ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

บริษัท เอ็ดดูเซอร์วิส จ ากัด 150 4,100.00 ศตพร วัจนะ 917155371 n60satapornwa@kurupatana.ac.th

77 612011007 การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษาจากวัสดุรอบตัว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที ที ครีเอทีฟ 150 3,740.00 พิชิต ถิตย์วาส 981759870 pichit_tuy@hotmail.com

78 612011008
การจัดการเรียนรู้สู่ไทยแลนด์ 4.0 ส าหรับครู
ประถมศึกษา

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 150 2,910.00 ไพศาล โยมญาติ 815584855 paisan.y@rbru.ac.th

79 612011009
การจัดการส่ือการเรียนเรียนการสอนดิจิทัลวิชา 
วิทยาศาสตร์ในช้ันเรียน ประถมศึกษา สู่เครือข่ายชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพ ยุค Thailand 4.0

บริษัท คิดส์ เวิลด์มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 150 3,130.00 กัญญาภัค พรหมศิริ 906709090 n60kanyapakpr@kurupatana.ac.th

80 612011010
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสตม์
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 150 3,180.00 กชพรรณ เขมเก้ือกูล 933416919 tammy2720.edu@gmail.com

81 612011013
การประดิษฐ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างง่ายส าหรับครู
ประถมศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 90 4,570.00 สุวิทย์ คงภักดี 898675347 g5382suwitkh@kurupatana.ac.th

82 612011014

การประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 “3R7C“ และวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ระดับพ้ืนฐาน

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 90 2,160.00 สมเจตน์ ผิวทองงาม 848446422 g3471chitapornia@kurupatana.ac.th

83 612011015 การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ข้ันพ้ืนฐาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 40 5,990.00 ชาญณรงค์ น้อยบางยาง 851871068 elecmail@hotmail.com

84 612011017
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) ข้ันพ้ืนฐาน ในระดับประถมศึกษา

อบรมและบริการวิชาการ 150 3,430.00 ณัชภิตษา เชาวนแช่มช่ืน 897954637 n60natphitsach@kurupatana.ac.th

หนา้ที ่5 จาก 55



ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

85 612011019
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ด้วยกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 150 3,280.00 สมัย สลักศิลป์ 817087257 samai.sa@rmu.ac.th

86 612011020

การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหาแบบ
สร้างสรรค์ วิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา โดยผสานแนวคิด STEM การสืบเสาะ
ความรู้ด้วยเมตาคอกนิช่ัน การใช้เหตุผลประกอบการ
อุปนัยและนิรนัยความรู้ และแนวคิด Act

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 3,370.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

87 612011025
การพัฒนาความรู้เน้ือหาวิชาและศาสตร์การสอนส าหรับ
ครู วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

90 2,510.00 สายชล พิมพ์มงคล 866055584 psaichol@chula.ac.th

88 612011027
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา

บริษัท เอสดับเบ้ิลยูเอส เอชอาร์ โซลูช่ัน จ ากัด 150 4,550.00 จินตนา สังข์สี 897764288 tripleaedu@gmail.com

89 612011029
การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
วิทยฐานะครูสายงานการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู 150 3,110.00 ปาณิสรา แก้วมาลา 991569164 Pkpopa91@gmail.com

90 612011032

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
บูรณาการบันได 10 ข้ัน เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด 150 4,000.00 รุจิรา สมบูรณ์กิจ 634463413 peehdee03@gmail.com

91 612011036

การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวช้ีวัดกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ด้วยกิจกรรมการทดลอง

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 150 3,450.00 สมัย สลักศิลป์ 817087257 samai.sa@rmu.ac.th

92 612011038 การพัฒนาส่ือวิทยาศาสตร์จากวัสดุรอบตัว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที ที ครีเอทีฟ 150 3,620.00 พิชิต ถิตย์วาส 981759870 pichit_tuy@hotmail.com

93 612011039

การเพ่ิมสมรรถนะครูด้านการวิจัย ด้วยกระบวนการวิจัย
ในช้ันเรียน 5 ระยะ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 150 3,280.00 สมัย สลักศิลป์ 817087257 samai.sa@rmu.ac.th

94 612011040 การเรียนรู้โดยการออกแบบ : สะเต็มส าหรับประถมศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาลัยการศึกษา
 ม.พะเยา

90 3,480.00 ลือชา ลดาชาติ 881791863 g5883luechala@kurupatana.ac.th

95 612011043
การสร้างแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ด้วยภาพ เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด 90 3,350.00 คุณจินตนา สิทธิศักด์ิ 872761631 n6089jirawongto@kurupatana.ac.th
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ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

96 612011047
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนว
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ระดับประถมศึกษา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู 150 3,110.00 ปาณิสรา แก้วมาลา 991569164 Pkpopa91@gmail.com

97 612011050

กิจกรรมการเรียนรู้และการผลิตส่ือวิทยาศาสตร์ส าหรับ
ครูวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน: การถ่ายโอนความร้อนสู่การ
ท าป๊อปคอร์น ทรงกลมฟ้าและการดูดาวเบ้ืองต้น การ
ตรวจหาลายน้ิวมือแฝง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

120 5,000.00 พัดตาวัน นาใจแก้ว 639488838 tawannar@hotmail.com

98 612011051
กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาเร่ืองการ
ออกแบบและสร้างแพ

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 60 1,930.00 ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล 852163949 chai1962@yahoo.com

99 612011058

เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ท่ีเน้น STEM 
Education

บริษัท นายฉบับ จ ากัด 150 4,020.00 เช่ียวชาญ มุสิกวัชร์ 870592344 n60cheawchan@kurupatana.ac.th

100 612011064

เสริมทักษะการคิดยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ และการทดสอบระดับชาติ (O-NET) และ
นานาชาติ(PISA) ผ่านกระบวนการสืบเสาะโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ อิงตามตัวช้ีวัดหลักสูตรปรับปรุง 
2560

คณะวิทยาศาสตร์ 60 4,900.00 วิลาศ พุ่มพิมล 931383886 g3367wilartpo@kurupatana.ac.th

101 612011067
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้แบบSTEM และการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD

บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จ ากัด 60 4,460.00 อรวรรณ น่ิมตลุง 656373179 orawan@snru.ac.th

102 612011068
หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาครูวิทยาศาสตร์
สู่ยุค Education 4.0 : ระดับประถมศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 3,960.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

103 612012002
STEM กับการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ส าหรับครูวิทยาศาสตร์				ระดับประถมศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 100 3,290.00 อนุสรณ์ ตองอ่อน 896660248 educrru@crru.ac.th

104 612012003
การจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ในยุค
ปฏิรูปไทยแลนด์ ๔.๐

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด 100 7,460.00 รุจิรา สมบูรณ์กิจ 634463413 peehdee03@gmail.com

105 612012007 การท าโครงงานวิทยาศาสตร์จากวัสดุในธรรมชาติ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที ที ครีเอทีฟ 100 4,640.00 พิชิต ถิตย์วาส 981759870 pichit_tuy@hotmail.com

106 612012008
การน าแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ส าหรับ
ครูระดับช้ันประถมศึกษา

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)

100 6,600.00 พิรุณรัตน์ ปุณยลิขิต 025647000 ต่อ 77210 piroonrut@nstda.or.th

107 612012009 การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 40 6,710.00 ชาญณรงค์ น้อยบางยาง 851871068 elecmail@hotmail.com

108 612012014
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สู่กิจกรรมโครงงาน ระดับประถมศึกษา 
ในศตวรรษท่ี 21

ห้างหุ่นส่วนจ ากัด พัฒนวิทยา 150 4,050.00 สุภาวดี จันทะดี 851139993 supawadee.jantadee@gmail.com
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ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

109 612012015

การพัฒนาสมรรถนะครู 4.0 : ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สะเต็มศึกษา STEAM และการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา STEAM สู่เป้าหมาย
ผู้เรียน (3Rs8Cs)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 100 3,830.00 อาทิตยา ขาวพราย 869344366 khaopraay.a@gmail.com

110 612012021
การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีบูรณาการ
ส่ือ ICT เพ่ือการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 30 2,600.00 จุฬารัตน์ ธรรมประทีป 865316994 iamjurarut@hotmail.com

111 612013003

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนสายงานการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชัน้ ประถมศึกษา
ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
จริง ตามวิสัยทัศน์การศึกษาไทย 4.0 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชัน้ ประถมศึกษา เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด 80 6,830.00 รุจิรา สมบูรณ์กิจ 634463413 peehdee03@gmail.com

112 612014001
6 เร่ือง STEM ต้นแบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกิจกรรม
ในห้องเรียน ระดับประถมศึกษา

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 100 2,740.00 จริญญา แจ่มแจ้ง 863200063 jarinya.jam@learn.co.th

113 612021002
“ครูยุค 4.0 สอนคณิตศาสตร์ให้สนุก ด้วยเกม
คณิตศาสตร์ Hands-on”

บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 120 3,210.00 สกลรัตน์ แก่นจันทร์ 888095422 sakolrat@nanmeebooks.com

114 612021010
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยของ
เล่นและเกม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 30 2,360.00 จุฬารัตน์ ธรรมประทีป 865316994 iamjurarut@hotmail.com

115 612021011
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ เกม และอุปกรณ์
คณิตศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา ปีท่ี 1 – 3)

บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด 150 6,290.00 อารุณี สินทรัพย์ 639793742 g1859aruneesi@kurupatana.ac.th

116 612021012

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ เกม และอุปกรณ์
คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาความสามารถ ด้านค านวณ 
(Numeracy) และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6

บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด 150 6,210.00 อารุณี สินทรัพย์ 639793742 g1859aruneesi@kurupatana.ac.th

117 612021013
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

150 3,500.00 สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ 800962628 sirawan@buu.ac.th

118 612021018
การพัฒนาการกระบวนการคิดคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาด้วยกระบวนการ Problem Based 
Learning (PBL)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหสิกขมาตร 150 3,630.00 วนิดา จันทร์วงศ์ 851516677 n60wanidach@kurupatana.ac.th

119 612021020
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีเน้นการ
แก้ปัญหาโดยการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์ 50 7,250.00 วิลาศ พุ่มพิมล 931383886 g3367wilartpo@kurupatana.ac.th

120 612021023
การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการแก้ปัญหา 
(Problem Solving) โดยใช้กลยุทธ์ทางคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ดดูเคช่ัน 150 3,230.00 สุชาดา ช่วยจันทร์ 944565049 muttrarat929@gmail.com

หนา้ที ่8 จาก 55



ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

121 612021026
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยโครงงานโดยใช้
เทคนิค “ย่ัวให้นึก ฝึกให้คิด” กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ห้างหุ่นส่วนจ ากัด พัฒนวิทยา 150 3,600.00 สุภาวดี จันทะดี 851139993 supawadee.jantadee@gmail.com

122 612021027
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดย
ประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงรุก ตามแนวอคิตะ (AKITA 
Action)

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 3,700.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

123 612021028
การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
วิทยฐานะครูสายงานการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู 150 2,700.00 ปาณิสรา แก้วมาลา 991569164 Pkpopa91@gmail.com

124 612021029
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะ
กระบวนการให้เหตุผล 	ทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Method)

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 100 3,400.00 ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว 942585885 Tersomo1234@gmail.com

125 612021030
การพัฒนาสมรรถนะครู ด้านทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีการสอนแบบอุปนัย
และนิรนัยประกอบส่ือ Learning object

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 100 3,400.00 ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว 942585885 Tersomo1234@gmail.com

126 612021031
การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ ในการส่งเสริม
ทักษะการแก้ปัญหา โดยใช้ 	แนวคิดการศึกษาช้ันเรียน 
(Lesson Study)

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 3,700.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

127 612021033
การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมการรู้จ านวน (Numeracy) ของนักเรียน
ประถมศึกษา

คณะครุศาสตร์ 60 2,500.00 เกษศิริ ทองเฉลิม 885844156 ketsiri18j@gmail.com

128 612021036
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับบุคลากรทาง
การศึกษา

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 150 3,750.00 สุชาติ หอมจันทร์ 819773361 Suchart.hom007@gmail.com

129 612021038
การศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด เพ่ือพัฒนา
กระบวนการจัดการช้ันเรียนท่ีส่งเสริมความสามารถการ
คิดของผู้เรียน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 100 6,590.00 สมเจตน์ ผิวทองงาม 848446422 g3471chitapornia@kurupatana.ac.th

130 612021043 การสอนคณิตศาสตร์ส าหรับครูท่ีไม่จบเอกคณิตศาสตร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ดดูเคช่ัน 150 3,300.00 สุชาดา ช่วยจันทร์ 944565049 muttrarat929@gmail.com

131 612021044
การออกแบบกลยุทธ์การเรียนรู้รายตัวช้ีวัดเพ่ือพัฒนา
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ส าหรับผู้เรียน
ประถมศึกษา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู 150 2,600.00 ปาณิสรา แก้วมาลา 991569164 Pkpopa91@gmail.com

132 612021049
ทิศทางใหม่ของการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับอาเซียน 150 6,500.00 สมควร สีชมภู 850119275 srichompoo_crme@outlook.com

133 612021050
เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ ประถมศึกษาโดยการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

บริษัท นายฉบับ จ ากัด 150 4,500.00 เช่ียวชาญ มุสิกวัชร์ 870592344 n60cheawchan@kurupatana.ac.th

หนา้ที ่9 จาก 55



ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

134 612021051
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ประถมศึกษาโดยใช้ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์

บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด 120 4,000.00 คุณจินตนา สิทธิศักด์ิ 872761631 n6089jirawongto@kurupatana.ac.th

135 612021054
เทคนิคและส่ือการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับครู
ประถมศึกษาด้วยกระบวนการ STEM ศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา

บริษัท นายฉบับ จ ากัด 150 4,500.00 เช่ียวชาญ มุสิกวัชร์ 870592344 n60cheawchan@kurupatana.ac.th

136 612021058
พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ใน
โรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอกเตอร์รุ่งเอ็ดดูเคช่ัน 150 3,300.00 สุชาดา ช่วยจันทร์ 944565049 muttrarat929@gmail.com

137 612021059
พ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 ระดับประถมศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับอาเซียน 150 6,900.00 สมควร สีชมภู 850119275 srichompoo_crme@outlook.com

138 612021062 ส่ือการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
ภาควิชาครุศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

50 4,100.00 ทัศตริน วรรณเกตุศิริ 868666757 tussatrin_k@yahoo.com

139 612021066

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: เพ่ือการเสริมสร้าง
สมรรถนะของครูตาม ว ๒๑ ด้านการสอนและการ
ประเมิน ยุค ๔.๐ ร่วมกับการโค้ชแบบผสมผสาน PLC : 
เร่ือง การจัดการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผล เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับพ้ืนฐาน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัฒนาครู 4.0 150 3,800.00 สมาพร มณีอ่อน 869799077 rojsiponpam@gmail.com

140 612021071
หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาครูคณิตศาสตร์สู่
ยุค Education 4.0 : ระดับประถมศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,300.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

141 612022003
การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบ Active 
Learning โดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ส าหรับครู
ประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 50 3,140.00 การญ์พิชชา กชกานน 863327565 kkodkanon@gmail.com

142 612022009
การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดในศตวรรษท่ี 21
 ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีชช่ิงแอนด์เลิร์นน่ิง 100 4,655.00 พัฑฒิดา ชัยวงค์ 819987577 com.lamphun@gmail.com

143 612022010
การออกแบบการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ส าหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 40 2,910.00 อนุสรณ์ ตองอ่อน 896660248 educrru@crru.ac.th

144 612022014
นวัตกรรมการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับอาเซียน 100 9,030.00 สมควร สีชมภู 850119275 srichompoo_crme@outlook.com

145 612031002
การแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้ย่ังยืนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองแก 150 4,500.00 ธนัญญา ขยันแท้ 824760310 joytananya@gmail.com

146 612031004
การเขียนเพ่ือบูรณาการความเข้าใจระหว่างครูและ
นักเรียน

บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จ ากัด 30 6,200.00 จีรณา นุชเอก 656659469 geerana@newspective.co.th

147 612031006
การจัดการส่ือการเรียนการสอนดิจิทัลวิชาภาษาไทย ใน
ช้ันเรียน ประถมศึกษา สู่เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพ ยุค Thailand 4.0

บริษัท คิดส์ เวิลด์มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 159 4,180.00 กัญญาภัค พรหมศิริ 906709090 n60kanyapakpr@kurupatana.ac.th

หนา้ที ่10 จาก 55



ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

148 612031007
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Active Learning 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสอนภาษาไทยใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูประถมศึกษา

บริษัท เอ็ดเทค ครีเอช่ัน จ ากัด 120 3,100.00 รัตนรรท์ ทองท่ัว 863309293 ratta.etc@gmail.com

149 612031009
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู 4.0 : ภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา

ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

150 3,780.00 สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ 800962628 sirawan@buu.ac.th

150 612031010
การผลิตส่ือสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู 150 3,350.00 ปาณิสรา แก้วมาลา 991569164 Pkpopa91@gmail.com

151 612031014
การพัฒนาการอ่าน และเขียน ๔ เดือนอ่านออกเขียนได้ 
โดยใช้กิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก

บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด 150 5,780.00 อารุณี สินทรัพย์ 639793742 g1859aruneesi@kurupatana.ac.th

152 612031015
การพัฒนาครู ด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาไทย โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 100 3,730.00 ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว 942585885 Tersomo1234@gmail.com

153 612031017
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการอ่าน
ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โดยใช้นิทานคุณธรรม
ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL)

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 100 3,730.00 ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว 942585885 Tersomo1234@gmail.com

154 612031019
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การอ่านภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โดยใช้หนังสือ
อ่านประกอบ ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL)

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 3,740.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

155 612031022
การพัฒนาครูสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสอนอ่านและเขียนเชิงบูรณา
การการใช้ภาษาและวรรณคดีไทยด้วยชุดการสอน

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 100 3,730.00 ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว 942585885 Tersomo1234@gmail.com

156 612031024
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning สู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยกระบวนการ GPAS 
ส าหรับครูระดับประถมศึกษา

ศูนย์ Active Leraning Center  (ALC) 150 3,520.00 รุ่งทิวา เดชะปรากรม 818820234 g4875rungtiwade@kurupatana.ac.th

157 612031030
การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
วิทยฐานะครูสายงานการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู 150 3,100.00 ปาณิสรา แก้วมาลา 991569164 Pkpopa91@gmail.com

158 612031033

การพัฒนาสมรรถนะของครู ด้านทักษะการสอนอ่าน 
เขียน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 
เพ่ือการคิดวิเคราะห์ ตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (PISA)

โรงเรียนเวตวันวิทยา 150 3,130.00 มยุรี ทับทิมหิน 895821426 mayureevattawan@hotmail.com

159 612031034

การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการ
อ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียน ส่ือความโดยใช้การสอน
คิดแบบหมวก 6 ใบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับประถมศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 3,920.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

หนา้ที ่11 จาก 55



ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

160 612031035

การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการ
อ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนส่ือความ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 3,920.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

161 612031036

การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการ
อ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์	ด้วยกระบวนการเรียนรู้
แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับประถมศึกษา

บริษัท นายฉบับ จ ากัด 150 4,740.00 เช่ียวชาญ มุสิกวัชร์ 870592344 n60cheawchan@kurupatana.ac.th

162 612031037

การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้
อ่านเก่งเขียนเก่ง ด้วยกระบวนการ เรียนรู้แบบ Active 
Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ
ประถมศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 3,920.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

163 612031038
การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
เพ่ือแก้ปัญหาการอ่าน และการเขียนภาษาไทย โดยใช้
เพลง และเกม ระดับประถมศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 3,920.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

164 612031046
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีไทย
ส าหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา : การจัดการ
เรียนรู้สู่ผู้เรียน

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

120 3,890.00 ณัฐกิตต์ิ นาทา 843197938 g1588natthakitna@kurupatana.ac.th

165 612031049
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

120 3,890.00 ณัฐกิตต์ิ นาทา 843197938 g1588natthakitna@kurupatana.ac.th

166 612031052
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านเฮา2017 150 2,560.00 สุริยัน พรมจ าปา 892827068 g3674suriyanpr@kurupatana.ac.th

167 612031053

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ PLC เพ่ือ
แก้ปัญหา และพัฒนา การอ่านการ 	เขียนเชิงสร้างสรรค์
ภาษาไทยในโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยกระบวนการเรียนรู้
แบบ Active Learning

บริษัท นายฉบับ จ ากัด 150 3,780.00 เช่ียวชาญ มุสิกวัชร์ 870592344 n60cheawchan@kurupatana.ac.th

168 612031058 การสอนภาษาไทยด้วยแนวคิดเชิงบูรณาการ บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด 150 3,150.00 คุณจินตนา สิทธิศักด์ิ 872761631 n6089jirawongto@kurupatana.ac.th

