ที่

รหัสหลักสูตร

1

612121014

2

613011028

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่หนวยพัฒนายกเลิกจัดอบรม (ป#งบประมาณ 2561)
รุนที่
ชื่อหลักสูตร
หนวยงาน
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนระดับประถมศึกษากลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพล
012
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
ศึกษาระดับพื้นฐานดวยการสอนแบบรวมมือ
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร2สําหรับครูวิทยาศาสตร2ระดับชั้น
003 มัธยมศึกษาตอนตน โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ แอทลาส(ATLAS)จาก
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
หองเรียนปกติสูสะเต็มศึกษา
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การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร2สําหรับครูวิทยาศาสตร2ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ แอทลาส(ATLAS)จาก
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
หองเรียนปกติสูสะเต็มศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะครูในการสรางทักษะพื้นฐานทางการคิด เชิงวิทยาศาสตร2สําหรับเด็ก
โรงเรียนเวตวันวิทยา
ปฐมวัย
โครงการพัฒนาครูประจําการระดับชั้นอนุบาลดานสมรรถนะและทักษะการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) ตามกรอบอางอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) บริษัท คลับอะคาเดเมีย จํากัด
(กรณีศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ)

006

โครงการพัฒนาครูประจําการระดับชั้นอนุบาลดานสมรรถนะและทักษะการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) ตามกรอบอางอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) บริษัท คลับอะคาเดเมีย จํากัด
(กรณีศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ)

003

โครงการพัฒนาครูประจําการระดับชั้นอนุบาลดานสมรรถนะและทักษะการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) ตามกรอบอางอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) บริษัท คลับอะคาเดเมีย จํากัด
(กรณีศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ)
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โครงการพัฒนาครูประจําการระดับชั้นอนุบาลดานสมรรถนะและทักษะการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) ตามกรอบอางอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)
(กรณีศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
เทคนิคการอานออกเสียงภาษาอังกฤษดวยการสะกดคําแบบโฟนิคส2 สําหรับครูปฐมวัย
เพื่อเปKนตนแบบที่ดีในการอานออกเสียง ใหเด็กฟLง (ออนไลน2)
เทคนิคการอานออกเสียงภาษาอังกฤษดวยการสะกดคําแบบโฟนิคส2 สําหรับครูปฐมวัย
เพื่อเปKนตนแบบที่ดีในการอานออกเสียง ใหเด็กฟLง (ออนไลน2)
เทคนิคการอานออกเสียงภาษาอังกฤษดวยการสะกดคําแบบโฟนิคส2 สําหรับครูปฐมวัย
เพื่อเปKนตนแบบที่ดีในการอานออกเสียง ใหเด็กฟLง (ออนไลน2)
เทคนิคการอานออกเสียงภาษาอังกฤษดวยการสะกดคําแบบโฟนิคส2 สําหรับครูปฐมวัย
เพื่อเปKนตนแบบที่ดีในการอานออกเสียง ใหเด็กฟLง (ออนไลน2)
เทคนิคการอานออกเสียงภาษาอังกฤษดวยการสะกดคําแบบโฟนิคส2 สําหรับครูปฐมวัย
เพื่อเปKนตนแบบที่ดีในการอานออกเสียง ใหเด็กฟLง (ออนไลน2)
เทคนิคการอานออกเสียงภาษาอังกฤษดวยการสะกดคําแบบโฟนิคส2 สําหรับครูปฐมวัย
เพื่อเปKนตนแบบที่ดีในการอานออกเสียง ใหเด็กฟLง (ออนไลน2)
เทคนิคการอานออกเสียงภาษาอังกฤษดวยการสะกดคําแบบโฟนิคส2 สําหรับครูปฐมวัย
เพื่อเปKนตนแบบที่ดีในการอานออกเสียง ใหเด็กฟLง (ออนไลน2)
เทคนิคการอานออกเสียงภาษาอังกฤษดวยการสะกดคําแบบโฟนิคส2 สําหรับครูปฐมวัย
เพื่อเปKนตนแบบที่ดีในการอานออกเสียง ใหเด็กฟLง (ออนไลน2)
เทคนิคการอานออกเสียงภาษาอังกฤษดวยการสะกดคําแบบโฟนิคส2 สําหรับครูปฐมวัย
เพื่อเปKนตนแบบที่ดีในการอานออกเสียง ใหเด็กฟLง (ออนไลน2)