169 612031059 การสอนภาษาไทยโดยใช้นิทานเป็นส่ือ
ส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเน่ือง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

30 3,440.00 เบญจนาฏ ดวงจิโน 817384137 benjanard@gmail.com

170 612031061
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนและการสร้าง
ส่ือการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับครู
ระดับประถมศึกษา

บริษัท วิชวัน อินโฟ จ ากัด 150 1,850.00 อนุสรณ์ หนองนา 932235919 n60anusornno@kurupatana.ac.th

171 612031065
การออกแบบกลยุทธ์ความส าเร็จในการยกระดับผลลัพธ์
การเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู 150 3,180.00 ปาณิสรา แก้วมาลา 991569164 Pkpopa91@gmail.com

หนา้ที ่12 จาก 55



ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

172 612031068
การออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการภาษาไทย เพ่ือ
พัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนของผู้เรียน

คณะครุศาสตร์ 90 1,960.00 เกษศิริ ทองเฉลิม 885844156 ketsiri18j@gmail.com

173 612031070 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 40 2,315.00 สิรินาถ จงกลกลาง 878720199 g3672sirinatjo@kurupatana.ac.th

174 612031082
เทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาไทยแบบ active learning
 : เพ่ิมพูนทักษะการอ่าน การคิดและการเขียน

บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด 150 6,000.00 อารุณี สินทรัพย์ 639793742 g1859aruneesi@kurupatana.ac.th

175 612031084
เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning

บริษัท นายฉบับ จ ากัด 150 3,775.00 เช่ียวชาญ มุสิกวัชร์ 870592344 n60cheawchan@kurupatana.ac.th

176 612031090
นวัตกรรมการสอนภาษาไทยด้วยส่ือการละครสร้างสรรค์
ในระดับช้ันประถมศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 3,830.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

177 612031099

เรียนสุข สนุกโน้ต สร้างนักเรียนให้จดบันทึกเพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากกระบวนการ Brain-Base 
Learning (BBL) และ VAK-Learning เพ่ือเข้าสู่สังคม
การเรียนรู้อย่างย่ังยืน ศตวรรษท่ี21 ส าหรับวิชา
ภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษา

บริษัท ศูนย์ความรู้พ่ีจุฬา จ ากัด 120 4,420.00 สุรศักด์ิ ชะวะวุฒโท 896105531 pchulaknowledge888@gmail.com

178 612031101
ศาสตร์พระราชา ส าหรับครูดีภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 
(ประถมศึกษา)

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 150 2,895.00 วิษนุวัตร จักรแก้ว 613645196 mansaraae@gmail.com

179 612031103
สอนอย่างไร ให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ใช้ภาษาไทย
ส่ือสารเป็น

สาขาวิชานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน คณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

150 6,160.00 ประภัสสร ปรีเอ่ียม 815463660 g4266prapatsornpr@kurupatana.ac.th

180 612031104 ส่ีเดือนอ่านออกเขียนได้ในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม ศูนย์ Active Leraning Center  (ALC) 150 4,290.00 รุ่งทิวา เดชะปรากรม 818820234 g4875rungtiwade@kurupatana.ac.th

181 612031106
สุนทรียลักษณ์ทางภาษาไทย : การสอนอ่านท านอง
เสนาะ และการร้องเพลงพ้ืนบ้าน เพ่ือส่งเสริมการสอน
โดยใช้คุณธรรมเป็นฐาน(กลุ่มครูประถมศึกษา)

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 3,980.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

182 612031107

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่าน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือส่งเสริม
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของครูประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

อบรมและบริการวิชาการ 150 3,430.00 ณัชภิตษา เชาวนแช่มช่ืน 897954637 n60natphitsach@kurupatana.ac.th

183 612031108

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย:การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ด้วยกลุ่มร่วมมือ
แบบจิกซอว์ (Jigsaw)

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 100 3,730.00 ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว 942585885 Tersomo1234@gmail.com

หนา้ที ่13 จาก 55



ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

184 612031109

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาสมรรถนะ
ครู 4.0 ตามแนวทางของ ว 21 ร่วมกับการโค้ชแบบ
ผสมผสาน PLC: เร่ือง การวัดและประเมินผล, การวิจัย 
และส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยระดับพ้ืนฐาน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัฒนาครู 4.0 150 3,410.00 สมาพร มณีอ่อน 869799077 rojsiponpam@gmail.com

185 612031110

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาสมรรถนะ
ครู 4.0 ตามแนวทางของ ว 21 ร่วมกับการโค้ชแบบ
ผสมผสาน PLC: เร่ือง การออกแบบหน่วย-แผนการ
จัดการเรียนรู้, กลยุทธ์การสอน และการบริหารจัดการ
ช้ันเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับพ้ืนฐาน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัฒนาครู 4.0 150 3,410.00 สมาพร มณีอ่อน 869799077 rojsiponpam@gmail.com

186 612032003
การจัดการเรียนรู้ของครูยุค 4.0: บูรณาการข้ามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สู่นวัตกรรม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 60 3,480.00 อาทิตยา ขาวพราย 869344366 khaopraay.a@gmail.com

187 612032004
การจัดการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระภาษาไทยสู่
นวัตกรรม 4.0

บริษัท ศูนย์พัฒนาวิชาการบูรพา จ ากัด 60 3,650.00 เจียรนัย จิระโร 869779198 g3165jearanaiji@kurupatana.ac.th

188 612032007
การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พ.ศ.2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือการเรียน
การสอนในห้องเรียนตามมาตรการวิชาชีพช้ันสูง

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 100 2,745.00 อุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอ าไพ 813561066 training@hu.ac.th

189 612032008 การสอนอ่านรู้เร่ืองภาษาไทย แบบ 5W3H
โปรแกรมวิชาพ้ืนฐานและบริหารการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

100 3,480.00 วสันต์ชัย กากแก้ว 896259442 vasanchai2506@gmail.com

190 612032010
การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้
ภาษาไทย เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดในศตวรรษท่ี 21 
ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีชช่ิงแอนด์เลิร์นน่ิง 100 2,655.00 พัฑฒิดา ชัยวงค์ 819987577 com.lamphun@gmail.com

191 612032017
หลักสูตรการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
ส าหรับครูประถมศึกษา

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

100 4,130.00 ณัฐกิตต์ิ นาทา 843197938 g1588natthakitna@kurupatana.ac.th

192 612032018

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาสมรรถนะ
ครู 4.0 ตามแนวทางของ ว 21 ร่วมกับการโค้ชแบบ
ผสมผสาน PLC: เร่ือง การวัดและประเมินผล การวิจัย 
และส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับกลาง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัฒนาครู 4.0 100 3,890.00 สมาพร มณีอ่อน 869799077 rojsiponpam@gmail.com

193 612032019

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาสมรรถนะ
ครู 4.0 ตามแนวทางของ ว 21 ร่วมกับการโค้ชแบบ
ผสมผสาน PLC: เร่ือง การออกแบบหน่วย-แผนการ
จัดการเรียนรู้, กลยุทธ์การสอน และการบริหารจัดการ
ช้ันเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับกลาง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัฒนาครู 4.0 100 3,800.00 สมาพร มณีอ่อน 869799077 rojsiponpam@gmail.com

หนา้ที ่14 จาก 55



ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

194 612033002

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาสมรรถนะ
ครู 4.0 ตามแนวทางของ ว 21 ร่วมกับการโค้ชแบบ
ผสมผสาน PLC: เร่ือง การวัดและประเมินผล การวิจัย 
และส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับสูง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัฒนาครู 4.0 80 4,290.00 สมาพร มณีอ่อน 869799077 rojsiponpam@gmail.com

195 612041004

7 เคล็ดลับจาก “พลังสมอง” และนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 
21 ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ี
เป็นสากล (CEFR)

บริษัท  นิว โฮม ออฟ โนว์เลดจ์ จ ากัด 150 4,340.00 ภาวิตรี จันทพงษ์ 925424794 drnewhappyenglish@gmail.com

196 612041005
BBL ออกแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับ
ประถมศึกษา

เบรน เบสด์ เลิร์นน่ิง ไทยแลนด์  : บริษัท ธารปัญญา 
จ ากัด

150 3,750.00 เยาวเรศ ขัดนาค 931784114 bblthai@tarnpanya-learning.com

197 612041008
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุค
ศตวรรษท่ี 21 โดยใช้หลักการของเกมส าหรับครู
ประถมศึกษา

บริษัท ไทยอินฟอร์เมช่ันพับลิชช่ิงซิสเต็มส์ จ ากัด 150 5,200.00 ภัทรภณ อายุวัตน์ 816381279 kanchorn07@gmail.com

198 612041011
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลตรงตาม
ตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด 120 3,070.00 คุณจินตนา สิทธิศักด์ิ 872761631 n6089jirawongto@kurupatana.ac.th

199 612041012
การจัดกิจกรรมท้าทายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ

50 1,980.00 สุริยาวุธ สุวรรณบุบผา 844738808 suriyawuth@gmail.com

200 612041013
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่าย 
(Easy English) ส าหรับครูประถมศึกษา ท่ีไม่จบเอก
ภาษาอังกฤษ

บริษัท เอสดับเบ้ิลยูเอส เอชอาร์ โซลูช่ัน จ ากัด 150 5,095.00 จินตนา สังข์สี 897764288 tripleaedu@gmail.com

201 612041014
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารด้วยเทคโนโลยี
ศตวรรษท่ี 21ส าหรับครูระดับประถมศึกษา

ภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล)

50 2,050.00 ไท สันต 914141335 g5574thaisa@kurupatana.ac.th

202 612041017
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมค่ายวิชาการ
(ภาษาอังกฤษ) เพ่ือการเรียนรู้อย่างมีความสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 50 3,680.00 เกตุแก้ว สร้อยอ่วม 806889309 asr.kpru2559@gmail.com

203 612041018

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบActive 
Learning(AL) แก่ครูสายงานผู้สอนระดับช้ัน
ประถมศึกษาสู่ทักษะท่ีโลกต้องการในศตวรรษท่ี 21 ด้วย
เทคนิคการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด 150 4,240.00 รุจิรา สมบูรณ์กิจ 634463413 peehdee03@gmail.com

204 612041019
การพัฒนาการสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย สมาร์ท
แอพพลิเคช่ัน เพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ของผู้เรียน 
ส าหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

บริษัท อีดูเทค จ ากัด 150 6,590.00 อรวรรณ รุ่งกิจวัฒนกุล 649622914 tanasoft.tsc@gmail.com

205 612041022
การพัฒนาครูระดับประถมศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 100 3,270.00 ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว 942585885 Tersomo1234@gmail.com

หนา้ที ่15 จาก 55



ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

206 612041023
การพัฒนาความสามารถของครูด้านการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเพ่ือการส่ือสาร (CLT) 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยใช้เทคนิค PPP

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด 150 4,170.00 รุจิรา สมบูรณ์กิจ 634463413 peehdee03@gmail.com

207 612041024
การพัฒนาความสามารถของครูประถมศึกษาด้านการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร โดยใช้เทคนิค 3Ps

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด 150 4,170.00 รุจิรา สมบูรณ์กิจ 634463413 peehdee03@gmail.com

208 612041025
การพัฒนาความสามารถในการเขียนของครู
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโดยใช้เทคนิคการเขียน
แบบกระบวนการ

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด 150 4,170.00 รุจิรา สมบูรณ์กิจ 634463413 peehdee03@gmail.com

209 612041027

การพัฒนาเคร่ืองมือวัดผลประเมินผลตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 120 3,760.00 วินัย ทองภูบาล 816009242 g5677winaith@kurupatana.ac.th

210 612041028
การพัฒนาทักษะการสอนแบบโครงงานของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาด้วยกระบวนการ 
Active Leaning And 21st Century Education

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพลินวิชาการ 150 4,740.00 นพดล โป่งอ้าย 817830474 g6083noppadonpo@kurupatana.ac.th

211 612041033

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียนตามกรอบ
อ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) 
โดยเทคนิคการสอนแบบ TPR

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด 150 5,100.00 รุจิรา สมบูรณ์กิจ 634463413 peehdee03@gmail.com

212 612041034

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด 150 5,200.00 รุจิรา สมบูรณ์กิจ 634463413 peehdee03@gmail.com

213 612041036
การพัฒนาสมรรถนะครูสอนภาษาอังกฤษด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษตามหลักการสอนภาษา
เพ่ือการส่ือสาร

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,400.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

214 612041038
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 90 4,100.00 กชพรรณ เขมเก้ือกูล 933416919 tammy2720.edu@gmail.com

215 612041040
การสอนการส่ือสารภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ด้วย
หลักการของสมอง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขต
บางเขน)

30 3,200.00 พิกุล เอกวรางกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ645789242 beer_soda007@hotmail.com

216 612041042 การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร บริษัท สยามนอเลจ ทรานสเฟอร์ เซนเตอร์ จ ากัด 90 4,400.00 มณฑิกา เทพกาญจนา 854914164 montika.skt@gmail.com

217 612041045
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอ่านและเขียนคาเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามข้ันตอนของโฟนิคส์

บริษัท สยามนอเลจ ทรานสเฟอร์ เซนเตอร์ จ ากัด 90 4,700.00 มณฑิกา เทพกาญจนา 854914164 montika.skt@gmail.com

218 612041046
การออกแบบการสอนด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษในช้ันเรียนระดับประถมศึกษา

คณะครุศาสตร์ 60 4,600.00 นวพร วรรณทอง 885616237 hochi_ja@hotmail.com

หนา้ที ่16 จาก 55



ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

219 612041047
การออกแบบกิจกรรมการส่ือสารแสนสนุกส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา

คณะครุศาสตร์ 60 4,600.00 นวพร วรรณทอง 885616237 hochi_ja@hotmail.com

220 612041052
ครูเก่ง นักเรียนฉลาด: พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครู
ระดับประถมศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 90 3,400.00 ชมนาด อินทจามรรักษ์ 812539257 katechommanad@gmail.com

221 612041060
เทคนิคการท าคลิปวิดีโอการสอนผ่านส่ือออนไลน์ 
YouTube ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ กลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ

ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

120 4,000.00 นคร ละลอกน้ า 905542915 g5378nakhonla@kurupatana.ac.th

222 612041062
เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารด้วยส่ือ
ประสมส าหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 70 4,000.00 นฤมล ภูสิงห์ 819744216 g5572narumolpu@kuruputana.ac.th

223 612041064
นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษด้วยส่ือการละคร
สร้างสรรค์ในระดับช้ันประถมศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,600.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

224 612091002
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู 4.0 : ภาษาจีน
ระดับประถมศึกษา

ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

150 4,000.00 สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ 800962628 sirawan@buu.ac.th

225 612091003
การอบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนส าหรับครูผู้สอน
ภาษาจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 40 3,000.00 สิรินาถ จงกลกลาง 878720199 g3672sirinatjo@kurupatana.ac.th

226 612092001
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีในการสอน
ภาษาจีนและเทคนิคการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ศตวรรษท่ี ๒๑ ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 40 4,500.00 สิรินาถ จงกลกลาง 878720199 g3672sirinatjo@kurupatana.ac.th

227 612101010
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ของ
มืออาชีพ

บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกรเตอร์ จ ากัด 150 4,000.00 ประสิทธ์ิ นิลเกตุ 915545545 prasitnilket@gmail.com

228 612101013
การพัฒนาเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับช้ัน
ประถมศึกษา

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 80 6,330.00 สรรค์ชัย ไชยภักดี 896569716 g3874sanchaich@kurupatana.ac.th

229 612101014
การพัฒนาสมรรถนะครู ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใช้ Social Media เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,500.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

230 612101017
การพัฒนาสมรรถนะครู ด้านส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เรียนรู้งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย ด้วยรูปแบบการสอน
โดยการลงมือปฏิบัติ

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,500.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

231 612101019
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการสอนผ่านเว็บ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง การปลูก
ผักเชิงอินทรีย์ ระดับประถมศึกษา

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด 150 5,000.00 รุจิรา สมบูรณ์กิจ 634463413 peehdee03@gmail.com

232 612101020

การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการสอนผ่านเว็บกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองเกษตรผสมผสาน
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
ประถมศึกษา

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด 150 5,000.00 รุจิรา สมบูรณ์กิจ 634463413 peehdee03@gmail.com
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ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

233 612101021

การพัฒนาสมรรถนะครูตามกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สาระการด ารงชีวิตและครอบครัวด้านการจัด
กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการท างานด้วยการสอน
แบบโครงงาน

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,500.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

234 612101025
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 90 4,100.00 กชพรรณ เขมเก้ือกูล 933416919 tammy2720.edu@gmail.com

235 612101028
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้
นวัตกรรม AR ยุคไทยแลนด์ 4.0

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 40 3,600.00 รัชชนันท์ พ่ึงจันดุม 862528072 ratchanan.pue@gmail.com

236 612101029
การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์
เพ่ือลดความเหล่ือมล้ าทางคุณภาพการศึกษา ใน
โรงเรียนประถมศึกษา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู 150 4,300.00 ปาณิสรา แก้วมาลา 991569164 Pkpopa91@gmail.com

237 612101032
การออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะ
และทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)

บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกรเตอร์ จ ากัด 150 3,800.00 ประสิทธ์ิ นิลเกตุ 915545545 prasitnilket@gmail.com

238 612101039
เทคนิคการสอนการคิดเชิงออกแบบ กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60 6,000.00 ศศิรดา แพงไทย 982899478 g5963sasiradaph@kurupatana.ac.th

239 612101045
หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ส าหรับครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยนเรศวร  กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุน
มนุษย์

120 3,500.00 ศิริวรรณ นาเอก 813943304 siriwann@nu.ac.th

240 612101046
หลักสูตร สนุกกับการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
พ้ืนฐาน

มหาวิทยาลัยนเรศวร  กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุน
มนุษย์

120 6,000.00 ศิริวรรณ นาเอก 813943304 siriwann@nu.ac.th

241 612102002
การจัดการเรียนรู้และการจัดท าโครงงานการบูรณาการ
แหล่งเรียนรูhส่ิงแวดล้อมเพ่ือ ส่งเสริมทักษะอาชีพ
ส าหรับผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในชุมชนท้องถ่ิน

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

75 4,500.00 ชวิศ จิตรวิจารณ์ 819524552 g2765chawitch@kurupatana.ac.th

242 612102006
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนธุรกิจชุมชนใน
ศตวรรษท่ี 21ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 80 6,100.00 ปิยศักด์ิ สีดา 615514425 hs3pey@gmail.com

243 612102015
หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ส าหรับครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยนเรศวร  กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุน
มนุษย์

100 4,200.00 ศิริวรรณ นาเอก 813943304 siriwann@nu.ac.th

244 612111005
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับประถมศึกษา:ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด 150 4,600.00 สุรัตน์ ยุทธเสรี 643599000 suratiworld@gmail.com

245 612111007
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง : แนวทางสร้างเด็ก 4.0 ของครู
สังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 100 2,800.00 อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 819279854 arunee.ho@chula.ac.th

246 612111008
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคุณธรรมในการจัดการ
ขยะและส่ิงแวดล้อม

ศูนย์ Active Leraning Center  (ALC) 150 5,000.00 รุ่งทิวา เดชะปรากรม 818820234 g4875rungtiwade@kurupatana.ac.th
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ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

247 612111011
การจัดการส่ือการเรียนเรียนการสอนดิจิทัลวิชา สังคม
ศึกษา ในช้ันเรียน ประถมศึกษา สู่เครือข่ายชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ ยุค Thailand 4.0

บริษัท คิดส์ เวิลด์มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 150 4,800.00 กัญญาภัค พรหมศิริ 906709090 n60kanyapakpr@kurupatana.ac.th

248 612111013
การใช้ส่ือดิจิทัลและเทคโนโลยีในการสอนเพ่ือสร้าง
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูระดับประถมศึกษา

บริษัท วิชวัน อินโฟ จ ากัด 150 4,800.00 อนุสรณ์ หนองนา 932235919 n60anusornno@kurupatana.ac.th

249 612111014
การบูรณาการการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความย่ังยืนในสถานศึกษา
เพ่ือจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนยุคประเทศไทย 4.0

สมาคมนักการศึกษามหาสารคาม 150 2,500.00 ปิยศักด์ิ ถีอาสนา 850038519 piyasak_t@hotmail.com

250 612111017 การผลิตและการใช้ต าราเสียงเพ่ือการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 30 4,000.00 จุฬารัตน์ ธรรมประทีป 865316994 iamjurarut@hotmail.com

251 612111018
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู 150 4,300.00 ปาณิสรา แก้วมาลา 991569164 Pkpopa91@gmail.com