บริษัท คลับอะคาเดเมีย จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา
โรงเรียนเสริมทักษะภาษา
คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา
โรงเรียนเสริมทักษะภาษา
คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา
โรงเรียนเสริมทักษะภาษา
คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา
โรงเรียนเสริมทักษะภาษา
คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา
โรงเรียนเสริมทักษะภาษา
คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา
โรงเรียนเสริมทักษะภาษา
คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา
โรงเรียนเสริมทักษะภาษา
คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา
โรงเรียนเสริมทักษะภาษา
คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา
โรงเรียนเสริมทักษะภาษา
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เทคนิคการอานออกเสียงภาษาอังกฤษดวยการสะกดคําแบบโฟนิคส2 สําหรับครูปฐมวัย
เพื่อเปKนตนแบบที่ดีในการอานออกเสียง ใหเด็กฟLง (ออนไลน2)
โครงการพัฒนาการออกเสียงและสะกดคําภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยในการสอนภาษาอังกฤษดวยสื่อประสม (Multimedia)
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยในการสอนภาษาอังกฤษดวยสื่อประสม (Multimedia)
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยในการสอนภาษาอังกฤษดวยสื่อประสม (Multimedia)
การพัฒนาการสอนคําศัพท2ภาษาอังกฤษผานนิทาน ดนตรี การเคลื่อนไหว บทบาทสมมติ
ศิลปะ และการทําอาหาร สําหรับครูอนุบาล

คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา
โรงเรียนเสริมทักษะภาษา
บริษัท คลับอะคาเดเมีย จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เอนเกจ ทู เลิร2น จํากัด

พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนการจัด
ประสบการณ2การเรียนรูแบบใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู
และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยกิจกรรมเสริมประสบการณ2การเรียนรูดวยเกม เพลง
และนิทานภาษาอังกฤษแบบ BBL สําหรับเด็กปฐมวัย : Learning English by Game
บริษัทสงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
Song and Storytelling for early childhood ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
จํากัด
๒๕๖๐ ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปาโมเดล (CIPPA Model) และการใช
กระบวนการแกปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม และการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2 นําความรูไปพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา
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พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนการจัด
ประสบการณ2การเรียนรูแบบใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู
และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยกิจกรรมเสริมประสบการณ2การเรียนรูดวยเกม เพลง
และนิทานภาษาอังกฤษแบบ BBL สําหรับเด็กปฐมวัย : Learning English by Game
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
Song and Storytelling for early childhood ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
จํากัด
๒๕๖๐ ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปาโมเดล (CIPPA Model) และการใช
กระบวนการแกปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม และการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2 นําความรูไปพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา
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พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนการจัด
ประสบการณ2การเรียนรูแบบใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู
และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยกิจกรรมเสริมประสบการณ2การเรียนรูดวยเกม เพลง
และนิทานภาษาอังกฤษแบบ BBL สําหรับเด็กปฐมวัย : Learning English by Game
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
Song and Storytelling for early childhood ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
จํากัด
๒๕๖๐ ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปาโมเดล (CIPPA Model) และการใช
กระบวนการแกปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม และการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2 นําความรูไปพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา
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พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนการจัด
ประสบการณ2การเรียนรูแบบใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู
และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยกิจกรรมเสริมประสบการณ2การเรียนรูดวยเกม เพลง
และนิทานภาษาอังกฤษแบบ BBL สําหรับเด็กปฐมวัย : Learning English by Game
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
Song and Storytelling for early childhood ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
จํากัด
๒๕๖๐ ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปาโมเดล (CIPPA Model) และการใช
กระบวนการแกปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม และการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2 นําความรูไปพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา
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พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนการจัด
ประสบการณ2การเรียนรูแบบใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู
และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยกิจกรรมเสริมประสบการณ2การเรียนรูดวยเกม เพลง
และนิทานภาษาอังกฤษแบบ BBL สําหรับเด็กปฐมวัย : Learning English by Game
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
Song and Storytelling for early childhood ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
จํากัด
๒๕๖๐ ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปาโมเดล (CIPPA Model) และการใช
กระบวนการแกปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม และการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2 นําความรูไปพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