252 612111019

การพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้วิชา
ประวัติศาสตร์ ให้รักชาติ รักมาตุภูมิ ถูกวิถี เสริมสร้าง
คนดีตามศาสตร์พระราชา ด้วยรูปแบบ Active 
Learning โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ทักษะ 1S 2C

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด 150 5,100.00 รุจิรา สมบูรณ์กิจ 634463413 peehdee03@gmail.com

253 612111023
การพัฒนาทักษะการสร้างส่ือดิจิตอลเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยใช้ชุมชนเป็นฐานบนส่ือ
สังคมออนไลน์

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

120 4,800.00 ชาตรี เกษโพนทอง 813073662 ket.chatri@gmail.com

254 612111026
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านการผลิตส่ือนวัตกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการ

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

150 7,100.00 ชาตรี เกษโพนทอง 813073662 ket.chatri@gmail.com

255 612111032

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ – สังเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเด็น
พัฒนาการของประชาคมอาเซียน (ASEAN)

บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จ ากัด 150 4,300.00 จารุวรรณ เทียนมหาสาทิศ 917914695 stgroupthailand@gmail.com

256 612111039
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ประกอบผังกราฟฟิก ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 5,500.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

257 612111043

เรียนสุข สนุกโน้ต สร้างนักเรียนให้จดบันทึกเพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากกระบวนการ Brain-Base 
Learning (BBL) และ VAK-Learning เพ่ือเข้าสู่สังคม
การเรียนรู้อย่างย่ังยืน ศตวรรษท่ี21 ส าหรับวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับช้ันประถมศึกษา

บริษัท ศูนย์ความรู้พ่ีจุฬา จ ากัด 120 5,800.00 สุรศักด์ิ ชะวะวุฒโท 896105531 pchulaknowledge888@gmail.com

258 612111044
ศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพ่ือออกแบบการสอน
รายบุคคล

บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด 140 4,700.00 จักรกฤษณ์ ศักด์ิสุวรรณ 619639398 n60jakkritsa@kurupatana.ac.th

หนา้ที ่19 จาก 55



ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

259 612111047
หลักสูตร การจัดการแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ 
“ส าหรับครูผู้สอน”

มหาวิทยาลัยนเรศวร  กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุน
มนุษย์

120 3,500.00 ศิริวรรณ นาเอก 813943304 siriwann@nu.ac.th

260 612111051

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่าน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือส่งเสริม
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของครูประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อบรมและบริการวิชาการ 150 4,900.00 ณัชภิตษา เชาวนแช่มช่ืน 897954637 n60natphitsach@kurupatana.ac.th

261 612111052

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้
ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท ในสาระการเรียนรู้ ศาสนา 
ศีลธรรมและจริยธรรม ส าหรับครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ระดับประถมศึกษา”

ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

120 3,300.00 ชัยยศ เดชสุระ 814287642 chaiyos@aru.ac.th

262 612111055
หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาครูสังคมสู่ยุค 
Education 4.0 : ระดับประถมศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 5,000.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

263 612111056
อบรมการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนพร้อมสร้างเสริม
ทักษะการใช้ภาษาพ้ืนฐานในประเทศเพ่ือนบ้าน

บริษัท นายฉบับ จ ากัด 150 5,500.00 เช่ียวชาญ มุสิกวัชร์ 870592344 n60cheawchan@kurupatana.ac.th

264 612112008
หลักสูตร การจัดการแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ 
“ส าหรับครูผู้สอน”

มหาวิทยาลัยนเรศวร  กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุน
มนุษย์

100 4,200.00 ศิริวรรณ นาเอก 813943304 siriwann@nu.ac.th

265 612121001
Brain Power เพ่ิมพลังสมองสู่แนวทางจัดกิจกรรมและ
การผลิตส่ือการเรียนรู้ต้านภัยสังคมใกล้ตัว ปลูก
จิตส านึกหนูน้อยใจเข้มแข็งผ่าน นิทาน เกม เพลง

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,400.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

266 612121003
การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาในยุค
ไทยแลนด์ 4.0

ห.จ.ก. บี.พี เพ่ือการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริม
มาตรฐานการศึกษา

150 4,500.00 บุญถึง ประเมินมงคลกุล 811708686 bun.b.p.2512@hotmail.com

267 612121004
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา

60 3,100.00 n/a n/a n/a n/a

268 612121005
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษาพลศึกษาแบบ 
Active learning

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขต
บางเขน)

80 3,500.00 พิกุล เอกวรางกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ645789242 beer_soda007@hotmail.com

269 612121006
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู 4.0 : สุขศึกษา
และพลศึกษาระดับประถมศึกษา

ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

150 4,200.00 สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ 800962628 sirawan@buu.ac.th

270 612121007
การจัดกิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ ระดับ
ประถมศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขต
บางเขน)

80 3,500.00 พิกุล เอกวรางกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ645789242 beer_soda007@hotmail.com

271 612121008 การช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 30 4,300.00 จุฬารัตน์ ธรรมประทีป 865316994 iamjurarut@hotmail.com
272 612121009 การเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 60 2,600.00 ไกรวิชญ์ ดีเอม 841234892 kraiwit.liw@gmail.com
273 612121010 การฝึกทักษะการเคล่ือนไหวพ้ืนฐานทางกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 50 4,400.00 อุบลวรรณ กิจคณะ 862541194 g5289ubonwanki@kurupatana.ac.th

274 612121012
การพัฒนาการสอนกีฬาฟุตบอลอย่างมืออาชีพ โดย โชค
ทวี พรหมรัตน์ (ระดับประถมศึกษา)

บริษัท ไอ - สปอร์ต จ ากัด 90 5,200.00 นพสิทธ์ิ คีรีเมธาสิทธ์ิ 996352962 noppasith@thumbup.co.th

หนา้ที ่20 จาก 55



ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

275 612121014
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับประถมศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาระดับพ้ืนฐาน
ด้วยการสอนแบบร่วมมือ

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด 150 5,200.00 รุจิรา สมบูรณ์กิจ 634463413 peehdee03@gmail.com

276 612121015
การพัฒนาสมรรถนะครูสุขศึกษาและพลศึกษา ด้าน
ทักษะการกีฬา ด้วยการจัดกิจกรรม ท่ีเน้นทักษะปฏิบัติ

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,700.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

277 612121018
การวัดและประเมินผลสมรรถภาพทางกายสู่การปฏิบัติ
จริงในช้ันเรียน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขต
บางเขน)

80 3,800.00 พิกุล เอกวรางกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ645789242 beer_soda007@hotmail.com

278 612121019
การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านจัดกระบวนการเรียนรู้
วิชาสุขศึกษาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 		ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญประกอบชุดส่ือประสม

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 5,500.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

279 612121020
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 21st Century Skills เทคนิค
การสอน ทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นระดับการจัด
การศึกษา

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

100 8,600.00 เกสรี ลัดเลีย 897342681 g3674kessareela@kurupatana.ac.th

280 612121024
เกมส์และเพลงเพ่ือพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหวของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา

100 3,100.00 n/a n/a n/a n/a

281 612121025
ขยับกาย ขยายสมอง สู่การค้นพบ: การปลูกฝังและบ่ม
เพาะค่านิยมโอลิมปิก ส าหรับเยาวชนไทยในศตวรรษท่ี 
๒๑ ด้วยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ

บริษัท คลับอะคาเดเมีย จ ากัด 60 6,600.00 ธารทิพย์ ปรีดาวิภาต 818382855 thantip_tp@hotmail.com

282 612121033
ส่ือและนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษา 
การจัดการความรู้แบบปลาทู การสร้างเสริมสุขภาพท่ีดี 
เพ่ือชีวีมีสุข (ส าหรับครูประถมศึกษา)

บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด 150 5,000.00 อารุณี สินทรัพย์ 639793742 g1859aruneesi@kurupatana.ac.th

283 612122002
PLCการพัฒนาครูสุขศึกษาและ พลศึกษาเพ่ือศิษย์แห่ง
ศตวรรษท่ี 21

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 100 4,000.00 ทรงเดช สอนใจ 810597326 dacmook@gmail.com

284 612122004
การอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมกีฬาและกิจกรรม
ทักษะกลไกเพ่ือพัฒนาสมองสู่พหุปัญญาในศตวรรษท่ี 21

เบรน สปอร์ต เอ็ดดูเทนเม้นท์ 100 6,400.00 ธนา กิติศรีวรพันธ์ุ 906944114 gurutana@gmail.com

285 612122006
นวัตกรรมการเรียนการสอนและรายงานการใช้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 50 3,200.00 อุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอ าไพ 813561066 training@hu.ac.th

286 612122007
หลักสูตรเสริมความรู้เพ่ิมเทคนิคการสอนเติมกิจกรรม
การเคล่ือนไหวทางกายด้วยกรีฑาส าหรับเด็ก(Athletics
 Kids)

ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา  จังหวัดมหาสารคาม 100 7,500.00 พรชัย สมจริง 817681496 clinicgreeta@yahoo.com

287 612131002
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ของ
มืออาชีพ

บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกรเตอร์ จ ากัด 150 5,000.00 ประสิทธ์ิ นิลเกตุ 915545545 prasitnilket@gmail.com

288 612131007
การออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะ
และทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)

บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกรเตอร์ จ ากัด 150 5,000.00 ประสิทธ์ิ นิลเกตุ 915545545 prasitnilket@gmail.com

289 612131015 องค์ประกอบศิลป์ในการวาดภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 30 4,200.00 การญ์พิชชา กชกานน 863327565 kkodkanon@gmail.com

หนา้ที ่21 จาก 55



ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

290 612142001
การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์เพ่ือพัฒนาการสอนและ
ผลงานวิชาการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 80 6,000.00 รัชชนันท์ พ่ึงจันดุม 862528072 ratchanan.pue@gmail.com

291 612151005
Facilitator เพ่ือการจัดกระบวนการ PLC ท่ีมี
ประสิทธิภาพ

บริษัท รักลูก กรุ๊ป จ ากัด 150 5,700.00 ศรินทร์ดา กล่อมศิริ 876774740 n60sarindakl@kurupatana.ac.th

292 612151006 NLP: กลยุทธ์การฝึกสมองส าหรับครูและนักเรียน บริษัท ศูนย์พัฒนาวิชาการบูรพา จ ากัด 30 2,800.00 เจียรนัย จิระโร 869779198 g3165jearanaiji@kurupatana.ac.th
293 612151010 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดมาตรฐานสากล บ.ปิยภูมิ โซลูช่ัน จ ากัด 60 4,500.00 วีรนี ทองเขาอ่อน 816339300 veeranee@hotmail.com

294 612151014
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนส าหรับครูในยุค
 4.0

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 150 2,400.00 นฤมล เนตรวิเชียร 897472105 g5085naruemolne@kurupatana.ac.th

295 612151016
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของ ศาสตร์พระราชา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,900.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

296 612151017
การพัฒนาทักษะการจัดบริการแนะแนวและการให้
ค าปรึกษาในศตวรรษท่ี 21

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 150 3,100.00 ไกรวิชญ์ ดีเอม 841234892 kraiwit.liw@gmail.com

297 612151018
การพัฒนาผู้เรียนด้านความมีวินัยและใฝ่เรียนรู้ โดยใช้
พระบรมราโชบาย รัชกาลท่ี ๑๐

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,900.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

298 612151020
การสร้างภาพลักษณ์ครูไทยโดยการพัฒนาทักษะด้าน
คุณธรรมและสังคมให้เข้ากับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ในยุคไทยแลนด์ 4.0

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด 150 6,100.00 จุฑาทิพย์ สุกาญจนาเศรษฐ์ 634519359 naiinforschool@gmail.com

299 612151023
เกมและกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับครู
ประถมศึกษา

บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จ ากัด 60 5,900.00 จีรณา นุชเอก 656659469 geerana@newspective.co.th

300 612151026 ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ บริษัท พัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือสังคม จ ากัด 150 5,600.00 ภูชิสส์ ศรีเจริญ 871382995 puchiss99@hotmail.com
301 612151028 เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจเด็ก Gen Z (ประถมศึกษา) บริษัท อะบัสโบโต เอดูเคชันแนล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ากัด 150 6,100.00 กุลศยา พรมทอง 899038442 abasboto.edu.service@gmail.com

302 612151036
เทคนิคการสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาโดยใช้พลังสมอง 5 ด้าน สู่การศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด 150 6,100.00 จุฑาทิพย์ สุกาญจนาเศรษฐ์ 634519359 naiinforschool@gmail.com

303 612151042 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม มูลนิธิครูของแผ่นดิน 140 6,000.00 อ านาจ จารุมณีโรจน์ 830172101 padhibhano@yahoo.com

304 612151043
ว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอดส าหรับ ครู ลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาดและผู้บ าเพ็ญ ประโยชน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 50 4,000.00 สิรินาถ จงกลกลาง 878720199 g3672sirinatjo@kurupatana.ac.th

305 612151044
สมองกับการเรียนรู้: แนวทางการประเมินและช่วยเหลือ
นักเรียนส าหรับครู

บริษัท ศูนย์พัฒนาวิชาการบูรพา จ ากัด 30 2,800.00 เจียรนัย จิระโร 869779198 g3165jearanaiji@kurupatana.ac.th

306 612151052 หลักสูตรการอบรมครูผู้น านันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 80 4,500.00 เกตุแก้ว สร้อยอ่วม 806889309 asr.kpru2559@gmail.com

307 612151054

หลักสูตรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาพิเศษ 
ลูกเสือสามัญ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning เพ่ือจัดการเรียนการรู้รายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)

โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) 150 4,200.00 อนวัช อุ่นกอง 861163944 g4272anawatun@kurupatana.ac.th

308 612152062 “จิตศึกษา” เพ่ือพัฒนาปัญญาภายในให้กับผู้เรียน โรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บ ารุง) 100 0.00 วิริยะ วรายุ 882614909 wiraiwan_@hotmail.com
309 612152068

ทักษะการส่ือสารและการฟังท่ีเกิดประสิทธิภาพส าหรับ
ครู

บริษัท เลิร์นนิงฮับ (ไทยแลนด์) จ ากัด 50 4,900.00 ธัญญ์ฐิตา บุญส่งประเสริฐ 949592645 tantita@learninghubthailand.com
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310 612152069 เทคนิคการสอนให้เด็กมีสติและสมาธิ ในการเรียน บริษัท เลิร์นนิงฮับ (ไทยแลนด์) จ ากัด 50 5,000.00 ธัญญ์ฐิตา บุญส่งประเสริฐ 949592645 tantita@learninghubthailand.com
311 612152070 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด 100 6,200.00 จักรกฤษณ์ ศักด์ิสุวรรณ 619639398 n60jakkritsa@kurupatana.ac.th

312 612171001
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับโรงเรียนใน
ระดับช้ันประถมศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 5,000.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

313 612171004
การพัฒนาส่ือประกอบการเรียนการสอนส าหรับบุคคลท่ี
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในระดับช้ันประถมศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 5,500.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

314 612171005 การวิจัยในช้ันเรียนส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ศูนย์ Active Leraning Center  (ALC) 150 4,700.00 รุ่งทิวา เดชะปรากรม 818820234 g4875rungtiwade@kurupatana.ac.th
315 612181002 "เทคนิคพัฒนาทักษะเด็กGen Z สู่โลกยุค 4.0" บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 150 4,400.00 สกลรัตน์ แก่นจันทร์ 888095422 sakolrat@nanmeebooks.com
316 612181003 “การจัดการเรียนรู้ด้วย...ห้องเรียนธรรมชาติ” บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 150 4,400.00 สกลรัตน์ แก่นจันทร์ 888095422 sakolrat@nanmeebooks.com

317 612181005
“เทคนิคการจัดการเรียนรู้ STEM สู่ STREAM 
Approach เพ่ือพัฒนาผู้เรียนยุค 4.0”

บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 150 5,500.00 สกลรัตน์ แก่นจันทร์ 888095422 sakolrat@nanmeebooks.com

318 612181008
กลยุทธ์การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ยุค 4.0 เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 40 5,200.00 มานพ ชาชิโย 841922468 chachiyo546@hotmail.com

319 612181009 กลุ่มสัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 80 8,700.00 ณัฎฐิกา ล้ิมเฉลิม 818267582 nattikapoo@gmail.com
320 612181012 การจัดการช้ันเรียนยุคดิจิทัล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 150 4,500.00 อนุสรณ์ ตองอ่อน 896660248 educrru@crru.ac.th

321 612181055
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ
ประถมศึกษา สู่มาตรฐานสากล ด้วยบันได 5 ข้ัน

โรงเรียนเวตวันวิทยา 150 4,200.00 มยุรี ทับทิมหิน 895821426 mayureevattawan@hotmail.com

322 612181061
การพัฒนานวัตกรรมการรู้เร่ืองการอ่าน(Reading 
Literacy)ทักษะแรกของคนในศตวรรษท่ี 21

ศูนย์ Active Leraning Center  (ALC) 150 4,900.00 รุ่งทิวา เดชะปรากรม 818820234 g4875rungtiwade@kurupatana.ac.th

323 612181065 การพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการของครู สู่ห้องเรียน 4.0 โรงเรียนราชินูทิศ2 150 4,500.00 ศรายุทธ ธิศรีชัย 982429614 st30042522@gmail.com

324 612181066
การพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ครูมืออาชีพ 
ส าหรับช่วงช้ันประถมศึกษา

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด 150 5,400.00 จุฑาทิพย์ สุกาญจนาเศรษฐ์ 634519359 naiinforschool@gmail.com

325 612181067
การพัฒนาศักยภาพครูด้วยทัศนคติเชิงบวกอย่าง
สร้างสรรค์

บริษัท พีแอลซี ฟอร์ ซัคเซส จ ากัด 150 3,800.00 เกษแก้ว เจริญเกตุ 917751889 g5893ketkaewch@kurupatana.ac.th

326 612181070
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ STEM 
Education ตามแนวคิด Active Learning ส าหรับครู
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,800.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

327 612181072

การพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรู้สาระ
ภูมิศาสตร์ เร่ืองการจัดการทรัพยากรและ ส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงานผสานศาสตร์
พระราชา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,800.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

328 612181073
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ทักษะการคิดในศตวรรษท่ี 21

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 60 2,100.00 พงษ์ศักด์ิ ศรีจันทร์ 952124416 sphong@udru.ac.th

329 612181075 การพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 150 3,000.00 อ านวย สุวรรณชาตรี 919705574 prasawat2515@hotmail.co.th

330 612181076
การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา ในการจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,800.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com
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331 612181077
การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษาในการจัดการเรียนรู้
สาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม โดยใช้หนังสืออ่าน
เพ่ิมเติมบูรณาการศาสตร์พระราชา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,800.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

332 612181079
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิง STEM แบบ Active 
learning ในบริบทของการศึกษาประเทศไทย 4.0

บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 30 6,800.00 สกลรัตน์ แก่นจันทร์ 888095422 sakolrat@nanmeebooks.com

333 612181080 การวัดผล การทดสอบ และประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

60 2,600.00 พรชัย หนูแก้ว 867222931 ssuprarak@yahoo.com

334 612181081
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ส าหรับครูช้ัน
ประถมศึกษา

บริษัท เขียวย่ังยืน จ ากัด 150 3,200.00 ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ 809457565 n60chatkaewbh@kurupatana.ac.th

335 612181083
การวาดภาพประกอบธรรมชาติวิทยาส าหรับครู
ระดับช้ันประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 30 5,000.00 การญ์พิชชา กชกานน 863327565 kkodkanon@gmail.com

336 612181084
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนานวัตกรรม
สู่การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการ PLC ส าหรับ
ครูระดับประถมศึกษา

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 150 3,600.00 อ านวย สุวรรณชาตรี 919705574 prasawat2515@hotmail.co.th

337 612181085
การวิเคราะห์หลักสูตรสู่กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้และ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 90 2,700.00 อาทิตยา ขาวพราย 869344366 khaopraay.a@gmail.com

338 612181086 การวิจัยแบบผสมผสานเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน บริษัท สล๊อท69 จ ากัด 90 4,600.00 เกษแก้ว เจริญเกตุ 917751889 potae.potaez@gmail.com
339 612181087 การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนส าหรับครู คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 50 3,400.00 บุณยานุช เฉวียงหงส์ 993209164 Education_tru@hotmail.com

340 612181088
การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้และน าสู่การปฏิบัติใน
ช้ันเรียน

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 50 4,700.00 สุนีรัตน์ ศรีโสภา 898469151 suneerat2519@yahoo.com

341 612181089 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนส าหรับครู มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 100 4,800.00 สืบสาย ธรรมสอน 811733300 suebsai1979@gmail.com

342 612181090
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือการสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ท่ีย่ังยืนในโรงเรียน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 150 4,400.00 อนุสรณ์ ตองอ่อน 896660248 educrru@crru.ac.th

343 612181091
การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21ส าหรับครูช้ัน
ประถมศึกษา