31

32

611042003

611042003

008

พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนการจัด
ประสบการณ2การเรียนรูแบบใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู
และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยกิจกรรมเสริมประสบการณ2การเรียนรูดวยเกม เพลง
และนิทานภาษาอังกฤษแบบ BBL สําหรับเด็กปฐมวัย : Learning English by Game
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
Song and Storytelling for early childhood ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
จํากัด
๒๕๖๐ ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปาโมเดล (CIPPA Model) และการใช
กระบวนการแกปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม และการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2 นําความรูไปพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

009

พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนการจัด
ประสบการณ2การเรียนรูแบบใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู
และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยกิจกรรมเสริมประสบการณ2การเรียนรูดวยเกม เพลง
และนิทานภาษาอังกฤษแบบ BBL สําหรับเด็กปฐมวัย : Learning English by Game
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
Song and Storytelling for early childhood ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
จํากัด
๒๕๖๐ ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปาโมเดล (CIPPA Model) และการใช
กระบวนการแกปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม และการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2 นําความรูไปพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา
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010

พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนการจัด
ประสบการณ2การเรียนรูแบบใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู
และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยกิจกรรมเสริมประสบการณ2การเรียนรูดวยเกม เพลง
และนิทานภาษาอังกฤษแบบ BBL สําหรับเด็กปฐมวัย : Learning English by Game
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
Song and Storytelling for early childhood ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
จํากัด
๒๕๖๐ ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปาโมเดล (CIPPA Model) และการใช
กระบวนการแกปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม และการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2 นําความรูไปพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

012

พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนการจัด
ประสบการณ2การเรียนรูแบบใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู
และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยกิจกรรมเสริมประสบการณ2การเรียนรูดวยเกม เพลง
และนิทานภาษาอังกฤษแบบ BBL สําหรับเด็กปฐมวัย : Learning English by Game
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
Song and Storytelling for early childhood ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
จํากัด
๒๕๖๐ ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปาโมเดล (CIPPA Model) และการใช
กระบวนการแกปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม และการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2 นําความรูไปพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา
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พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนการจัด
ประสบการณ2การเรียนรูแบบใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู
และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยกิจกรรมเสริมประสบการณ2การเรียนรูดวยเกม เพลง
และนิทานภาษาอังกฤษแบบ BBL สําหรับเด็กปฐมวัย : Learning English by Game
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
Song and Storytelling for early childhood ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
จํากัด
๒๕๖๐ ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปาโมเดล (CIPPA Model) และการใช
กระบวนการแกปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม และการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2 นําความรูไปพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

014

พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนการจัด
ประสบการณ2การเรียนรูแบบใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู
และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยกิจกรรมเสริมประสบการณ2การเรียนรูดวยเกม เพลง
และนิทานภาษาอังกฤษแบบ BBL สําหรับเด็กปฐมวัย : Learning English by Game
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
Song and Storytelling for early childhood ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
จํากัด
๒๕๖๐ ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปาโมเดล (CIPPA Model) และการใช
กระบวนการแกปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม และการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2 นําความรูไปพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา
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พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนการจัด
ประสบการณ2การเรียนรูแบบใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู
และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยกิจกรรมเสริมประสบการณ2การเรียนรูดวยเกม เพลง
และนิทานภาษาอังกฤษแบบ BBL สําหรับเด็กปฐมวัย : Learning English by Game
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
Song and Storytelling for early childhood ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
จํากัด
๒๕๖๐ ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปาโมเดล (CIPPA Model) และการใช
กระบวนการแกปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม และการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2 นําความรูไปพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