บริษัท เขียวย่ังยืน จ ากัด 150 3,200.00 ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ 809457565 n60chatkaewbh@kurupatana.ac.th

344 612181094
การสร้างผู้เรียนเชิงคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ 
Active Learning Creating a creative learner by 
Active Learning

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 100 5,900.00 การญ์พิชชา กชกานน 863327565 kkodkanon@gmail.com

345 612181095
การสร้างสรรค์กิจกรรมและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ตามแนวคิด Play and Learn เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การคิดในศตวรรษท่ี ๒๑

คณะครุศาสตร์ 50 5,400.00 กุลธิดา ทุ่งคาใน 956699847 kualtida@gmail.com

346 612181096
การสร้างสรรค์บทเรียน “คีตวาทิตลักษณ์” เพ่ือเป็น
นวัตกรรมปรุงรสการเรียนรู้

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิปปัญจ์ 150 4,900.00 สน่ันมีขันหมาก 863429827 sanansornsanan@gmail.com

347 612181097 การสอนคุณธรรมส าหรับ Education 4.0
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
ล าพูน

30 2,300.00 เสน่ห์ ใจสิทธ์ิ 956644256 jaisit12@hotmail.com
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348 612181099
การเสริมสร้างสมรรถนะครูระดับประถมศึกษา ด้านการ
วิจัยใน ช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21

โรงเรียนเวตวันวิทยา 150 4,500.00 มยุรี ทับทิมหิน 895821426 mayureevattawan@hotmail.com

349 612181101

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตส่ือ “นวัตกรรมผู้เรียน
 : สมุดงานแบบโต้ตอบ” เพ่ือพัฒนาทักษะ ในศตวรรษท่ี
 21 และกระบวนการคิด ในการบูรณาการการสอน
สาระวิทย์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 110 5,200.00 วชิราภรณ์ สังข์ทอง 686459941 Sangthongva@gmail.com

350 612181102
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างบทเพลงเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน

โรงเรียนเวตวันวิทยา 150 4,500.00 มยุรี ทับทิมหิน 895821426 mayureevattawan@hotmail.com

351 612181119
เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการระดับ
ประถมศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21

โรงเรียนมีสุข 60 5,600.00 กนกชล พลต้ือ 947803888 kanokchol_me@hotmail.com

352 612181121 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด 150 5,400.00 อารุณี สินทรัพย์ 639793742 g1859aruneesi@kurupatana.ac.th

353 612181123
เทคนิคการออกแบบส่ือเพ่ือการน าเสนออย่างสร้างสรรค์
 ด้วยโปรแกรมอย่างง่าย ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑

ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

120 3,800.00 นคร ละลอกน้ า 905542915 g5378nakhonla@kurupatana.ac.th

354 612181156
ห้องเรียน 4.0 : แนวทางการประยุกต์ใช้ ICT เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ส าหรับห้องเรียนท่ีใช้
ส่ือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โรงเรียนวัดโพธิศรี 30 3,800.00 สถาพร กรีธาธร 804279270 g3674sathaporngr@kurupatana.ac.th

355 612181157
ห้องเรียนกลับด้าน สู่การเปล่ียนผ่านศตวรรษท่ี 21 ด้วย
แอพพลิเคช่ัน EDMODO ส าหรับช่วงช้ันประถมศึกษา

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด 150 7,100.00 จุฑาทิพย์ สุกาญจนาเศรษฐ์ 634519359 naiinforschool@gmail.com

356 612182003
“การเรียนรู้บูรณาการแบบ Problem Based Learning
 (PBL)” เพ่ือพัฒนาปัญญาภายนอกให้กับผู้เรียน

โรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บ ารุง) 100 2,000.00 วิริยะ วรายุ 882614909 wiraiwan_@hotmail.com

357 612182004 Active Learning เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้3R7C สาขาหลักสูตรและการสอน 50 5,000.00 ผู่ช่วยศาสตราจารย์ พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ917764656 phochet26@hotmail.com
358 612182005 กลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึกษาในระดับประถมศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 150 2,300.00 กชพรรณ เขมเก้ือกูล 933416919 tammy2720.edu@gmail.com

359 612182006
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator 
ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based
 Learning (CBL) ส าหรับครูประถม

ห้องเรียนแห่งอนาคต 60 4,900.00 ณิชานันทน์ ค าเสริฐ 808107181 n60nichanankh@kurupatana.ac.th

360 612182014
การบูรณาการการเรียนรู้ในช้ันเรียนให้สนุกสนานผ่าน
กิจกรรมดนตรีและการเคล่ือนไหว

ห.จ.ก. บี.พี เพ่ือการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริม
มาตรฐานการศึกษา

100 3,800.00 บุญถึง ประเมินมงคลกุล 811708686 bun.b.p.2512@hotmail.com

361 612182017 การพัฒนานวัตกรรมการสอนตามแนวการศึกษา 4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 100 5,000.00 การญ์พิชชา กชกานน 863327565 kkodkanon@gmail.com

362 612182018
การพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ของครูศตวรรษท่ี 21

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 75 3,300.00 เกตุแก้ว สร้อยอ่วม 806889309 asr.kpru2559@gmail.com
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363 612182026
การออกแบบการเรียนรู้เพ่ือบูรณาการสาระการเรียนรู้
ส าหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของครูระดับ
ประถมศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 70 1,700.00 นทีทิพย์ ประพันธ์วิทย์ 814579330 g3067phimphakath@kurupatana.ac.th

364 612182033
สร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วย
กิจกรรม STEM & STEAM

คณะครุศาสตร์ 50 3,100.00 เกษศิริ ทองเฉลิม 885844156 ketsiri18j@gmail.com

365 612182035 สะเต็มศึกษาเข้มข้น ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 80 6,700.00 ณัฎฐิกา ล้ิมเฉลิม 818267582 poonoi22@gmail.com
366 612183002 การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 7,000.00 สุทธิดา จ ารัส 875038292 suthida.c@elearning.cmu.ac.th

367 612183004
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ระดับประถมศึกษา เพ่ือการก้าวสู่ ประเทศ
ไทย 4.0

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 60 6,700.00 สุทธิดา จ ารัส 875038292 suthida.c@elearning.cmu.ac.th

368 612184001
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง่ายๆ ให้ได้ใจ
นักเรียน ระดับประถม ตามหลักสูตรใหม่ (แบบผสมส่ือ
ออนไลน์)

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 120 5,000.00 จริญญา แจ่มแจ้ง 863200063 jarinya.jam@learn.co.th

369 612184002
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง่ายๆ ให้ได้ใจ
นักเรียน ระดับประถม ตามหลักสูตรใหม่

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 60 4,000.00 จริญญา แจ่มแจ้ง 863200063 jarinya.jam@learn.co.th

370 612251001
การออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา
โดยเน้นการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบเพ่ือก่อให้เกิด
การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต

บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 150 6,300.00 สกลรัตน์ แก่นจันทร์ 888095422 sakolrat@nanmeebooks.com

371 612291003

PLC : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมด้านการออกแบบส่ือการเรียนการสอนส าหรับ
ระดับประถมศึกษา ในรูปแบบของการน าเน้ือหาสาระ
การเรียนรู้มาผลิตเป็นส่ือเพลงเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่
ศตวรรษท่ี 21

บริษัทหนังหนาสตูดิโอ จ ากัด 150 5,700.00 ไกรศักด์ิ กาญจนเกรียงไกร 909566777 paokui@gmail.com

372 612291011
การพัฒนาเกมสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Stencyl 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานส าหรับ
รายวิชาวิทยาการค านวณระดับช้ันประถมศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

30 1,800.00 มานะ โสภา 945249261 manasopa@hotmail.com

373 612291012
การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมผ่านเกมส์ด้วย 
Scratch

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 50 3,400.00 นิษฐกานต์ คชรัตน์ 897333125 g5384nitthakarnco@kurupatana.ac.th

374 612291013
การพัฒนาทักษะการสอนส าหรับครูวิชาวิทยาการ
ค านวณด้วยโปรแกรมประยุกต์แสครชส าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 30 3,000.00 ไพศาล โยมญาติ 815584855 paisan.y@rbru.ac.th

375 612291016
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML5 โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะปฏิบัติ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

30 1,800.00 มานะ โสภา 945249261 manasopa@hotmail.com
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376 612291019

การสร้างส่ือการสอนเอนิเมช่ันอย่างง่าย ด้วยโปรแกรม
ดิจิทัลมัลติมีเดีย สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
ส าหรับครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา

บริษัท โมด โซลูช่ัน จ ากัด 150 6,100.00 ธัญภรณ์ หอมสุวรรณ 867979517 info.modesolutions@gmail.com

377 612291025

หลักสูตร การพัฒนาส่ือนวัตกรรมทางการสอนแบบ
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
(Augmented Reality : AR) ข้ันพ้ืนฐาน ส าหรับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 60 1,800.00 ไพศาล โยมญาติ 815584855 paisan.y@rbru.ac.th

378 612291026
หลักสูตร การพัฒนาส่ือมัลติมีเดียแบบปฏิพันธ์ด้วย
เทคโนโลยี Captivate ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 60 1,800.00 ไพศาล โยมญาติ 815584855 paisan.y@rbru.ac.th

379 612291027
หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยระบบ mobile learning ส าหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 60 1,800.00 ไพศาล โยมญาติ 815584855 paisan.y@rbru.ac.th

380 612291028
หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่ือการเรียน
การสอนสมัยใหม่ด้วย INFOGRAPHIC ส าหรับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 60 1,800.00 ไพศาล โยมญาติ 815584855 paisan.y@rbru.ac.th

381 612291029
หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการ
สอนระบบ e-Learning ด้วย Moodle ส าหรับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 60 1,800.00 ไพศาล โยมญาติ 815584855 paisan.y@rbru.ac.th

382 612291037 แอพยุเคชัน: การใช้แอพลิเคชันการศึกษาในห้องเรียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 3,500.00 นิป เอมรัฐ 814488777 nip@aru.ac.th
383 612292001 การใช้โปรแกรมสร้างส่ือดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธ์ุ 80 7,300.00 นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย 819753204 g3069nutcharatpr@kurupatana.ac.th

384 612292005
การพัฒนาทักษะและกิจกรรมสะเต็มศึกษา ส าหรับครู
โดยใช้หลักการ Gamification ส าหรับครูประถมศึกษา

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 80 7,400.00 อโนมา สุวรรณาภิชาติ0256209516 ต่อ 622592cpcams@ku.ac.th

385 612292006
การเรียนการสอน วิทยาการค านวณ Computing 
science ในโรงเรียน ส าหรับครูประถมศึกษา

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 80 7,300.00 อโนมา สุวรรณาภิชาติ0256209516 ต่อ 622592cpcams@ku.ac.th

386 612991001
"จากคุณภาพครูสู่คุณภาพศิษย์" การจัดการการเรียน
การสอนและพัฒนาผลงานตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบส่ี

บริษัท อักษร อินสไปร์ จ ากัด 150 2,000.00 ติณณภพ สุริยาวงษ์ 972819905 tinnapob.sur@aksorn.com

387 612991003
กระบวนความคิด จิตวิทยาความเป็นครู: ครูมิติใหม่เพ่ือ
การพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนาเด็ก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 100 2,700.00 ธาริต พลเสน 969358769 tharit.po@spu.ac.th

388 612991004 การเขียนรายงานการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ PLC บริษัท ศูนย์พัฒนาวิชาการบูรพา จ ากัด 50 1,900.00 เจียรนัย จิระโร 869779198 g3165jearanaiji@kurupatana.ac.th
389 612991007 การเขียนและวิเคราะห์ข้อสอบส าหรับครู บริษัท ศูนย์พัฒนาวิชาการบูรพา จ ากัด 50 1,900.00 เจียรนัย จิระโร 869779198 g3165jearanaiji@kurupatana.ac.th
390 612991008 การควบคุมตนเอง บริษัท สยามนอเลจ ทรานสเฟอร์ เซนเตอร์ จ ากัด 60 3,200.00 มณฑิกา เทพกาญจนา 854914164 montika.skt@gmail.com
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391 612991011

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการคิดใน
ศตวรรษท่ี 21 และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบองค์
ความรู้ด้วยตนเองตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนบ้านถ้ า ตชด. 60 3,880.00 โยธิน สิทธิประเสริฐ 931357969 Yothinsit@gmail.com

392 612991012
การใช้ PLC ในการพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ข้ันตอน เพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพและลดความเหล่ือมล้ าของผู้เรียน

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 120 1,600.00 อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 819279854 arunee.ho@chula.ac.th

393 612991013
การใช้แอปพลิเคชันทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
และการวัดประเมินผลผู้เรียน ในยุคไทยแลนด์ 4.0

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษาภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

150 2,200.00 กิตติญา อาจเท่ียงธรรม 843951688 g5586kittiyaar@kurupatana.ac.th

394 612991014
การใช้แอปพลิเคชันทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ในยุค
ดิจิทัล

ศูนย์แอปเปิลรีเจนอลเทรนน่ิงเซ็นเตอร์ 60 2,800.00 ธิติ ธีระเธียร 959062900 thiti_the@utcc.ac.th

395 612991015
การน้อมน าหลักปรัชญาของศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา

โรงเรียน ตชด.บ ารุงท่ี 60 150 2,200.00 คมศิลป์ ประสงค์สุข 646385366 kom4886@gmail.com

396 612991024
การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับครูคอมพิวเตอร์ ระดับ
ประถมศึกษา

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 150 2,400.00 กชพรรณ เขมเก้ือกูล 933416919 tammy2720.edu@gmail.com

397 612991031 การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนส าหรับครู บริษัท ศูนย์พัฒนาวิชาการบูรพา จ ากัด 50 1,900.00 เจียรนัย จิระโร 869779198 g3165jearanaiji@kurupatana.ac.th

398 612991043

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของครูด้วยระบบคิด (MINDSET) และทัศนคติ
เชิงบวก (POSITIVE THINKING / ATTITUDE) และการ
คิดเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC THINKING) สู่เคล็ดลับ
ความส าเร็จในยุคประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 150 3,700.00 ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ 819229055 sak0303@gmail.com

399 613011001
) การพัฒนาสมรรถนะครูระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 
21 ของนักเรียนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด 150 4,100.00 รุจิรา สมบูรณ์กิจ 634463413 peehdee03@gmail.com

400 613011003
STEAM Education นวัตกรรมการบูรณาการการจัดการ
เรีนการสอน เน้นทักษะการะบวนการคิดสร้างสรรค์ 
ระดับมัธยมศึกษา

บริษัท อักษร อินสไปร์ จ ากัด 150 2,000.00 ติณณภพ สุริยาวงษ์ 972819905 tinnapob.sur@aksorn.com

401 613011004
STEM เชิงปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ระดับมัธยมต้น (แบบผสมส่ือออนไลน์)

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 150 4,700.00 จริญญา แจ่มแจ้ง 863200063 jarinya.jam@learn.co.th

402 613011005
กลยุทธ์การสอนของครูวิทยาศาสตร์เพ่ือยกระดับผลการ
ทดสอบโอเน็ต

บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด 150 4,000.00 อารุณี สินทรัพย์ 639793742 g1859aruneesi@kurupatana.ac.th

403 613011007
การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active 
learning) เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดลุคอินเตอร์ 150 4,000.00 ดาวรุ่ง ฉลาดแย้ม 983625416 n60weerapolch@kurupatana.ac.th

404 613011008
การจัดการมูลฝอยพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน-มัธยมศึกษา
ตอนต้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 50 2,200.00 นิษฐกานต์ คชรัตน์ 897333125 g5384nitthakarnco@kurupatana.ac.th
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405 613011012
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) : TPCK 
ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท เอ็ดดูเซอร์วิส จ ากัด 150 3,600.00 ศตพร วัจนะ 917155371 n60satapornwa@kurupatana.ac.th

406 613011014
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม (STEM) ร่วมกับ
การจัดกิจกรรมแบบโครงงานและปัญหาเป็นฐานเพ่ือ
เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

ส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเน่ือง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

60 2,800.00 เบญจนาฏ ดวงจิโน 817384137 benjanard@gmail.com

407 613011017
การจัดการส่ือการเรียนเรียนการสอนดิจิทัลวิชา 
วิทยาศาสตร์ในช้ันเรียน มัธยมศึกษา สู่เครือข่ายชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพ ยุค Thailand 4.0

บริษัท คิดส์ เวิลด์มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 150 2,700.00 กัญญาภัค พรหมศิริ 906709090 n60kanyapakpr@kurupatana.ac.th

408 613011019
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

150 2,700.00 สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ 800962628 sirawan@buu.ac.th

409 613011020
การเตรียมส่ือการเรียนการสอนส าหรับใช้ในบท
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อย่างง่าย (Easy Lab) 
ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 60 3,000.00 กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง 984433055 g3267kannikarth@kurupatana.ac.th

410 613011021

การบูรณาการการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องการเรียนการสอนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

60 4,300.00 พีระพงษ์ เนียมเสวก 867348169 perapong51@gmail.com

411 613011023
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) ข้ัน
พ้ืนฐาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อบรมและบริการวิชาการ 150 3,200.00 ณัชภิตษา เชาวนแช่มช่ืน 897954637 n60natphitsach@kurupatana.ac.th

412 613011024
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เร่ืองหุ่นยนต์ข้ันพ้ืนฐานตาม
แนวสะเต็มศึกษา

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 150 7,200.00 นัตยา หล้าทูนธีรกุล 933294383 supervisor.khonkaen@gmail.com

413 613011025
การพัฒนาความรู้เน้ือหาวิชาและศาสตร์การสอนส าหรับ
ครู วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นในศตวรรษท่ี 21

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 150 2,400.00 นัตยา หล้าทูนธีรกุล 933294383 supervisor.khonkaen@gmail.com

414 613011028

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ
ครูวิทยาศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ แอทลาส(ATLAS)จาก
ห้องเรียนปกติสู่สะเต็มศึกษา

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด 150 4,100.00 รุจิรา สมบูรณ์กิจ 634463413 peehdee03@gmail.com

415 613011039

การสร้างและการใช้ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
ส าหรับท าปฏิบัติการการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ม.3 และ รายวิชาเพ่ิมเติมฟิสิกส์ 
ระดับช้ัน ม.6

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

50 2,500.00 สายชล พิมพ์มงคล 866055584 psaichol@chula.ac.th

416 613011040
การสร้างส่ือการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร

80 1,900.00 สืบตระกูล สุชาติ 990549459 sueb@pnru.ac.th

417 613011041 การสอนโลกท้ังระบบในศตวรรษท่ี 21 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 60 4,300.00 สุวิทย์ คงภักดี 898675347 g5382suwitkh@kurupatana.ac.th

หนา้ที ่29 จาก 55



ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

418 613011043
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่ 60 3,200.00 ศักดา แสงกันหา 878716611 maligood@hotmail.com

419 613011044

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ในยุคการศึกษา 4.0 ด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สังคมและส่ิงแวดล้อม

มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 30 2,400.00 ขวัญ สงวนเสริมศรี 813103414 upofchiangrai@gmail.com

420 613011045
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จาก 
Street Art สงขลา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 30 3,800.00 สุวิทย์ คงภักดี 898675347 g5382suwitkh@kurupatana.ac.th

421 613011046
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนว
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู 150 2,800.00 ปาณิสรา แก้วมาลา 991569164 Pkpopa91@gmail.com

422 613011047
การออกแบบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในศตวรรษท่ี 21

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 90 4,000.00 สุวิทย์ คงภักดี 898675347 g5382suwitkh@kurupatana.ac.th

423 613011049
กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมตอนต้น เร่ืองการ
ออกแบบและสร้างเรือ

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 60 2,200.00 ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล 852163949 chai1962@yahoo.com

424 613011050 ความรู้พ้ืนฐานยากับชีวิต บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จ ากัด 60 4,100.00 จีรณา นุชเอก 656659469 geerana@newspective.co.th

425 613011056

เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาและการ
พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ท่ีเน้น STEM 
Education

บริษัท นายฉบับ จ ากัด 150 3,400.00 เช่ียวชาญ มุสิกวัชร์ 870592344 n60cheawchan@kurupatana.ac.th

426 613011059
บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกม
โชว์

บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จ ากัด 140 3,100.00 จักรกฤษณ์ ศักด์ิสุวรรณ 619639398 n60jakkritsa@kurupatana.ac.th

427 613011062 พัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 30 1,500.00 จีรวรรณ สัมฤทธ์ิดี 025779999 ต่อ 1473 cheerawan@nsm.or.th

428 613011063

เรียนสุข สนุกโน้ต สร้างนักเรียนให้จดบันทึกเพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากกระบวนการ Brain-Base 
Learning (BBL) และ VAK-Learning เพ่ือเข้าสู่สังคม
การเรียนรู้อย่างย่ังยืน ศตวรรษท่ี21 ส าหรับวิชาวิทยา
สาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษา ตอนต้น

บริษัท ศูนย์ความรู้พ่ีจุฬา จ ากัด 150 7,320.00 สุรศักด์ิ ชะวะวุฒโท 896105531 pchulaknowledge888@gmail.com

429 613011065
หลักสูตรการพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สู่ 
STEM/STEAM

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 60 2,900.00 ไพศาล โยมญาติ 815584855 paisan.y@rbru.ac.th

430 613011066
หลักสูตรปฏิบัติการเคมีย่อส่วนส าหรับครูมัธยมศึกษา
ตอนต้นในยุคไทยแลนด์ 4.0

สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 90 5,630.00 ฐิตินันท์ ธรรมโสม 885095927 thitinan.tha@lru.ac.th
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ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร
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บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

431 613011069
หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาครูวิทยาศาสตร์
สู่ยุค Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 5,500.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

432 613012010 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

100 8,590.00 วรปภา อารีราษฎร์ 819745464 dr.worapapha@rmu.ac.th

433 613012011 การใช้เคร่ืองมือ ICT เพ่ือการเรียนการสอน บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จ ากัด 60 6,160.00 จีรณา นุชเอก 656659469 geerana@newspective.co.th

434 613012013
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา
(STEM Education)สู่ชุมชน การเรียนรู้ทางอาชีพ (PLC)

คณะครุศาสตร์ 50 5,450.00 กุลธิดา ทุ่งคาใน 956699847 kualtida@gmail.com

435 613012016
การพัฒนาวิธีการสอนผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM (Science 
Technology Engineering Arts and Math)

บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด 100 7,660.00 คุณจินตนา สิทธิศักด์ิ 872761631 n6089jirawongto@kurupatana.ac.th

436 613012017
การพัฒนาส่ือและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดข้ันสูง

บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด 100 5,700.00 อารุณี สินทรัพย์ 639793742 g1859aruneesi@kurupatana.ac.th

437 613012018
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ใน
มัธยมศึกษาตอนต้น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาลัยการศึกษา
 ม.พะเยา

70 4,000.00 ลือชา ลดาชาติ 881791863 g5883luechala@kurupatana.ac.th

438 613012019
การเรียนรู้ท่ีเน้นสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาลัยการศึกษา
 ม.พะเยา

70 4,000.00 ลือชา ลดาชาติ 881791863 g5883luechala@kurupatana.ac.th

439 613012025
การออกแบบการทดลองวิทยาศาสตร์ตามสาระการ
เรียนรู้จากวัสดุรอบตัว

บริษัท เอ็ดดูโซน จ ากัด 70 9,400.00 พนิตนันท์ กัลยาณพงศ์ 819016668 kmattaya@yahoo.com

440 613012026

การออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 
และการสร้างแบบทดสอบตามแนวทางโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ในสาระการเรียนรู้ “ดาราศาสตร์
และอวกาศ”

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 40 5,360.00 ภัทรภร เจนสุทธิเวชกุล 876728158 g4987pattarapornje@kurupatana.ac.th

441 613012028

ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) สู่การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ Active Learning STEM Education เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครู
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

100 4,480.00 ณัฐกิตต์ิ นาทา 843197938 g1588natthakitna@kurupatana.ac.th

442 613012030
เทคนิคการจดัการเรียนการสอนเร่ืองไฟฟ้าและ
วงจรไฟฟ้าเบุ้องตน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 40 6,760.00 รัชชนันท์ พ่ึงจันดุม 862528072 ratchanan.pue@gmail.com

443 613012031 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนดาราศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 50 6,500.00 รัชชนันท์ พ่ึงจันดุม 862528072 ratchanan.pue@gmail.com

444 613012038 ห้องเรียนธรรมชาติ: การเรียนรู้และอนุรักษ์อย่างย่ังยืน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพใน
ท้องถ่ิน

60 4,360.00 ณัฐธิดา สุภาหาญ 819805369 g4884nattidasu@kurupatana.ac.th

445 613013003
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานสู่
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 50 4,840.00 อุบลวรรณ กิจคณะ 862541194 g5289ubonwanki@kurupatana.ac.th
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446 613013004
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาผ่าน
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขต
บางเขน)

40 9,420.00 พิกุล เอกวรางกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ645789242 beer_soda007@hotmail.com

447 613015001
10 เร่ือง STEM ต้นแบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกิจกรรม
ในห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษา

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 100 3,880.00 จริญญา แจ่มแจ้ง 863200063 jarinya.jam@learn.co.th

448 613021001
การแก้ไขโจทย์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Geogebra 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 40 2,290.00 แสงดาว นาคปาน 034109300 ต่อ 3909 rdi.academicservices@gmail.com

449 613021002

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยบูรณา
การศาสตร์ของพระราชา สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 30 2,930.00 อาทิตยา ขาวพราย 869344366 khaopraay.a@gmail.com

450 613021003
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะและสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์ 	ในศตวรรษท่ี ๒๑

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 100 5,000.00 ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว 942585885 Tersomo1234@gmail.com

451 613021006
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

150 3,310.00 สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ 800962628 sirawan@buu.ac.th

452 613021007
การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี
เคร่ืองค านวณทางวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

คาสิโอ มาร์เก็ตต้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด 90 4,440.00 นนทวัฒน์ อ่ิมสม-สมบูรณ์ 879882586 Nonthawat@casio.com.sg

453 613021010

การพัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะการ
แก้ปัญหา การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และการ
เช่ือมโยงทางคณิตคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา โดยผสานแนวคิดการแก้ปัญหาแบบ
ปลายเปิด แบบฮิวริสติกส์ ทฤษฎีพหุปัญญา การ
สืบเสาะความรู้ด้วยเมตาคอกนิช่ัน และทฤษฎีคอนสตร

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,900.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

454 613021011

การพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นด้านทักษะกระบวนการแก้ปัญหาสู่ออกแบบ
ปฏิบัติการสอนท่ีสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยจัดการ
กิจกรรมแบบ STEM Education กับการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษท่ี ๒๑

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 100 5,000.00 ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว 942585885 Tersomo1234@gmail.com

455 613021013

การพัฒนาเคร่ืองมือวัดผลประเมินผลตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 120 3,760.00 วินัย ทองภูบาล 816009242 g5677winaith@kurupatana.ac.th

456 613021015

การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ ด้านทักษะการ
แก้ปัญหา ด้วยการจัดการ เรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) ผสานหลักการ ท างาน
ของศาสตร์พระราชา

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 100 5,000.00 ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว 942585885 Tersomo1234@gmail.com

หนา้ที ่32 จาก 55



ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

457 613021018
การวิจัยเชิงปฏิบัติการกับการพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 60 3,990.00 เกตุแก้ว สร้อยอ่วม 806889309 asr.kpru2559@gmail.com

458 613021020
การสอนเรขาคณิตด้วย GeoGebra ส าหรับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

30 4,540.00 หน่ึงฤทัย เอกธรรมทัศน์ 832088206 nueng_omam@hotmail.com

459 613021024
การออกแบบกลยุทธ์การเรียนรู้รายตัวช้ีวัดเพ่ือพัฒนา
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ส าหรับผู้เรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู 150 4,070.00 ปาณิสรา แก้วมาลา 991569164 Pkpopa91@gmail.com

460 613021025
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สาระพีชคณิต ผ่าน
สมาร์ทโฟนด้วย สมาร์ทแอพพลิเคช่ันสาหรับครูผู้สอน 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท อีดูเทค จ ากัด 150 7,670.00 อรวรรณ รุ่งกิจวัฒนกุล 649622914 tanasoft.tsc@gmail.com

461 613021028
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการประยุกต์ใช้การ
จัดการเรียนรู้ แบบ Teach Less Learn More (TLLM) 
เพ่ือการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 90 2,750.00 นฤมล เนตรวิเชียร 897472105 g5085naruemolne@kurupatana.ac.th

462 613021030
ทิศทางใหม่ของการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับอาเซียน 150 6,270.00 สมควร สีชมภู 850119275 srichompoo_crme@outlook.com

463 613021032
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด 120 3,390.00 คุณจินตนา สิทธิศักด์ิ 872761631 n6089jirawongto@kurupatana.ac.th

464 613021035
พ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 ระดับมัธยมศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับอาเซียน 150 6,270.00 สมควร สีชมภู 850119275 srichompoo_crme@outlook.com

465 613021039 สะเต็มศึกษากับการจัดค่ายพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ภาควิชาครุศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

50 4,500.00 ทัศตริน วรรณเกตุศิริ 868666757 tussatrin_k@yahoo.com

466 613021040
หลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยใช้ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 20 3,900.00 นทีทิพย์ ประพันธ์วิทย์ 814579330 g3067phimphakath@kurupatana.ac.th

467 613021043
หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาครูคณิตศาสตร์สู่
ยุค Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,200.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

468 613022006
การพัฒนาส่ือจ าลองสถานการณ์เพ่ือการจัดการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้โปรแกรม 
GeoGebra ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนชุมชนบ้านค าพอกท่าดอกแก้ว 60 6,520.00 วุฒิชัย ภูดี 933209808 g5589wuttichaiph@kurupatana.ac.th

469 613022007
การสร้างส่ือการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม 
GeoGebra

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 60 4,870.00 สุชาติ หอมจันทร์ 819773361 Suchart.hom007@gmail.com

470 613022011 ครูคณิตศาสตร์ กับ Thailand 4.0 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 40 6,700.00 สุทธิดา จ ารัส 875038292 suthida.c@elearning.cmu.ac.th
471 613022012 ครูคณิตศาสตร์ กับ Thailand 4.0 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 40 6,700.00 สุทธิดา จ ารัส 875038292 suthida.c@elearning.cmu.ac.th

472 613022013
นวัตกรรมการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับอาเซียน 100 9,900.00 สมควร สีชมภู 850119275 srichompoo_crme@outlook.com

473 613023005
พัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจ าลองสถานการณ์
ทางคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 30 2,810.00 การญ์พิชชา กชกานน 863327565 kkodkanon@gmail.com
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ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

474 613031002
“การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับ
ครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑”

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

120 4,660.00 ณัฐกิตต์ิ นาทา 843197938 g1588natthakitna@kurupatana.ac.th

475 613031003
“รูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ส าหรับครู
ภาษาไทยในศตวรรษท่ี ๒๑ : กลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมการคิด
ข้ันสูง”

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

120 4,660.00 ณัฐกิตต์ิ นาทา 843197938 g1588natthakitna@kurupatana.ac.th

476 613031004
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น:ระดับพ้ืนฐาน

บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด 150 5,000.00 สุรัตน์ ยุทธเสรี 643599000 suratiworld@gmail.com

477 613031006
การจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยระดับมัธยมศึกษาตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้การสร้างความรู้

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 60 2,080.00 ภัทรภร เจนสุทธิเวชกุล 876728158 g4987pattarapornje@kurupatana.ac.th

478 613031007
การจัดการส่ือการเรียนการสอนดิจิทัลวิชาภาษาไทย ใน
ช้ันเรียน มัธยมศึกษา สู่เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
 ยุค Thailand 4.0

บริษัท คิดส์ เวิลด์มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 150 4,270.00 กัญญาภัค พรหมศิริ 906709090 n60kanyapakpr@kurupatana.ac.th

479 613031008
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดใน
วิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา

บริษัท เพอลังอิ พับลิชช่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด 120 3,150.00 อังศุธร มะโอลี 896853313 nukangsutorn@gmail.com

480 613031009
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู 4.0 : ภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

150 3,900.00 สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ 800962628 sirawan@buu.ac.th

481 613031011

การพัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เสริมสร้าง
การอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐานประกอบส่ือเทคโนโลยี
 การเรียนรู้แบบเชิงรุก การใช้เหตุผลสะท้อนความคิด 
สถานการณ์จ าลองและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,900.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

482 613031015
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีไทย
ส าหรับครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : การ
จัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

120 4,800.00 ณัฐกิตต์ิ นาทา 843197938 g1588natthakitna@kurupatana.ac.th

483 613031016

การเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เพ่ือพัฒนาทักษะส าคัญท่ีจ าเป็นของผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21: ความท้าทายส าหรับครูช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท เขียวย่ังยืน จ ากัด 150 3,860.00 ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ 809457565 n60chatkaewbh@kurupatana.ac.th

484 613031027
การออกแบบกลยุทธ์ความส าเร็จในการยกระดับผลลัพธ์
การเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือครู 150 4,070.00 ปาณิสรา แก้วมาลา 991569164 Pkpopa91@gmail.com
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ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

485 613031034

เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยระดับ	มัธยมศึกษา และการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน โดยการจัดการ	
เรียนรู้แบบ Active Learning

บริษัท นายฉบับ จ ากัด 150 4,310.00 เช่ียวชาญ มุสิกวัชร์ 870592344 n60cheawchan@kurupatana.ac.th

486 613031038
ภาษาไทย “การพัฒนาครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
เพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET,PISA
 และ 9 วิชาสามัญของนักเรียน”

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

120 4,800.00 ณัฐกิตต์ิ นาทา 843197938 g1588natthakitna@kurupatana.ac.th

487 613031044
สืบส าเนียง...อ่านออกเสียงท านองเสนาะ (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 40 2,710.00 สิรินาถ จงกลกลาง 878720199 g3672sirinatjo@kurupatana.ac.th

488 613031045
สุนทรียลักษณ์ทางภาษาไทย : การสอนอ่านท านอง
เสนาะ และการร้องเพลงพ้ืนบ้าน เพ่ือส่งเสริมการสอน
โดยใช้คุณธรรมเป็นฐาน(กลุ่มครูมัธยมศึกษาตอนต้น)

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 5,000.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

489 613031050
หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาครูภาษาไทยสู่ยุค
 Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 5,300.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

490 613032002
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านคิด
วิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 30 4,620.00 จุฬารัตน์ ธรรมประทีป 865316994 iamjurarut@hotmail.com

491 613032005
หลักสูตรฝึกอบรมการแต่งบทร้อยกรอง สาหรับ
ครูผู้สอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

60 4,550.00 อภิญญา หนูมี 851449571 Sapinya20@hotmail.com

492 613041004
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบ Active 
Learning เพ่ือส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู
มัธยมศึกษาตอนต้น

อบรมและบริการวิชาการ 150 4,900.00 ณัชภิตษา เชาวนแช่มช่ืน 897954637 n60natphitsach@kurupatana.ac.th

493 613041005
การจัดกิจกรรมท้าทายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ

50 3,010.00 สุริยาวุธ สุวรรณบุบผา 844738808 suriyawuth@gmail.com

494 613041007
การใช้แอพพลิเคชันเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนตามแนวคิดจิตวิทยาการรู้คิด

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 50 3,140.00 อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 819279854 arunee.ho@chula.ac.th

495 613041008

การพัฒนาการสอนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย สมาร์ท
แอพพลิเคช่ัน เพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ของผู้เรียน
ส าหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

บริษัท อีดูเทค จ ากัด 150 7,130.00 อรวรรณ รุ่งกิจวัฒนกุล 649622914 tanasoft.tsc@gmail.com

496 613041010

การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเน้นทักษะการอ่านและการ
เขียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้ชุดการ
สอน

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 100 3,900.00 ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว 942585885 Tersomo1234@gmail.com

หนา้ที ่35 จาก 55



ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

497 613041011
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ของ
มืออาชีพ

บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกรเตอร์ จ ากัด 150 4,600.00 ประสิทธ์ิ นิลเกตุ 915545545 prasitnilket@gmail.com

498 613041012
การพัฒนาทักษะ ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอน
ท่ียึดเน้ือหาเป็นส าคัญ

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,000.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

499 613041013
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 30 3,820.00 อาทิตยา ขาวพราย 869344366 khaopraay.a@gmail.com

500 613041015
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

บริษัท เอนเกจ ทู เลิร์น จ ากัด 60 4,900.00 ธีระศักด์ิ ท่ังสุวรรณ 641566592 n60teerasakth@kurupatana.ac.th

501 613041017
การพัฒนาสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ ด้านการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนเพ่ือการ
ส่ือสาร ตามแนวคิด Active Learning

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,760.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

502 613041018

การเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพ่ือพัฒนาทักษะ
ส าคัญท่ีจ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21: ความท้า
ทายส าหรับครูช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท เขียวย่ังยืน จ ากัด 150 3,850.00 ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ 809457565 n60chatkaewbh@kurupatana.ac.th

503 613041025
การสอนภาษาอังกฤษผ่านศิลปะการแสดง (การเล่า
นิทานและละครส้ัน) ส าหรับครูผู้สอนระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท เอนเกจ ทู เลิร์น จ ากัด 60 6,350.00 ธีระศักด์ิ ท่ังสุวรรณ 641566592 n60teerasakth@kurupatana.ac.th

504 613041032
เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารด้วยส่ือ
ประสมส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 70 5,000.00 นฤมล ภูสิงห์ 819744216 g5572narumolpu@kuruputana.ac.th

505 613041033 นวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 120 4,000.00 บัญชา ส ารวยร่ืน 956304630 Buncha2510@gmail.com
506 613041034 พัฒนาการพูดภาษาอังกฤษผ่านโซเชียลมีเดีย บริษัทส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชจ ากัด 90 4,080.00 วุฒินี สุทธิวนาโรจน์ 859118991 wuttinee@twp.co.th

507 613041035

พัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านการอ่าน
และการเขียนเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตามแนวคิดกิจกรรมการใช้เหตุผลประกอบค าถาม การ
เรียนรู้แบบ CIRC, Lexical Approach และ Cloze 
Procedure

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,900.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

508 613041036
ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดค่ายและนันทนาการส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

150 4,310.00 ณัฐกิตต์ิ นาทา 843197938 g1588natthakitna@kurupatana.ac.th

หนา้ที ่36 จาก 55



ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

509 613041038

เรียนสุข สนุกโน้ต สร้างนักเรียนให้จดบันทึกเพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากกระบวนการ Brain-Base 
Learning (BBL) และ VAK-Learning เพ่ือเข้าสู่สังคม
การเรียนรู้อย่างย่ังยืน ศตวรรษท่ี21 ส าหรับวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท ศูนย์ความรู้พ่ีจุฬา จ ากัด 150 6,260.00 สุรศักด์ิ ชะวะวุฒโท 896105531 pchulaknowledge888@gmail.com

510 613041045
หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการสอนไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ : ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 5,380.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

511 613041046
หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาครูภาษาอังกฤษ
สู่ยุค Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 5,380.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

512 613042001

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เน้น
บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning) 
ทักษะฟัง-พูด (Listening and Speaking Skills) และ
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)

บริษัท เอ็ดดูโซน จ ากัด 50 8,400.00 พนิตนันท์ กัลยาณพงศ์ 819016668 kmattaya@yahoo.com

513 613042002 การใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 100 2,480.00 ละมุล รอดขวัญ 819794350 lamun_2556@hotmail.com
514 613042003 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครู วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 100 2,480.00 ละมุล รอดขวัญ 819794350 lamun_2556@hotmail.com
515 613042006 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 30 4,410.00 จุฬารัตน์ ธรรมประทีป 865316994 iamjurarut@hotmail.com
516 613042010 เจาะลึกการสอนอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ บริษัท เอ็ดดูโซน จ ากัด 50 8,400.00 พนิตนันท์ กัลยาณพงศ์ 819016668 kmattaya@yahoo.com

517 613042011
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

บริษัท เอ็ดดูโซน จ ากัด 50 8,400.00 พนิตนันท์ กัลยาณพงศ์ 819016668 kmattaya@yahoo.com

518 613043001
การพัฒนาปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตาม
แนวทาง Communicative Approach และชุมชนการ
เรียนรู้ทางอาชีพ (PLC)

คณะครุศาสตร์ 50 5,620.00 กุลธิดา ทุ่งคาใน 956699847 kualtida@gmail.com

519 613044001
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับ 
Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริง
แบบออนไลน์ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท ไทยอินฟอร์เมช่ันพับลิชช่ิงซิสเต็มส์ จ ากัด 150 3,900.00 ภัทรภณ อายุวัตน์ 816381279 kanchorn07@gmail.com

520 613044002

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับ 
Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริง
แบบออนไลน์ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น (มี
ปฐมนิเทศหลักสูตร)

บริษัท ไทยอินฟอร์เมช่ันพับลิชช่ิงซิสเต็มส์ จ ากัด 150 4,830.00 ภัทรภณ อายุวัตน์ 816381279 kanchorn07@gmail.com

521 613044003
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับ 
Pre-Intermediate (A2) โดยใช้สถานการณ์จ าลอง
เสมือนจริงแบบออนไลน์ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท ไทยอินฟอร์เมช่ันพับลิชช่ิงซิสเต็มส์ จ ากัด 150 3,900.00 ภัทรภณ อายุวัตน์ 816381279 kanchorn07@gmail.com