016

พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนการจัด
ประสบการณ2การเรียนรูแบบใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู
และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยกิจกรรมเสริมประสบการณ2การเรียนรูดวยเกม เพลง
และนิทานภาษาอังกฤษแบบ BBL สําหรับเด็กปฐมวัย : Learning English by Game
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
Song and Storytelling for early childhood ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
จํากัด
๒๕๖๐ ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปาโมเดล (CIPPA Model) และการใช
กระบวนการแกปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม และการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2 นําความรูไปพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

39

40

611042003

611042003

017

พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนการจัด
ประสบการณ2การเรียนรูแบบใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู
และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยกิจกรรมเสริมประสบการณ2การเรียนรูดวยเกม เพลง
และนิทานภาษาอังกฤษแบบ BBL สําหรับเด็กปฐมวัย : Learning English by Game
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
Song and Storytelling for early childhood ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
จํากัด
๒๕๖๐ ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปาโมเดล (CIPPA Model) และการใช
กระบวนการแกปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม และการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2 นําความรูไปพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

018

พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนการจัด
ประสบการณ2การเรียนรูแบบใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู
และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยกิจกรรมเสริมประสบการณ2การเรียนรูดวยเกม เพลง
และนิทานภาษาอังกฤษแบบ BBL สําหรับเด็กปฐมวัย : Learning English by Game
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
Song and Storytelling for early childhood ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
จํากัด
๒๕๖๐ ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปาโมเดล (CIPPA Model) และการใช
กระบวนการแกปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม และการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2 นําความรูไปพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา
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พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนการจัด
ประสบการณ2การเรียนรูแบบใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู
และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยกิจกรรมเสริมประสบการณ2การเรียนรูดวยเกม เพลง
และนิทานภาษาอังกฤษแบบ BBL สําหรับเด็กปฐมวัย : Learning English by Game
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
Song and Storytelling for early childhood ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
จํากัด
๒๕๖๐ ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปาโมเดล (CIPPA Model) และการใช
กระบวนการแกปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม และการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2 นําความรูไปพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา
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บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
Song and Storytelling for early childhood ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
จํากัด
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43

44

611042003

611042003

021

พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนการจัด
ประสบการณ2การเรียนรูแบบใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู
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และนิทานภาษาอังกฤษแบบ BBL สําหรับเด็กปฐมวัย : Learning English by Game
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
Song and Storytelling for early childhood ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
จํากัด
๒๕๖๐ ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปาโมเดล (CIPPA Model) และการใช
กระบวนการแกปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม และการนอมนําหลักปรัชญาของ
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ประสบการณ2การเรียนรูแบบใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู
และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยกิจกรรมเสริมประสบการณ2การเรียนรูดวยเกม เพลง
และนิทานภาษาอังกฤษแบบ BBL สําหรับเด็กปฐมวัย : Learning English by Game
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
Song and Storytelling for early childhood ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
จํากัด
๒๕๖๐ ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปาโมเดล (CIPPA Model) และการใช
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และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยกิจกรรมเสริมประสบการณ2การเรียนรูดวยเกม เพลง
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กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
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กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