522 613051001 อบรมการเรียนรู้ภาษาและมลายูในชีวิตประจ าวัน บริษัท นายฉบับ จ ากัด 150 6,260.00 เช่ียวชาญ มุสิกวัชร์ 870592344 n60cheawchan@kurupatana.ac.th

523 613091003
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู 4.0 : ภาษาจีน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

150 4,360.00 สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ 800962628 sirawan@buu.ac.th
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ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

524 613101005
การเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติโดยใช้โปรแกรม Sketchup
 ข้ันพ้ืนฐาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 50 5,150.00 สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ 819528129 hanjitsuwan@gmail.com

525 613101008
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส?งเสริมความสร?างสรรค?ของผู?
เรียน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 40 3,360.00 อาทิตย์ โพธ์ิศรีทอง 813421937 fet2525@hotmail.com

526 613101010
การใช้เทคโนโลยีและส่ือนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0

บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกรเตอร์ จ ากัด 150 5,000.00 ประสิทธ์ิ นิลเกตุ 915545545 prasitnilket@gmail.com

527 613101014
การผลิตส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอนและการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยสมาร์ทโฟน

ห.จ.ก. บี.พี เพ่ือการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริม
มาตรฐานการศึกษา

150 4,400.00 บุญถึง ประเมินมงคลกุล 811708686 bun.b.p.2512@hotmail.com

528 613101015
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ของ
มืออาชีพ

บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกรเตอร์ จ ากัด 150 5,000.00 ประสิทธ์ิ นิลเกตุ 915545545 prasitnilket@gmail.com

529 613101021
การพัฒนาเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 50 5,890.00 สรรค์ชัย ไชยภักดี 896569716 g3874sanchaich@kurupatana.ac.th

530 613101025
การสร้างสรรค์มัลติมีเดียและอินโฟกราฟิก ส าหรับ
ครูผู้สอน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

50 6,028.80 นิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย 811705589 g4582niponpa@kurupatana.ac.th

531 613101026
การสร้างห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Google 
Classroom

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 40 3,690.00 รัชชนันท์ พ่ึงจันดุม 862528072 ratchanan.pue@gmail.com

532 613101030
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ PLC กลุ่มสาระการงานพ้ืนฐานอาชีพและ
เทคโนโลยีด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 80 3,340.00 บัญชา ช่ืนจิต 856366340 bancha248@gmail.com

533 613101032

การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท เอสดับเบ้ิลยูเอส เอชอาร์ โซลูช่ัน จ ากัด 150 6,650.00 จินตนา สังข์สี 897764288 tripleaedu@gmail.com

534 613101034
การออกแบบและพัฒนาเว็บด้วย Bootstrap 3.0 
HTML5 และ CSS เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านสารสนเทศ 
ส่ือ และเทคโนโลยี ส าหรับครูมัธยมศึกษา

บริษัท เอ็ดเทค ครีเอช่ัน จ ากัด 60 6,050.00 รัตนรรท์ ทองท่ัว 863309293 ratta.etc@gmail.com

535 613101039
เทคนิคการถ่ายท าและตัดต่อวีดิโอแบบสร้างสรรค์ด้วย
สมาร์ทโฟน เพ่ือการสอนในศตวรรษท่ี ๒๑ กลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

120 4,000.00 นคร ละลอกน้ า 905542915 g5378nakhonla@kurupatana.ac.th

536 613101041
เทคนิคการสอนบัญชีเบ้ืองต้นตามแนวคิด Active 
Learning

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 60 2,400.00 อุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอ าไพ 813561066 training@hu.ac.th

537 613102002
กลยุทธ์การสอนต่อหลักสูตรวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง 2560 ด้วยเทคนิค สะเต็ม
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 75 5,270.00 สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ 819528129 hanjitsuwan@gmail.com
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ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

538 613102005
การประยุกต์ใช้ไอซีทีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

100 6,360.00 วรปภา อารีราษฎร์ 819745464 dr.worapapha@rmu.ac.th

539 613102008
การสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Flip PDF 
Professional

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 40 5,000.00 สิรินาถ จงกลกลาง 878720199 g3672sirinatjo@kurupatana.ac.th

540 613102009 การอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการจัดดอกไม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 30 6,000.00 สิรินาถ จงกลกลาง 878720199 g3672sirinatjo@kurupatana.ac.th
541 613102010 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือสังคมออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 50 6,760.00 อุบลวรรณ กิจคณะ 862541194 g5289ubonwanki@kurupatana.ac.th

542 613102011 หลักสูตร การสร้างชุมชนการเรียนรู้ในห้องเรียน
มหาวิทยาลัยนเรศวร  กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุน
มนุษย์

100 3,560.00 ศิริวรรณ นาเอก 813943304 siriwann@nu.ac.th

543 613102013 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
มหาวิทยาลัยนเรศวร  กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุน
มนุษย์

100 3,430.00 ศิริวรรณ นาเอก 813943304 siriwann@nu.ac.th

544 613111001 Project Based Learning สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 60 3,640.00 สุทธิดา จ ารัส 875038292 suthida.c@elearning.cmu.ac.th

545 613111005
กระบวนการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์บน
ฐานการวิจัยของครูประวัติศาสตร์ 4.0

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 100 2,440.00 อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 819279854 arunee.ho@chula.ac.th

546 613111016
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

บริษัท นายฉบับ จ ากัด 150 6,120.00 เช่ียวชาญ มุสิกวัชร์ 870592344 n60cheawchan@kurupatana.ac.th

547 613111020

การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้านการจัดการ
เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ให้รักชาติ รักมาตุภูมิ ถูกวิถี 
เสริมสร้างคนดีตามศาสตร์พระราชา ด้วยรูปแบบ 
Project Based Learning (PBL) โดยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ทักษะ 1S 2C

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด 150 5,270.00 รุจิรา สมบูรณ์กิจ 634463413 peehdee03@gmail.com

548 613111021
การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาในการจัดกิจกรรมจิต
สาธารณะด้วยรูปแบบ การคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิง
จริยธรรม

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 100 4,030.00 ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว 942585885 Tersomo1234@gmail.com

549 613111027
การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา : ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญประกอบ
ผังกราฟฟิก ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 5,500.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

550 613111028

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม : สาระประวัติศาสตร์ ด้านการสร้างส านึก
ความเป็นไทย ด้วยการจัดค่าย ประวัติศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 3,840.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

551 613111032

การเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาทักษะ
ส าคัญท่ีจ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21: ความท้า
ทายส าหรับครูช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท เขียวย่ังยืน จ ากัด 150 4,000.00 ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ 809457565 n60chatkaewbh@kurupatana.ac.th
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552 613111034
การสอนประวัติศาสตร์ท้องถ่ินด้วยกระบวนการ Active
 Learning และ Professional Learning Community
 โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

บริษัท นายฉบับ จ ากัด 150 6,240.00 เช่ียวชาญ มุสิกวัชร์ 870592344 n60cheawchan@kurupatana.ac.th

553 613111040
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
กราฟิกผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สมาคมครูสังคมศึกษาแห่งประเทศไทย 40 5,000.00 วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา 891436084 g5855walaiis@kurupatana.ac.th

554 613111041

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ ผ่าน
สมาร์ทโฟน ด้วยรูปแบบสมาร์ทแอพพลิเคช่ันเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ส าหรับครูผู้สอนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

บริษัท อีดูเทค จ ากัด 150 7,800.00 อรวรรณ รุ่งกิจวัฒนกุล 649622914 tanasoft.tsc@gmail.com

555 613111045
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการประยุกต์ใช้การ
จัดการเรียนรู้ แบบ Teach Less Learn More (TLLM) 
เพ่ือการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 90 3,150.00 นฤมล เนตรวิเชียร 897472105 g5085naruemolne@kurupatana.ac.th

556 613111060

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่าน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือส่งเสริม
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของครูมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อบรมและบริการวิชาการ 150 4,780.00 ณัชภิตษา เชาวนแช่มช่ืน 897954637 n60natphitsach@kurupatana.ac.th

557 613111061

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู
(PLC)เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาครูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 150 3,430.00 สมเจตน์ ผิวทองงาม 848446422 g3471chitapornia@kurupatana.ac.th

558 613112002
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลในช้ันเรียน
ของสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 สู่Thailand ๔.๐

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 80 4,030.00 อุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอ าไพ 813561066 training@hu.ac.th

559 613112003 การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ ศูนย์อาเซียนศึกษา 60 4,970.00 ล าพอง กลมกูล 922511212 research.mcu@gmail.com

560 613112004
การพัฒนาส่ือและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
คิดข้ันสูง

บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด 100 6,820.00 อารุณี สินทรัพย์ 639793742 g1859aruneesi@kurupatana.ac.th

561 613112006
การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองนวัตกรรมและการจัดการ
เรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) ด้วยเทคนิค CBL
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คณะครุศาสตร์ 70 3,540.00 เกษศิริ ทองเฉลิม 885844156 ketsiri18j@gmail.com

562 613112009
หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ส าหรับครูสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร  กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุน
มนุษย์

100 4,200.00 ศิริวรรณ นาเอก 813943304 siriwann@nu.ac.th

หนา้ที ่40 จาก 55



ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

563 613113002
หลักสูตร การจัดการแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ 
“ส าหรับครูผู้สอน”

มหาวิทยาลัยนเรศวร  กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุน
มนุษย์

60 4,580.00 ศิริวรรณ นาเอก 813943304 siriwann@nu.ac.th

564 613113004
หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ส าหรับครูสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร  กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุน
มนุษย์

60 4,580.00 ศิริวรรณ นาเอก 813943304 siriwann@nu.ac.th

565 613121001
กระบวนการจัดการเรียนรู้กีฬาเซปักตะกร้อเบ้ืองต้นใน
สถานศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขต
บางเขน)

80 4,230.00 พิกุล เอกวรางกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ645789242 beer_soda007@hotmail.com

566 613121002
กระบวนการจัดการเรียนรู้กีฬาบาสเกตบอลเบ้ืองต้นใน
สถานศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขต
บางเขน)

80 4,460.00 พิกุล เอกวรางกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ645789242 beer_soda007@hotmail.com

567 613121003
กระบวนการจัดการเรียนรู้กีฬาแฮนด์บอลในสถานศึกษา
ระดับมัธยม

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขต
บางเขน)

60 4,260.00 พิกุล เอกวรางกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ645789242 beer_soda007@hotmail.com

568 613121004
กระบวนการจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมเชิงบวกของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
(วิชาชนะใจ) ระดับมัธยมตอนต้น

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 150 4,090.00 จริญญา แจ่มแจ้ง 863200063 jarinya.jam@learn.co.th

569 613121006
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มวยไทยโบราณในสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขต
บางเขน)

60 4,340.00 พิกุล เอกวรางกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ645789242 beer_soda007@hotmail.com

570 613121007
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู 4.0 : สุขศึกษา
และพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

150 4,340.00 สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ 800962628 sirawan@buu.ac.th

571 613121008
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กระบ่ีกระบอง
เบ้ืองต้น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขต
บางเขน)

80 4,280.00 พิกุล เอกวรางกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ645789242 beer_soda007@hotmail.com

572 613121010
การพัฒนาการสอนกีฬาฟุตบอลอย่างมืออาชีพ โดย โชค
ทวี พรหมรัตน์ (ระดับมัธยมต้น)

บริษัท ไอ - สปอร์ต จ ากัด 90 5,090.00 นพสิทธ์ิ คีรีเมธาสิทธ์ิ 996352962 noppasith@thumbup.co.th

573 613121013
การพัฒนารูปแบบฝึกสมรรถภาพทางกาย เพ่ือไป
ประยุกต์ใช้ในแต่ละชนิดกีฬา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขต
บางเขน)

100 3,020.00 พิกุล เอกวรางกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ645789242 beer_soda007@hotmail.com

574 613121014

การพัฒนาสมรรถนะครู การจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง
เพศศึกษาและการสร้างภูมิคุ้มกัน ในสถานศึกษาด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน 
(BBL)และชุดส่ือประสม

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,900.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

575 613121015
การพัฒนาสมรรถนะครูพลศึกษา:ด้านทักษะปฏิบัติด้วย
การจัดกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบชุดส่ือ
ประสมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 5,500.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

576 613121023
การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือเพ่ือวัดและ
ประเมินผลทักษะกีฬาในช้ันเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขต
บางเขน)

80 3,000.00 พิกุล เอกวรางกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ645789242 beer_soda007@hotmail.com

577 613121024
การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้วิชาสุขศึกษา ด้วยกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญประกอบส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 5,500.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com
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ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

578 613121025
การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคในศตวรรษท่ี 21 
ส่ิงประดิษฐ์ สปีดแลดเดอร์ (Speed ladder) ซ่ึง
ส่งเสริมทักษะการเคล่ือนไหวข้ันเบ้ืองต้น

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

100 2,730.00 เกสรี ลัดเลีย 897342681 g3674kessareela@kurupatana.ac.th

579 613121026
การออกแบบกิจกรรมและส่ือการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
สุขภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

60 3,200.00 n/a n/a n/a n/a

580 613121029
เทคนิคการสอนทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นแบบคีตะ
มวยไทยในยุค Thailand ๔.๐ สู่การเขียน Log Book 
เพ่ือเล่ือนวิทยฐานะ

บริษัท นายฉบับ จ ากัด 150 5,920.00 เช่ียวชาญ มุสิกวัชร์ 870592344 n60cheawchan@kurupatana.ac.th

581 613121032
หลักสูตรการประเมินผลการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาอิงมาตรฐาน

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,800.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

582 613121033
หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้สอนกีฬา
กระบ่ีกระบองระดับข้ันพ้ืนฐาน

สมาคมกีฬาดาบไทยและกระบ่ีกระบอง 30 4,700.00 ณัชฐปกรณ์ มะลิทอง 892043459 pit_sa_nu@hotmail.com

583 613121034
หลักสูตรเทคนิคนันทนาการสอนสนุก สร้างสุขด้วย
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (รมป.)มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 150 3,960.00 สิริยากร กองทอง 022445982-3 siaor@hotmail.com

584 613121035 หลักสูตรเทรน่ิง ทู เทรนเนอร์ ส าหรับครูพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 60 2,760.00 เกษศิริ ทองเฉลิม 885844156 ketsiri18j@gmail.com

585 613121038
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมทักษะในการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา

บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จ ากัด 40 5,800.00 จีรณา นุชเอก 656659469 geerana@newspective.co.th

586 613122001
PLCการพัฒนาครูสุขศึกษาและ พลศึกษาเพ่ือศิษย์แห่ง
ศตวรรษท่ี 21

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 100 3,820.00 ทรงเดช สอนใจ 810597326 dacmook@gmail.com

587 613122005
การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
และนันทนาการ ในศตวรรษท่ี 21

คณะศึกษาศาสตร์ 100 4,690.00 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 816889055 advisor91@gmail.com

588 613122007
การพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านพลศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน

คณะศึกษาศาสตร์ 100 4,690.00 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 816889055 advisor91@gmail.com

589 613122008
การพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านสุขศึกษา พลศึกษา และ
การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

คณะศึกษาศาสตร์ 100 4,690.00 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 816889055 advisor91@gmail.com

590 613122009
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาระดับกลาง
ด้วยการสอนแบบร่วมมือ

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด 100 7,150.00 รุจิรา สมบูรณ์กิจ 634463413 peehdee03@gmail.com

591 613122010
การเรียนรู้กฎ-กติกา บาสเกตบอลท่ีทันสมัยและการ
จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลในสถานศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขต
บางเขน)

60 2,400.00 พิกุล เอกวรางกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ645789242 beer_soda007@hotmail.com

592 613122011
การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล ตามแนว Active 
Learning

บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด 100 7,600.00 อารุณี สินทรัพย์ 639793742 g1859aruneesi@kurupatana.ac.th

593 613123001
การพัฒนากระบวนการแข่งขันกระบ่ีกระบอง และการ
ตัดสิน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขต
บางเขน)

60 3,640.00 พิกุล เอกวรางกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ645789242 beer_soda007@hotmail.com
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ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

594 613131001
การพัฒนาครูศิลปะ ด้านการสร้างสรรค์สุนทรียศาสตร์
ของผู้เรียน (ทัศนศิลป์) ท่ีเน้นทักษะปฏิบัติ

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,900.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

595 613131007
การออกแบบแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะ
และทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)

บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกรเตอร์ จ ากัด 150 3,850.00 ประสิทธ์ิ นิลเกตุ 915545545 prasitnilket@gmail.com

596 613141023
เทคนิคการจัดการวงโยธวาฑิตด้วยกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 120 4,000.00 วินัย ทองภูบาล 816009242 g5677winaith@kurupatana.ac.th

597 613141025
เทคนิคการสอนละครสร้างสรรค์เพ่ือการด ารงอยู่ของ
นาฏศิลป์ไทยในยุค Thailand 4.0 : ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 5,300.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

598 613151039
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา : ทักษะการส่ือสารท่ีทรงพลัง
ส าหรับครู

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 50 2,780.00 อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 819279854 arunee.ho@chula.ac.th

599 613151042
การพัฒนาสมรรถนะครูท่ีปรึกษาของนักเรียนเพ่ือนท่ี
ปรึกษา (YC)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขต
บางเขน)

30 3,180.00 พิกุล เอกวรางกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ645789242 beer_soda007@hotmail.com

600 613151044
การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดกิจกรรมแนะแนว
 ด้วยกระบวนการ Active Learning ส าหรับครูผู้สอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,770.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

601 613151047
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการแนะแนวในศตวรรษท่ี21 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 120 4,540.00 กชพรรณ เขมเก้ือกูล 933416919 tammy2720.edu@gmail.com

602 613151048
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือแก้ปัญหาเพศสัมพันธ์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 90 4,540.00 กชพรรณ เขมเก้ือกูล 933416919 tammy2720.edu@gmail.com

603 613151049
เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจเด็ก Gen Z (มัธยมศึกษา
ตอนต้น)

บริษัท อะบัสโบโต เอดูเคชันแนล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ากัด 150 5,100.00 กุลศยา พรมทอง 899038442 abasboto.edu.service@gmail.com

604 613181001
การพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงระบบ 		ตามแนวคิด Active 
Learning

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 100 3,660.00 ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว 942585885 Tersomo1234@gmail.com

605 613181002
“การจัดการสอนในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
อย่างย่ังยืน”

บริษัท สล๊อท69 จ ากัด 150 3,740.00 เกษแก้ว เจริญเกตุ 917751889 potae.potaez@gmail.com

606 613181003 “การเรียนรู้แบบโครงการสู่ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21” บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 120 4,670.00 สกลรัตน์ แก่นจันทร์ 888095422 sakolrat@nanmeebooks.com

607 613181004
“แนวทางการสอนด้วยกิจกรรม Active Learning ใน
การบูรณาการสาระการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น”

บริษัท เจน ไอ อินเทนช่ัน จ ากัด 60 5,980.00 วิมลวรรณ เพาะปลูก 940636961 geni.intention@gmail.com

608 613181005 e-Book : ส่ือสร้างสรรค์ในศตวรรษท่ี 21 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 30 5,775.00 รัชชนันท์ พ่ึงจันดุม 862528072 ratchanan.pue@gmail.com

609 613181006
กลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 150 2,340.00 กชพรรณ เขมเก้ือกูล 933416919 tammy2720.edu@gmail.com

610 613181010
การจัดการเรียนรู้บูรณาการ สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 150 3,065.00 นัตยา หล้าทูนธีรกุล 933294383 supervisor.khonkaen@gmail.com
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ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร
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บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

611 613181011
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด 150 3,745.00 คุณจินตนา สิทธิศักด์ิ 872761631 n6089jirawongto@kurupatana.ac.th

612 613181012
การจัดการเรียนรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ สู่นวัตกรรม
การศึกษา

บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด 120 3,745.00 คุณจินตนา สิทธิศักด์ิ 872761631 n6089jirawongto@kurupatana.ac.th

613 613181014
การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศาสตร์ พระราชาเพ่ือบูรณาการจัดการศึกษาในยุคไทย
แลนด์ 4.0

ห.จ.ก. บี.พี เพ่ือการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริม
มาตรฐานการศึกษา

150 3,490.00 บุญถึง ประเมินมงคลกุล 811708686 bun.b.p.2512@hotmail.com

614 613181015
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ส าหรับ
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สาขาวิชาเคมี (คบ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

150 2,185.00 พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ 837798669 patcharee_swu@hotmail.com

615 613181020
การใช้ส่ือดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างห้องเรียน Active - ส าหรับครูม.ต้น

ห้องเรียนแห่งอนาคต 60 3,320.00 ณิชานันทน์ ค าเสริฐ 808107181 n60nichanankh@kurupatana.ac.th

616 613181021
การใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถ่ินในสะเต็มศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพลินวิชาการ 150 4,055.00 นพดล โป่งอ้าย 817830474 g6083noppadonpo@kurupatana.ac.th

617 613181031

การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยแบบโครงงานฐานวิจัย
 เพ่ือบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา (รหัสหลักสูตรเดิม ท่ีผ่านการอนุมัติ 
60004011)

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 120 2,740.00 สุชาติ หอมจันทร์ 819773361 Suchart.hom007@gmail.com

618 613181032
การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงด้วยหลัก "ศาสตร์
พระราชา" Active Learning โดยใช้โครงงานอย่างง่าย
หน้าเดียว

บ.ควอลิต้ี พรอพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ ากัด 150 4,920.00 บดินทร์ มนูญผล 939369626 n60bordinma@kurupatana.ac.th

619 613181033
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนและการสอนอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับ
ครูมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 150 3,020.00 เกศราพรรณ พันธ์ุศรีเกตุ คงเจริญ814554075 g5777ketsaraphanpunsrikatekh@kurupatana.ac.th

620 613181034
การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 
4.0

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 50 4,890.00 อุบลวรรณ กิจคณะ 862541194 g5289ubonwanki@kurupatana.ac.th

621 613181039
การพัฒนาศักยภาพครูด้วยทัศนคติเชิงบวกอย่าง
สร้างสรรค์

บริษัท พีแอลซี ฟอร์ ซัคเซส จ ากัด 150 3,630.00 เกษแก้ว เจริญเกตุ 917751889 g5893ketkaewch@kurupatana.ac.th

622 613181041
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ STEM 
Education ตามแนวคิด Active Learning ส าหรับครู
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 3,630.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

623 613181045
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเร่ืองทักษะพ้ืนฐานท่ี
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 60 3,080.00 กชพรรณ เขมเก้ือกูล 933416919 tammy2720.edu@gmail.com

624 613181049
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดย Application และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด 150 3,750.00 คุณจินตนา สิทธิศักด์ิ 872761631 n6089jirawongto@kurupatana.ac.th

625 613181051
การวิจัย พัฒนา นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมสัมฤทธ์ิทางการเรียน
 สู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด 90 3,600.00 คุณจินตนา สิทธิศักด์ิ 872761631 n6089jirawongto@kurupatana.ac.th
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626 613181055 การศึกษา 4.0 : ฐานรากการพัฒนาผู้เรียนสู่นวัตกร วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 150 2,260.00 เฉลิมชัย มนูเสวต 818835683 chalermchai.man@dpu.ac.th
627 613181076 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด 150 5,280.00 อารุณี สินทรัพย์ 639793742 g1859aruneesi@kurupatana.ac.th

628 613181077
เทคนิคการวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

120 2,625.00 ชาตรี เกษโพนทอง 813073662 ket.chatri@gmail.com

629 613181079
เทคนิคการสอนส าหรับครูไทยยุคใหม่ในศตรวรรษท่ี 21 
Teaching Techniques for New Age Teachers in 
the 21st Century

บริษัท พัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือสังคม จ ากัด 150 5,470.00 ภูชิสส์ ศรีเจริญ 871382995 puchiss99@hotmail.com

630 613181088

ลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 
Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
Creativity-based Learning (CBL) ส าหรับครู
มัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องเรียนแห่งอนาคต 60 3,080.00 ณิชานันทน์ ค าเสริฐ 808107181 n60nichanankh@kurupatana.ac.th

631 613181095
สะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพลินวิชาการ 150 4,500.00 นพดล โป่งอ้าย 817830474 g6083noppadonpo@kurupatana.ac.th

632 613181097 สู่วิถีพอเพียงด้วยการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน บริษัท พีแอลซี ฟอร์ ซัคเซส จ ากัด 150 3,630.00 เกษแก้ว เจริญเกตุ 917751889 g5893ketkaewch@kurupatana.ac.th

633 613181100

หลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสร้างสมรรถนะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้านการวิจัย
ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเลขเป็น การคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทคุรุ 150 3,640.00 จารุวรรณ บุ่งวิเศษ 837461016 g4378jaruwanbu@kurupatana.ac.th

634 613182001
Empowering Teacher : เติมเต็มพลังความเป็นครู 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนไทย 4.0

วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 100 4,420.00 เฉลิมชัย มนูเสวต 818835683 chalermchai.man@dpu.ac.th

635 613182002
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator 
ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based
 Learning (CBL) ส าหรับครูม.ต้น

ห้องเรียนแห่งอนาคต 60 3,565.00 ณิชานันทน์ ค าเสริฐ 808107181 n60nichanankh@kurupatana.ac.th

636 613182004
การจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาใน
โรงเรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดลุคอินเตอร์ 100 5,200.00 ดาวรุ่ง ฉลาดแย้ม 983625416 n60weerapolch@kurupatana.ac.th

637 613182005
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียน (Creative Problem 
Solving) โดยบูรณาการกระบวนการ ICT

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดลุคอินเตอร์ 50 5,560.00 ดาวรุ่ง ฉลาดแย้ม 983625416 n60weerapolch@kurupatana.ac.th

638 613182006 การประเมินโครงการทางการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 30 3,020.00 จุฬารัตน์ ธรรมประทีป 865316994 iamjurarut@hotmail.com
639 613182019 นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ 100 4,730.00 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 816889055 advisor91@gmail.com

640 613183004
การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล
บนระบบดิจิทัล

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 40 5,000.00 สุปภาดา เซียวสกุล 940818879 g4375supapradasi@kurupatana.ac.th

641 613183006
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในยุค 4.0

คณะครุศาสตร์ 50 5,450.00 กุลธิดา ทุ่งคาใน 956699847 kualtida@gmail.com

หนา้ที ่45 จาก 55



ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

642 613291007
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้วย Cloud based 
Learning

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 35 4,710.00 รัชชนันท์ พ่ึงจันดุม 862528072 ratchanan.pue@gmail.com

643 613291008
การประยุกต์ใช้ Google Apps for Education ในการ
จัดการการเรียนการสอนแบบ Active Learning

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 50 2,960.00 นิษฐกานต์ คชรัตน์ 897333125 g5384nitthakarnco@kurupatana.ac.th

644 613291009
การผลิตบทเรียนออนไลน์เพ่ือการจัดการเรียนรู้สู่ 
ศตวรรษท่ี 21

คณะครุศาสตร์ 50 4,120.00 กุลธิดา ทุ่งคาใน 956699847 kualtida@gmail.com

645 613291013
การสร้างโมเดล 3 มิติเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ด้วยโปรแกรม Autodesk Maya

บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด 150 6,820.00 อารุณี สินทรัพย์ 639793742 g1859aruneesi@kurupatana.ac.th

646 613291015 การสร้างส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย บริษัท ไอซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด 150 7,700.00 อารุณี สินทรัพย์ 639793742 g1859aruneesi@kurupatana.ac.th

647 613291016

การสร้างส่ือการสอนเอนิเมช่ันอย่างง่าย ด้วยโปรแกรม
ดิจิทัลมัลติมีเดีย สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
ส าหรับครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

บริษัท โมด โซลูช่ัน จ ากัด 150 7,300.00 ธัญภรณ์ หอมสุวรรณ 867979517 info.modesolutions@gmail.com

648 613291020
เทคนิคการใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือพัฒนางานวิชาการ
และการวิจัยในช้ันเรียน

ห.จ.ก. บี.พี เพ่ือการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริม
มาตรฐานการศึกษา

150 3,760.00 บุญถึง ประเมินมงคลกุล 811708686 bun.b.p.2512@hotmail.com

649 613291022
สร้างห้องเรียน 4.0 ด้วยเทคโนโลยีอย่างง่าย 
(มัธยมศึกษาตอนต้น)

บริษัท อะบัสโบโต เอดูเคชันแนล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ากัด 150 8,200.00 กุลศยา พรมทอง 899038442 abasboto.edu.service@gmail.com

650 613291023

หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ Application และ 
MS-PowerPoint Interactive ในการผลิตส่ือการเรียน
การสอนเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Active 
Learning”

ส านักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ

30 4,330.00 ฉันทนา บุญโล่ห์ 897726550 chantanab@g.swu.ac.th

651 613292001
การใช้แอปและทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ส าหรับครูมัธยมศึกษา
ตอนต้น

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 80 8,320.00 อโนมา สุวรรณาภิชาติ0256209516 ต่อ 622592cpcams@ku.ac.th

652 613292004
การเป็นครูในยุคดิจิทัลเพ่ือตอบสนอง นโยบาย 
Thailand 4.0 ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 80 8,320.00 อโนมา สุวรรณาภิชาติ0256209516 ต่อ 622592cpcams@ku.ac.th

653 613292006
การพัฒนาศักยภาพครูและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ในการประยุกต์ใช้ Infographicเพ่ือ
จัดการเรียนรู้

คณะครุศาสตร์ 50 5,450.00 กุลธิดา ทุ่งคาใน 956699847 kualtida@gmail.com

654 613292007
การเรียนการสอน วิทยาการค านวณ Computing 
science ในโรงเรียน ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 80 10,000.00 อโนมา สุวรรณาภิชาติ0256209516 ต่อ 622592cpcams@ku.ac.th

655 613292009
การสร้างสรรค์ส่ือวีดิทัศน์ส าหรับการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21

คณะครุศาสตร์ 50 5,450.00 กุลธิดา ทุ่งคาใน 956699847 kualtida@gmail.com

656 614011003
การจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ด้วย
แอพพลิเคช่ันเพ่ือการศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 4,940.00 กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง 984433055 g3267kannikarth@kurupatana.ac.th

หนา้ที ่46 จาก 55



ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

657 614011006 การจัดการเรียนรู้วิชาเคมีส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑
สาขาวิชาเคมี (คบ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

150 2,500.00 พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ 837798669 patcharee_swu@hotmail.com

658 614011010
การใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพ่ือการศึกษา
ส่ิงแวดล้อมเชิงพ้ืนท่ี

ส านักนวัตกรรมและบริการสังคม 60 3,500.00 ดวงรัตน์ อินพรม 649746392 duangrat-in@hotmail.com

659 614011013
การผลิตส่ือการสอนวิทยาศาสตร์เซลล์ไฟฟ้าเคมีแบบ
ย่อส่วน

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 75 5,330.00 วัชระ จุ้ยเจ๊ก 869355716 g5691watcharaju@kurupatana.ac.th

660 614011014
การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยระบบดิจิทัล
สมาร์ทแอพพลิเคช่ัน

บริษัท อีดูเทค จ ากัด 150 7,080.00 อรวรรณ รุ่งกิจวัฒนกุล 649622914 tanasoft.tsc@gmail.com

661 614011020 การสอนดาราศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 60 4,780.00 สุวิทย์ คงภักดี 898675347 g5382suwitkh@kurupatana.ac.th

662 614011021
การสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับครูระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 50 4,630.00 สุวิทย์ คงภักดี 898675347 g5382suwitkh@kurupatana.ac.th

663 614011022
การสอนปฏิบัติการร่วมกับสถานการณ์จ าลองเร่ืองอณู
พันธุศาสตร์ ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 30 4,650.00 สุวิทย์ คงภักดี 898675347 g5382suwitkh@kurupatana.ac.th

664 614011024
การอบรมเชิงปฏิบัติการทางเคมี : เทคนิคการแยกสาร
ด้วยวิธีโครมาโทกราฟีและวิธีการสกัด

มหาวิทยาลัยนครพนม 40 4,670.00 ศิขริน ด้งวค าภา 951694597 g6096sikarindu@kurupatana.ac.th

665 614011025
การอบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์ดาราศาสตร์เพ่ือพัฒนาครู
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 30 4,240.00 การญ์พิชชา กชกานน 863327565 kkodkanon@gmail.com

666 614011032
เทคโนโลยีเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ และการประยุกต์ใน
ห้องเรียน

บริษัท ไซเบอร์เซิร์ฟโซลูชัน จ ากัด 30 3,740.00 ภาณุพงษ์ วันจันทึก 639351445 n60panupongwa@kurupatana.ac.th

667 614011040

เรียนสุข สนุกโน้ต สร้างนักเรียนให้จดบันทึกเพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากกระบวนการ Brain-Base 
Learning (BBL) และ VAK-Learning เพ่ือเข้าสู่สังคม
การเรียนรู้อย่างย่ังยืน ศตวรรษท่ี21 ส าหรับวิชาวิทยา
สาสตร์ ระดับช้ันมัธยมปลาย

บริษัท ศูนย์ความรู้พ่ีจุฬา จ ากัด 150 6,270.00 สุรศักด์ิ ชะวะวุฒโท 896105531 pchulaknowledge888@gmail.com

668 614011043
หลักและเทคนิคระดับพ้ืนฐานส าหรับการคิดนวัตกรรม
และการต่อยอดสู่สิทธิบัตรส าหรับครูวิทยาศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 30 4,420.00 อนุสรณ์ ตองอ่อน 896660248 educrru@crru.ac.th

669 614011044

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียน
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ ๗ ข้ัน (๗E) ประกอบชุด ส่ือ
ประสม

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 3,920.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

670 614011048
หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาครูวิทยาศาสตร์
สู่ยุค Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,320.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

671 614011055 อินเตอร์เน็ตเพ่ือสรรพส่ิงเบ้ืองต้น ส านักนวัตกรรมและบริการสังคม 40 3,810.00 ดวงรัตน์ อินพรม 649746392 duangrat-in@hotmail.com

672 614012005
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ
การสร้างส่ือการสอน

ศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 60 5,510.00 กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง 984433055 g3267kannikarth@kurupatana.ac.th

หนา้ที ่47 จาก 55



ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

673 614012009

การพัฒนาวิธีการสอนผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบ STEAM (Science 
Technology Engineering Arts and Math) – ระดับ
มัธยม ศึกษาตอนปลาย

บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด 100 6,950.00 คุณจินตนา สิทธิศักด์ิ 872761631 n6089jirawongto@kurupatana.ac.th

674 614012012 การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือไม้ดอกไม้ประดับ
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)

40 6,940.00 พิรุณรัตน์ ปุณยลิขิต 025647000 ต่อ 77210 piroonrut@nstda.or.th

675 614012013
การเรียนรู้ Stem Education ด้วยส่ือ zSpace กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-5

บริษัท แบนด์เวิลด์ 589 กรุ๊ป จ ากัด 100 1,860.00 พฤกษ์สุวรรณ จักรณรงค์ 936974259 sila251515@gmail.com

676 614012018
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองกล้องจุลทรรศน์ : การใช้
งานกล้องจุลทรรศน์ การถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์
 และการซ่อมบ ารุงกล้องจุลทรรศน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์

40 3,830.00 นภาพร แข่งขัน 621956258 g5275napapornkh@kurupatana.ac.th

677 614012019

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณา
เทคโนโลยีกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริม
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีชช่ิงแอนด์เลิร์นน่ิง 100 3,630.00 พัฑฒิดา ชัยวงค์ 819987577 com.lamphun@gmail.com

678 614012020
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยซอฟต์แวร์ห้องทดลองเสมือน
จริงทางเคมี

บริษัทเดอะซันเพล็กซ์เอ็นจิเนียร์ร่ิงแอนด์ซอฟต์แวร์ จ ากัด 30 9,680.00 ก้องเกียรติ หิรัญเกิด 619369145 yamadathai@gmail.com

679 614012024 ทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 5,500.00 กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง 984433055 g3267kannikarth@kurupatana.ac.th
680 614012025 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเร่ืองไฟฟ้ากระแสสลับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 40 7,000.00 รัชชนันท์ พ่ึงจันดุม 862528072 ratchanan.pue@gmail.com

681 614012026
เทคนิคการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ในรูปแบบ Active 
Physics ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 20 5,810.00 อนุสรณ์ ตองอ่อน 896660248 educrru@crru.ac.th

682 614012027
เทคนิคการสอนโครงงาน/วิจัยให้คิดวิเคราะห์เชิง
สร้างสรรค์

ศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 60 6,000.00 กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง 984433055 g3267kannikarth@kurupatana.ac.th

683 614012028
เทคนิคการสอนโดยใช้หลักการส่ือสารวิทยาศาสตร์ สา
หรับครูยุค 4.0 เพ่ือสร้างความสนใจและแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้เรียน

บริษัท ไวซ์ เอ็ดดูเคช่ัน เซ็นเตอร์ จ ากัด 80 6,360.00 เบญจมาศ เหลือจันทร์ 906781074 cowiseeducationcenter@gmail.com

684 614012032 วิทยาศาสตร์กับความงาม ศูนย์เคร่ืองมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 30 800.00 ประวรดา โภชนจันทร์ 815565254 praworada2002@yahoo.com

685 614012034
สนุกกับพันธุศาสตร์ผ่านส่ือการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นทักษะ
การคิด

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)

90 7,860.00 พิรุณรัตน์ ปุณยลิขิต 025647000 ต่อ 77210 piroonrut@nstda.or.th

686 614012035
อบรมเชิงปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ทางนิวเคลียร์และ
ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าต่อส่ิงมีชีวิต

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 100 5,500.00 วัชระ จุ้ยเจ๊ก 869355716 g5691watcharaju@kurupatana.ac.th

687 614013002
การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา ส าหรับ
ระดับมัธยมศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 100 5,390.00 กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง 984433055 g3267kannikarth@kurupatana.ac.th

688 614013004
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โดยใช้โมเดลครูสมสุข 3อ
 2ช

สมาคมศิษย์เก่าบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 80 4,930.00 สงวน อินทร์รักษ์ 817193321 san_inrak@hotmail.com

หนา้ที ่48 จาก 55



ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

689 614013006
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนฟิสิกส์เพ่ือรองรับ
ไทยแลนด์ 4.0

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 30 4,760.00 ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล 852163949 chai1962@yahoo.com

690 614013008 การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช ศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 40 6,000.00 กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง 984433055 g3267kannikarth@kurupatana.ac.th

691 614013011
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (เพ่ือการใช้งานในชีวิต
จริง)

บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จ ากัด 60 8,140.00 จีรณา นุชเอก 656659469 geerana@newspective.co.th

692 614021004
การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี
เคร่ืองค านวณทางวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

คาสิโอ มาร์เก็ตต้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด 90 4,310.00 นนทวัฒน์ อ่ิมสม-สมบูรณ์ 879882586 Nonthawat@casio.com.sg

693 614021008

การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad ในศตวรรษท่ี 21 
(ระดับพ้ืนฐาน)

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด 150 4,940.00 รุจิรา สมบูรณ์กิจ 634463413 peehdee03@gmail.com

694 614021010
การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะกระบวนการและโครงงานคณิตศาสตร์ส าหรับครู
ประจ าการในโรงเรียนเขตภาคเหนือตอนล่าง

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 90 4,840.00 วัชระ จุ้ยเจ๊ก 869355716 g5691watcharaju@kurupatana.ac.th

695 614021016
หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาครูคณิตศาสตร์สู่
ยุค Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 5,300.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

696 614021017
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้และสร้างส่ือการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม LaTeX

มหาวิทยาลัยนครพนม 45 4,370.00 ศิขริน ด้งวค าภา 951694597 g6096sikarindu@kurupatana.ac.th

697 614021018
อบรมเชิงปฏิบัติการ?การสร้างวีดีโอการศึกษาอย่างมี
คุณภาพด้วยโปรแกรม Camtasia (ระดับพ้ืนฐาน)

หจก.ไอไอ (ไทยแลนด์) 150 1,930.00 ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ 894283575 n60nattapatub@kurupatana.ac.th

698 614022001
การแก้ไขโจทย์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม SCILAB ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 40 2,740.00 แสงดาว นาคปาน 034109300 ต่อ 3909 rdi.academicservices@gmail.com

699 614022002
การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบ Active 
Learning โดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ส าหรับ
ครูมัธศึกษาตอนปลาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 50 3,600.00 การญ์พิชชา กชกานน 863327565 kkodkanon@gmail.com

700 614022004

การพัฒนาความสามารถของครูสายงานการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายด้านการทาวิจัยจากงานประจาสู่ห้องเรียนตามวิธี
สอนแบบการวิจัยเป็นฐาน ด้วยกระบวนการ R to 2R

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด 100 7,890.00 รุจิรา สมบูรณ์กิจ 634463413 peehdee03@gmail.com

701 614022008
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ทาง
สถิติส าหรับครูประจ าการในโรงเรียนเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 40 6,470.00 วัชระ จุ้ยเจ๊ก 869355716 g5691watcharaju@kurupatana.ac.th

702 614022009
การอบรมสถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการ
วิจัยส าหรับครูประจ าการในโรงเรียนเขตภาคเหนือ
ตอนล่างด้วย

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 40 6,470.00 วัชระ จุ้ยเจ๊ก 869355716 g5691watcharaju@kurupatana.ac.th