เทคนิคการสอนศิลปะ(ทศนศิลปo)แบบ BBL เพื่อพัฒนาจินตนาการและความคิด
สรางสรรค2 สําหรับครูปฐมวัย
เทคนิคการสอนศิลปะ(ทัศนศิลปo)แบบ BBL เพื่อพัฒนาจินตนาการและความคิด
สรางสรรค2 สําหรับครูปฐมวัย
เทคนิคการสอนศิลปะ(ทัศนศิลปo)แบบ BBL เพื่อพัฒนาจินตนาการและความคิด
สรางสรรค2 สําหรับครูปฐมวัย
เทคนิคการสอนศิลปะ(ทัศนศิลปo)แบบ BBL เพื่อพัฒนาจินตนาการและความคิด
สรางสรรค2 สําหรับครูปฐมวั
เทคนิคการสอนศิลปะ(ทัศนศิลปo)แบบ BBL เพื่อพัฒนาจินตนาการและความคิด
สรางสรรค2 สําหรับครูปฐมวัย

โรงเรียนสอนศิลปะตึกน้ําชลบุรี
โรงเรียนสอนศิลปะตึกน้ําชลบุรี
โรงเรียนสอนศิลปะตึกน้ําชลบุรี
โรงเรียนสอนศิลปะตึกน้ําชลบุรี
โรงเรียนสอนศิลปะตึกน้ําชลบุรี
บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด2 โซเชียล อิน
โนเวชั่น จํากัด
บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด2 โซเชียล อิน
โนเวชั่น จํากัด
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บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด2 โซเชียล อิน
โนเวชั่น จํากัด
ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญี่ปุqน
บริษัท รอยลาน พันลาน จํากัด
การจัดการการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพดวยวินัยเชิงบวก
บริษัท รักลูก กรุrป จํากัด
การจัดการการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพดวยวินัยเชิงบวก
บริษัท รักลูก กรุrป จํากัด
การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนบานบะปqาคา สพป.สกลนคร เขต 3
การพัฒนากิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย
บริษัท รักลูก กรุrป จํากัด
การพัฒนาคณูตามเเนวคิดชุมชนนักปฏิบัติเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตเเละทักษะการคิด
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อชีวิตที่สําเร็จของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
มหาสารคาม
การพัฒนาครูตามเเนวคิดชุมชนนักปฏิบัติเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตเเละทักษะการคิดเพื่อ คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชีวิตที่สําเร็จของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
มหาสารคาม
การพัฒนาครูตามเเนวคิดชุมชนนักปฏิบัติเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตเเละทักษะการคิดเพื่อ คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชีวิตที่สําเร็จของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
มหาสารคาม
การพัฒนาครูตามเเนวคิดชุมชนนักปฏิบัติเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตเเละทักษะการคิดเพื่อ คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชีวิตที่สําเร็จของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
มหาสารคาม
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร2ตามหลักสูตร
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร2ตามหลักสูตร
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร2ตามหลักสูตร
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร2ตามหลักสูตร
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
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การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร2ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร2ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร2ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร2ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยดานการออกแบบการเรียนรู แบบสะเต็มระดับการศึกษา
ปฐมวัย (STEM Education) ตามแนวคิด Active learning
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยดานการออกแบบการเรียนรู แบบสะเต็มระดับการศึกษา
ปฐมวัย (STEM Education) ตามแนวคิด Active learning
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยดานการออกแบบการเรียนรู แบบสะเต็มระดับการศึกษา
ปฐมวัย (STEM Education) ตามแนวคิด Active learning
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยในการจัดระสบการณ2การเรียนรูโดยบูรณาการ นาฏลีลา
และละครสรางสรรค2เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค2ของเด็กปฐมวัย
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยในการจัดระสบการณ2การเรียนรูโดยบูรณาการ นาฏลีลา
และละครสรางสรรค2เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค2ของเด็กปฐมวัย
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยในการจัดระสบการณ2การเรียนรูโดยบูรณาการ นาฏลีลา
และละครสรางสรรค2เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค2ของเด็กปฐมวัย
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อการจัดประสบการณ2การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี
สําหรับเด็กปฐมวัยแหงศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
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การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อการจัดประสบการณ2การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี
สําหรับเด็กปฐมวัยแหงศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อการจัดประสบการณ2การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี
สําหรับเด็กปฐมวัยแหงศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อการจัดประสบการณ2การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี
สําหรับเด็กปฐมวัยแหงศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
การเรียนรูทักษะดานอารมณ2และสังคมเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย
การพัฒนากิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย (สําหรับครูปฐมวัย)
การเลนที่ไมใชเรื่องเลนๆ สําหรับครูปฐมวัย
การเลนที่ไมใชเรื่องเลนๆ สําหรับครูปฐมวัย
การเลนที่ไมใชเรื่องเลนๆ สําหรับครูปฐมวัย
การเลนที่ไมใชเรื่องเลนๆ สําหรับครูปฐมวัย
การเลนที่ไมใชเรื่องเลนๆ สําหรับครูปฐมวัย
การเลนที่ไมใชเรื่องเลนๆ สําหรับครูปฐมวัย
การสรางสรรค2หนังสือภาพสําหรับเด็กและบูรณาการ STEM Education
การสรางสรรค2หนังสือภาพสําหรับเด็กและบูรณาการ STEM Education
การเสริมสรางสมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อการจัดประสบการณ2การเรียนรูสูการพัฒนา
ทักษะสมอง EF (Executive Functions) เด็กปฐมวัยที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21
การเสริมสรางสมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อการจัดประสบการณ2การเรียนรูสูการพัฒนา
ทักษะสมอง EF (Executive Functions) เด็กปฐมวัยที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21
การเสริมสรางสมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อการจัดประสบการณ2การเรียนรูสูการพัฒนา
ทักษะสมอง EF (Executive Functions) เด็กปฐมวัยที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21

สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
บริษัท รักลูก กรุrป จํากัด
บริษัท รักลูก กรุrป จํากัด
หองเรียนแหงอนาคต
หองเรียนแหงอนาคต
หองเรียนแหงอนาคต
หองเรียนแหงอนาคต
หองเรียนแหงอนาคต
หองเรียนแหงอนาคต
บริษัท นายฉบับ จํากัด
บริษัท นายฉบับ จํากัด
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
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การเสริมสรางสมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อการจัดประสบการณ2การเรียนรูสูการพัฒนา
ทักษะสมอง EF (Executive Functions) เด็กปฐมวัยที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21
การเสริมสรางสมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อการจัดประสบการณ2การเรียนรูสูการพัฒนา
ทักษะสมอง EF (Executive Functions) เด็กปฐมวัยที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21
ดนตรีและการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย
นิทานเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย
นิทานเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย
นิทานเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย
แนวทางการเขียนแผนจัดประสบการณ2เพื่อสงเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย
แนวทางการจัดการเรียนรูตามศักยภาพสมอง (Brain-based Learning: BBL) เพื่อ
เตรียมความพรอมผูเรียนตามยุทธศาสตร2 Thailand 4.0
แนวทางการจัดการเรียนรูตามศักยภาพสมอง (Brain-based Learning: BBL) เพื่อ
เตรียมความพรอมผูเรียนตามยุทธศาสตร2 Thailand 4.0
ปลุกพลังครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ดวยเทคนิคการบูรณาการสื่อ เพลง เกม นิทาน
สําหรับเด็กปฐมวัย
ปลุกพลังครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ดวยเทคนิคการบูรณาการสื่อ เพลง เกม นิทาน
สําหรับเด็กปฐมวัย
ปลุกพลังครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ดวยเทคนิคการบูรณาการสื่อ เพลง เกม นิทาน
สําหรับเด็กปฐมวัย
ปลุกพลังครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ดวยเทคนิคการบูรณาการสื่อ เพลง เกม นิทาน
สําหรับเด็กปฐมวัย
ปลุกพลังครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ดวยเทคนิคการบูรณาการสื่อ เพลง เกม นิทาน
สําหรับเด็กปฐมวัย

สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
บริษัท รักลูก กรุrป จํากัด
บริษัท รักลูก กรุrป จํากัด
บริษัท รักลูก กรุrป จํากัด
บริษัท รักลูก กรุrป จํากัด
บริษัท รักลูก กรุrป จํากัด
บริษัท อักษร อินสไปร2 จํากัด
บริษัท อักษร อินสไปร2 จํากัด
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
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ปลุกพลังครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ดวยเทคนิคการบูรณาการสื่อ เพลง เกม นิทาน
สําหรับเด็กปฐมวัย
ปลุกพลังครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ดวยเทคนิคการบูรณาการสื่อ เพลง เกม นิทาน
สําหรับเด็กปฐมวัย
ศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย
ศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ QSCCS (Five Steps of Learning)
ที่สอดคลองกับทักษะแหงอนาคต : การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูปฐมวัย
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ QSCCS (Five Steps of Learning)
ที่สอดคลองกับทักษะแหงอนาคต : การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูปฐมวัย
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ QSCCS (Five Steps of Learning)
ที่สอดคลองกับทักษะแหงอนาคต : การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูปฐมวัย
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ QSCCS (Five Steps of Learning)
ที่สอดคลองกับทักษะแหงอนาคต : การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูปฐมวัย
หลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีความเปKนจริงเสริม (AR) สําหรับครูปฐมวัย
หลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีความเปKนจริงเสริม (AR) สําหรับครูปฐมวัย
หลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีความเปKนจริงเสริม (AR) สําหรับครูปฐมวัย
หลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีความเปKนจริงเสริม (AR) สําหรับครูปฐมวัย
หลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีความเปKนจริงเสริม (AR) สําหรับครูปฐมวัย
หลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีความเปKนจริงเสริม (AR) สําหรับครูปฐมวัย
หลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีความเปKนจริงเสริม (AR) สําหรับครูปฐมวัย
หลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีความเปKนจริงเสริม (AR) สําหรับครูปฐมวัย
หลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีความเปKนจริงเสริม (AR) สําหรับครูปฐมวัย

คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
บริษัท รักลูก กรุrป จํากัด
บริษัท รักลูก กรุrป จํากัด
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
หองเรียนแหงอนาคต
หองเรียนแแหงอนาคต
หองเรียนแหงอนาคต
หองเรียนแหงอนาคต
หองเรียนแหงอนาคต
หองเรียนแหงอนาคต
หองเรียนแหงอนาคต
หองเรียนแzงอนาคต
หองเรียนแหงอนาคต
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โครงการ การอบรมเชิงปฎิบัติการ The Activities for Six-Sensory Development
โครงการ การอบรมเชิงปฎิบัติการ The Activities for Six-Sensory Development
โครงการ การอบรมเชิงปฎิบัติ The Activities for Six-Sensory Development
โครงการ การอบรมเชิงปฎิบัติการ The Activities for Six-Sensory Development

129 611161154
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การบูรณาการกิจกรรมสรางสรรค2เพื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
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การบูรณาการกิจกรรมสรางสรรค2เพื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
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การบูรณาการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูของเด็กปฐมวัยใน
ยุคศตวรรษที่ 21
การบูรณาการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูของเด็กปฐมวัยใน
ยุคศตวรรษที่ 21
การบูรณาการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูของเด็กปฐมวัยใน
ยุคศตวรรษที่ 21
การบูรณาการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูของเด็กปฐมวัยใน
ยุคศตวรรษที่ 21
การบูรณาการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูของเด็กปฐมวัยใน
ยุคศตวรรษที่ 21
การบูรณาการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูของเด็กปฐมวัยใน
ยุคศตวรรษที่ 21
การบูรณาการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูของเด็กปฐมวัยใน
ยุคศตวรรษที่ 21

บริษัท ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
บริษัท ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
บริษัท ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
บริษัท ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
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141 611161158
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142 611161158