หนา้ที ่49 จาก 55



ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

703 614023002

การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad ในศตวรรษท่ี 21 
(ระดับกลาง)

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด 100 8,400.00 รุจิรา สมบูรณ์กิจ 634463413 peehdee03@gmail.com

704 614023003
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการประเมินการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ระดับมัธยมศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับอาเซียน 80 7,830.00 สมควร สีชมภู 850119275 srichompoo_crme@outlook.com

705 614031001
“การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา”

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

120 4,620.00 ณัฐกิตต์ิ นาทา 843197938 g1588natthakitna@kurupatana.ac.th

706 614031002 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (บทกวี) บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จ ากัด 30 6,970.00 จีรณา นุชเอก 656659469 geerana@newspective.co.th

707 614031005
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู 4.0 : ภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

150 4,500.00 สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ 800962628 sirawan@buu.ac.th

708 614031006
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 
ส าหรับครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

120 4,620.00 ณัฐกิตต์ิ นาทา 843197938 g1588natthakitna@kurupatana.ac.th

709 614031007
การพัฒนาบุคลิกภาพและการน าเสนองานสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศในยุค 4.0

บริษัท นายฉบับ จ ากัด 150 6,760.00 เช่ียวชาญ มุสิกวัชร์ 870592344 n60cheawchan@kurupatana.ac.th

710 614031017

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่าน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือส่งเสริม
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของครูมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

อบรมและบริการวิชาการ 150 4,880.00 ณัชภิตษา เชาวนแช่มช่ืน 897954637 n60natphitsach@kurupatana.ac.th

711 614031018

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย:การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) 
ประกอบกลุ่มร่วมมือท่ีใช้ผังกราฟฟิก เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 100 4,960.00 ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว 942585885 Tersomo1234@gmail.com

712 614031019
หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาครูภาษาไทยสู่ยุค
 Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 5,500.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

713 614032001
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย :ระดับกลาง

บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด 100 5,900.00 สุรัตน์ ยุทธเสรี 643599000 suratiworld@gmail.com

714 614032005
หลักสูตรฝึกอบรมอ่านท านองเสนาะส าหรับครูผู้สอน
ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

100 5,640.00 อภิญญา หนูมี 851449571 Sapinya20@hotmail.com

715 614033001
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษท่ี 21 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย : ระดับสูง

บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด 80 6,900.00 สุรัตน์ ยุทธเสรี 643599000 suratiworld@gmail.com

หนา้ที ่50 จาก 55



ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

716 614041003
การจัดกิจกรรมท้าทายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ

50 3,012.00 สุริยาวุธ สุวรรณบุบผา 844738808 suriyawuth@gmail.com

717 614041009
จากหลักสูตรแกนกลางสู่หลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีมี
เอกลักษณ์

บริษัท เอนเกจ ทู เลิร์น จ ากัด 40 5,585.00 ธีระศักด์ิ ท่ังสุวรรณ 641566592 n60teerasakth@kurupatana.ac.th

718 614042003
เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารส าหรับครู 
ยุคการศึกษา 4.0

บริษัท นายฉบับ จ ากัด 100 8,509.00 เช่ียวชาญ มุสิกวัชร์ 870592344 n60cheawchan@kurupatana.ac.th

719 614042004 อบรมเทคนิคการสอบ CEFR มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 40 4,020.00 อุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอ าไพ 813561066 training@hu.ac.th

720 614044001
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับ 
Pre-Intermediate (A2) โดยใช้สถานการณ์จ าลอง
เสมือนจริงแบบออนไลน์ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย

บริษัท ไทยอินฟอร์เมช่ันพับลิชช่ิงซิสเต็มส์ จ ากัด 150 4,400.00 ภัทรภณ อายุวัตน์ 816381279 kanchorn07@gmail.com

721 614044002
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารจากส่ือส าเร็จรูป SPEEXX 
ระดับพ้ืนฐาน (Basic User A1-A2)

บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกรเตอร์ จ ากัด 150 3,600.00 ประสิทธ์ิ นิลเกตุ 915545545 prasitnilket@gmail.com

722 614081001
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาญ่ีปุ่น “แนว
ทางการจัดการเรียนรู้ไวยากรณ์ โดยใช้หลักการเรียนรู้
ในทักษะศตวรรษท่ี21 รุ่นท่ี1 (ณ กรุงเทพมหานคร)

เจแปนฟาวน์เดช่ัน กรุงเทพฯ 50 0.00 ชนิดา หิรัญวัชรพฤกษ์ 022617500-4 chanida@jfbkk.or.th

723 614081002
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาญ่ีปุ่น “แนว
ทางการจัดการเรียนรู้ไวยากรณ์ โดยใช้หลักการเรียนรู้
ในทักษะศตวรรษท่ี21 รุ่นท่ี2 (ณ จังหวัดตรัง) ”

เจแปนฟาวน์เดช่ัน กรุงเทพฯ 50 0.00 ชนิดา หิรัญวัชรพฤกษ์ 022617500-4 chanida@jfbkk.or.th

724 614081003
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาญ่ีปุ่น “แนว
ทางการจัดการเรียนรู้ไวยากรณ์ โดยใช้หลักการเรียนรู้
ในทักษะศตวรรษท่ี21 รุ่นท่ี3 (ณ จังหวัดเชียงใหม่) ”

เจแปนฟาวน์เดช่ัน กรุงเทพฯ 50 0.00 ชนิดา หิรัญวัชรพฤกษ์ 022617500-4 chanida@jfbkk.or.th

725 614081004
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาญ่ีปุ่น “แนว
ทางการจัดการเรียนรู้ไวยากรณ์ โดยใช้หลักการเรียนรู้
ในทักษะศตวรรษท่ี21 รุ่นท่ี4 (ณ จังหวัดอุบลราชธานี) ”

เจแปนฟาวน์เดช่ัน กรุงเทพฯ 50 0.00 ชนิดา หิรัญวัชรพฤกษ์ 022617500-4 chanida@jfbkk.or.th

726 614081005
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาญ่ีปุ่น “แนว
ทางการจัดการเรียนรู้ไวยากรณ์ โดยใช้หลักการเรียนรู้
ในทักษะศตวรรษท่ี21 รุ่นท่ี5 (ณ กรุงเทพมหานคร)

เจแปนฟาวน์เดช่ัน กรุงเทพฯ 50 0.00 ชนิดา หิรัญวัชรพฤกษ์ 022617500-4 chanida@jfbkk.or.th

727 614082001
โครงการอบรมครูสอนภาษาญ่ีปุ่น “ การอบรมเพ่ือ
พัฒนาความสามารถภาษาญ่ีปุ่น ”

เจแปนฟาวน์เดช่ัน กรุงเทพฯ 18 0.00 ชนิดา หิรัญวัชรพฤกษ์ 022617500-4 chanida@jfbkk.or.th

728 614091001
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู 4.0 : ภาษาจีน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

150 3,770.00 สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ 800962628 sirawan@buu.ac.th

729 614101008
การใช้เทคโนโลยีและส่ือนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0

บริษัท โมบาย โซลูช่ันส์ อินทิเกรเตอร์ จ ากัด 150 3,200.00 ประสิทธ์ิ นิลเกตุ 915545545 prasitnilket@gmail.com

730 614101014
การพัฒนาสมรรถนะครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด 150 4,700.00 รุจิรา สมบูรณ์กิจ 634463413 peehdee03@gmail.com

หนา้ที ่51 จาก 55



ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

731 614101025 ประกาศนียบัตรการรู้ดิจิทัลในระดับมาตรฐานสากล บริษัท เออาร์ไอที จ ากัด 50 5,000.00 สุภิญญา สุนทรสถิตใจ 863207137 oil_kittypink@hotmail.com

732 614102001
กลยุทธ์การสอนต่อหลักสูตรวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง 2560 ด้วยเทคนิค สะเต็ม
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 75 6,234.00 สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ 819528129 hanjitsuwan@gmail.com

733 614102008

การพัฒนา Mobile Learning Application บน
พ้ืนฐานแนวคิด Connectivism และทฤษฏีการเรียนรู้ 
Constructivism เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้าง
และเช่ือมโยงองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 50 6,800.00 ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว 942585885 Tersomo1234@gmail.com

734 614102012
ผลิตส่ือเออาร์ ด้วยโมช่ันและอินโฟฯ ส าหรับห้องเรียน
อัจฉริยะ

บริษัท เออาร์ไอที จ ากัด 50 5,030.00 สุภิญญา สุนทรสถิตใจ 863207137 oil_kittypink@hotmail.com

735 614102013 มูเดิลกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 บริษัท เออาร์ไอที จ ากัด 50 6,050.00 สุภิญญา สุนทรสถิตใจ 863207137 oil_kittypink@hotmail.com

736 614111016
การออกแบบการเรียนการสอนสังคมศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันส่ือส าหรับ นักเรียน
มัธยมศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 30 5,000.00 อาทิตย์ โพธ์ิศรีทอง 813421937 fet2525@hotmail.com

737 614111022
แนวความคิดทางกฎหมายส าหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ส านักนวัตกรรมและบริการสังคม 60 2,500.00 ดวงรัตน์ อินพรม 649746392 duangrat-in@hotmail.com

738 614111023 แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยศาสตร์พระราชา บริษัท นายฉบับ จ ากัด 150 6,760.00 เช่ียวชาญ มุสิกวัชร์ 870592344 n60cheawchan@kurupatana.ac.th

739 614111026

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ
ครูผู้สอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็น
พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

โรงเรียนอุตรดิตถ์ 50 3,500.00 วิวัฒชัย หล่มศรี 816744831 g2866wiwatchailo@kurupatana.ac.th

740 614111031

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่าน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือส่งเสริม
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของครูมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อบรมและบริการวิชาการ 150 3,600.00 ณัชภิตษา เชาวนแช่มช่ืน 897954637 n60natphitsach@kurupatana.ac.th

741 614111033
หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาครูสังคมสู่ยุค 
Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 150 4,300.00 อภิวัฒ รัตนวัน 813340567 mkt8888@yahoo.com

742 614112003

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ – สังเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ประเด็นพัฒนาการของประชาคมอาเซียน (ASEAN)

บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จ ากัด 100 6,000.00 จารุวรรณ เทียนมหาสาทิศ 917914695 stgroupthailand@gmail.com

743 614112007
หลักสูตรฝึกอบรม เร่ือง “การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ส าหรับครูสังคม
ศึกษาในศตวรรษท่ี 21: ระดับกลาง”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

50 4,700.00 อภิญญา หนูมี 851449571 Sapinya20@hotmail.com

744 614113002 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 40 3,800.00 สิรินาถ จงกลกลาง 878720199 g3672sirinatjo@kurupatana.ac.th

หนา้ที ่52 จาก 55



ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

745 614121004
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เทนนิสเบ้ืองต้นใน
สถานศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขต
บางเขน)

60 2,600.00 พิกุล เอกวรางกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ645789242 beer_soda007@hotmail.com

746 614121005
การพัฒนาการสอนกีฬาฟุตบอลอย่างมืออาชีพ โดย โชค
ทวี พรหมรัตน์ (ระดับมัธยมปลาย)

บริษัท ไอ - สปอร์ต จ ากัด 90 5,100.00 นพสิทธ์ิ คีรีเมธาสิทธ์ิ 996352962 noppasith@thumbup.co.th

747 614121007
เทคนิคการสอนลีลาศเพ่ือกีฬา ข้ันพ้ืนฐาน (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย)

บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จ ากัด 120 5,000.00 จารุวรรณ เทียนมหาสาทิศ 917914695 stgroupthailand@gmail.com

748 614121010 มวยไทยข้ันพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 150 4,500.00 สุชาติ หอมจันทร์ 819773361 Suchart.hom007@gmail.com

749 614121012
หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้สอนกีฬา
ดาบไทยระดับข้ันพ้ืนฐาน

สมาคมกีฬาดาบไทยและกระบ่ีกระบอง 30 5,000.00 ณัชฐปกรณ์ มะลิทอง 892043459 pit_sa_nu@hotmail.com

750 614122003 มวยไทยข้ันกลาง คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 100 5,500.00 สุชาติ หอมจันทร์ 819773361 Suchart.hom007@gmail.com

751 614123002
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับสูง ด้วยการสอนแบบร่วมมือ

บริษัท เงินทองพะเนิน จ ากัด 80 9,000.00 รุจิรา สมบูรณ์กิจ 634463413 peehdee03@gmail.com

752 614131003
อบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบActive Learningกลุ่มสาระวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 30 6,400.00 สมเจตน์ ผิวทองงาม 848446422 g3471chitapornia@kurupatana.ac.th

753 614142001
การพัฒนาสมรรถนะ ทักษะและวิชาการของครูผู้สอน
ดนตรี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 50 4,600.00 อุบลวรรณ กิจคณะ 862541194 g5289ubonwanki@kurupatana.ac.th

754 614142002 หลักการพัฒนาหลักสูตรด้านดนตรี คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 50 3,300.00 สุชาติ หอมจันทร์ 819773361 Suchart.hom007@gmail.com

755 614151005
กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือปรับพฤติกรรมนักเรียน 
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

บริษัท อะบัสโบโต เอดูเคชันแนล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ากัด 150 7,800.00 กุลศยา พรมทอง 899038442 abasboto.edu.service@gmail.com

756 614151006
เคร่ืองมือวินิจฉัยและเข้าใจเด็ก Gen Z (มัธยมศึกษา
ตอนปลาย)

บริษัท อะบัสโบโต เอดูเคชันแนล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ากัด 150 7,780.00 กุลศยา พรมทอง 899038442 abasboto.edu.service@gmail.com

757 614151019
หลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษา: ทักษะการปรึกษา
เบ้ืองต้นส าหรับครู

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขต
บางเขน)

45 3,700.00 พิกุล เอกวรางกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ645789242 beer_soda007@hotmail.com

758 614152003 จิตวิทยาการปรึกษาส าหรับครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 40 4,500.00 รัชชนันท์ พ่ึงจันดุม 862528072 ratchanan.pue@gmail.com

759 614152006 หลักสูตร การให้การปรึกษากับวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยนเรศวร  กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุน
มนุษย์

100 4,400.00 ศิริวรรณ นาเอก 813943304 siriwann@nu.ac.th

760 614181005
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator 
ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based
 Learning (CBL)

ห้องเรียนแห่งอนาคต 60 4,050.00 ณิชานันทน์ ค าเสริฐ 808107181 n60nichanankh@kurupatana.ac.th

761 614181007
การใช้ส่ือดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างห้องเรียน Active - ส าหรับครูม.ปลาย

ห้องเรียนแห่งอนาคต 60 4,050.00 ณิชานันทน์ ค าเสริฐ 808107181 n60nichanankh@kurupatana.ac.th
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ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

762 614181009

การฝึกอบรมปฏิบัติการ ระบบสมองกลฝังตัว ด้วยไอโอที
 (IoT) Smart Farm เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ตอบสนอง Thailand 4.0

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เรียลไอที 120 9,460.00 ไพโรจน์ จุลรัตน์ 959314050 n60pairochju@kurupatana.ac.th

763 614181015
การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงด้วยหลัก "ศาสตร์
พระราชา" Active Learning โดยใช้โครงงานอย่างง่าย
หน้าเดียว

บ.ควอลิต้ี พรอพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ ากัด 150 5,000.00 บดินทร์ มนูญผล 939369626 n60bordinma@kurupatana.ac.th

764 614181016
การพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ครูมืออาชีพ 
ส าหรับช่วงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด 150 6,100.00 จุฑาทิพย์ สุกาญจนาเศรษฐ์ 634519359 naiinforschool@gmail.com

765 614181017
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) บูรณาการร่วมกับชุมชนเป็น
ฐานในการเรียนรู้

ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 100 5,000.00 ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว 942585885 Tersomo1234@gmail.com

766 614181018 การพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 150 3,020.00 อ านวย สุวรรณชาตรี 919705574 prasawat2515@hotmail.co.th

767 614181019
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ส าหรับครูช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

บริษัท เขียวย่ังยืน จ ากัด 150 3,670.00 ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ 809457565 n60chatkaewbh@kurupatana.ac.th

768 614181021
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนานวัตกรรม
สู่การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการ PLC ส าหรับ
ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 150 3,600.00 อ านวย สุวรรณชาตรี 919705574 prasawat2515@hotmail.co.th

769 614181033
ความรู้และทักษะในการผลิตเคร่ืองส าอางเบ้ืองต้นใน
ระดับห้องปฏิบัติการส าหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จ ากัด 60 7,850.00 จีรณา นุชเอก 656659469 geerana@newspective.co.th

770 614181039

เล่นอย่างไร ให้ได้เรียนรู้ เทคนิคการออกแบบเกมเพ่ือ
การเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ วิชา
ภาษาไทย สังคมศาสตร์ และการงานพ้ืนฐานอาชีพ 
ระดับมัธยมปลาย

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 120 4,100.00 จริญญา แจ่มแจ้ง 863200063 jarinya.jam@learn.co.th

771 614181041 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูอย่างย่ังยืน บริษัท แอดวานซ์ บิสิเนส ออพพอร์ทูนิต้ี จ ากัด 150 6,500.00 ชุติกาญจน์ ปาระมี 856479490 puchisshcc@gmail.com

772 614181045

หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การถ่ายภาพเบ้ืองต้น
เพ่ือการสร้างส่ือการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยม
ศุีกษาตอนปลาย

สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่ 60 6,000.00 ศักดา แสงกันหา 878716611 maligood@hotmail.com

773 614181046

หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพ่ือการนาเสนอแบบมือ
อาชีพกลุ่มบูรณาการสาระในระดับช้ันมัธยมศุีกษาตอน
ปลาย

สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่ 60 5,800.00 ศักดา แสงกันหา 878716611 maligood@hotmail.com

774 614181048
ห้องเรียนกลับด้าน สู่การเปล่ียนผ่านศตวรรษท่ี 21 ด้วย
แอพพลิเคช่ัน EDMODO ส าหรับช่วงช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด 150 6,100.00 จุฑาทิพย์ สุกาญจนาเศรษฐ์ 634519359 naiinforschool@gmail.com
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ท่ี รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร หน่วยพัฒนา จ านวนคน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร

ช่ือผู้ประสานงาน เบอร์โทร e-mail

บัญชีรายช่ือหลักสูตรท่ีระบุจ านวนคน/รุ่น

775 614182001 “เรียนรู้สู่ปัญญาประดิษฐ์” สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย 100 6,800.00 ปัญญา ทรงเสรีย์ n/a proteacher47@gmail.com
776 614182008 การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม คณะครุศาสตร์ 100 3,200.00 เกษศิริ ทองเฉลิม 885844156 ketsiri18j@gmail.com

777 614182013 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
ห.จ.ก. บี.พี เพ่ือการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริม
มาตรฐานการศึกษา

150 2,800.00 บุญถึง ประเมินมงคลกุล 811708686 bun.b.p.2512@hotmail.com

778 614183001
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือการก้าวสู่ 
ประเทศไทย 4.0

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 40 7,900.00 สุทธิดา จ ารัส 875038292 suthida.c@elearning.cmu.ac.th

779 614185001
เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง่ายๆ ให้ได้ใจ
นักเรียน ระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรใหม่

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 50 4,200.00 จริญญา แจ่มแจ้ง 863200063 jarinya.jam@learn.co.th

780 614291016 การสร้างส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบเกม คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 60 3,100.00 สุปภาดา เซียวสกุล 940818879 g4375supapradasi@kurupatana.ac.th

781 614292003
การเป็นครูในยุคดิจิทัลเพ่ือตอบสนอง นโยบาย 
Thailand 4.0 ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 80 9,400.00 อโนมา สุวรรณาภิชาติ0256209516 ต่อ 622592cpcams@ku.ac.th

782 614992007
การออกแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์และการประเมิน
แบบ Real-time เพ่ือการเรียนรู้

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 100 5,300.00 อุบลวรรณ กิจคณะ 862541194 g5289ubonwanki@kurupatana.ac.th

783 617171008
กิจกรรมดนตรีส าหรับเด็กพิเศษตามแนวทางของออร์ฟ 
(Orff Schuwerk)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขต
บางเขน)

40 2,900.00 พิกุล เอกวรางกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ645789242 beer_soda007@hotmail.com

784 617171013 รู้และเข้าใจนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 150 4,000.00 อาทิตย์ โพธ์ิศรีทอง 813421937 fet2525@hotmail.com

785 617171016
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูในการจัดท าแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 70 4,500.00 กัณหา คงหอม 852918663 kun_ha55@hotmail.com

786 617171017
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูผู้นิเทศการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 70 4,500.00 กัณหา คงหอม 852918663 kun_ha55@hotmail.com

787 617171023
หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู ผู้ให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเร่ิมส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 70 3,600.00 กัณหา คงหอม 852918663 kun_ha55@hotmail.com

หนา้ที ่55 จาก 55