012

143 611161158
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144 611161158
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145 611161158
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147 611161159
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148 611161159
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การบูรณาการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูของเด็กปฐมวัยใน
ยุคศตวรรษที่ 21
การบูรณาการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูของเด็กปฐมวัยใน
ยุคศตวรรษที่ 21
การบูรณาการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูของเด็กปฐมวัยใน
ยุคศตวรรษที่ 21
การบูรณาการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูของเด็กปฐมวัยใน
ยุคศตวรรษที่ 21
การบูรณาการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูของเด็กปฐมวัยใน
ยุคศตวรรษที่ 21
การบูรณาการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูของเด็กปฐมวัยใน
ยุคศตวรรษที่ 21
การบูรณาการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูของเด็กปฐมวัยใน
ยุคศตวรรษที่ 21
การบูรณาการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูของเด็กปฐมวัยใน
ยุคศตวรรษที่ 21
การจัดประสบการณ2เด็กปฐมวัยแบบมอนเตสซอรีและเรียนปนเลน เนนคิดวิเคราะห2
บมเพาะพัฒนาการรอบดาน ตามมาตรฐานหลักสูตร 2560
การจัดประสบการณ2เด็กปฐมวัยแบบมอนเตสซอรีและเรียนปนเลน เนนคิดวิเคราะห2
บมเพาะพัฒนาการรอบดาน ตามมาตรฐานหลักสูตร 2561
การจัดประสบการณ2เด็กปฐมวัยแบบมอนเตสซอรีและเรียนปนเลน เนนคิดวิเคราะห2
บมเพาะพัฒนาการรอบดาน ตามมาตรฐานหลักสูตร 2562

บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
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การจัดประสบการณ2เด็กปฐมวัยแบบมอนเตสซอรีและเรียนปนเลน เนนคิดวิเคราะห2
บมเพาะพัฒนาการรอบดาน ตามมาตรฐานหลักสูตร 2563
การจัดประสบการณ2เด็กปฐมวัยแบบมอนเตสซอรีและเรียนปนเลน เนนคิดวิเคราะห2
บมเพาะพัฒนาการรอบดาน ตามมาตรฐานหลักสูตร 2564
การจัดประสบการณ2เด็กปฐมวัยแบบมอนเตสซอรีและเรียนปนเลน เนนคิดวิเคราะห2
บมเพาะพัฒนาการรอบดาน ตามมาตรฐานหลักสูตร 2565
การจัดประสบการณ2เด็กปฐมวัยแบบมอนเตสซอรีและเรียนปนเลน เนนคิดวิเคราะห2
บมเพาะพัฒนาการรอบดาน ตามมาตรฐานหลักสูตร 2566
การจัดประสบการณ2เด็กปฐมวัยแบบมอนเตสซอรีและเรียนปนเลน เนนคิดวิเคราะห2
บมเพาะพัฒนาการรอบดาน ตามมาตรฐานหลักสูตร 2567
การจัดประสบการณ2เด็กปฐมวัยแบบมอนเตสซอรีและเรียนปนเลน เนนคิดวิเคราะห2
บมเพาะพัฒนาการรอบดาน ตามมาตรฐานหลักสูตร 2568
การพัฒนาสมรรถนะครูดานการออกแบบการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา
(STEM Education) เพื่อจัดประสบการณ2เรียนรูระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสมรรถนะครูดานการออกแบบการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา
(STEM Education) เพื่อจัดประสบการณ2เรียนรูระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสมรรถนะครูดานการออกแบบการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา
(STEM Education) เพื่อจัดประสบการณ2เรียนรูระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสมรรถนะครูดานการออกแบบการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา
(STEM Education) เพื่อจัดประสบการณ2เรียนรูระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสมรรถนะครูดานการออกแบบการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา
(STEM Education) เพื่อจัดประสบการณ2เรียนรูระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
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172 611161182
173 611161182
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การพัฒนาสมรรถนะครูดานการออกแบบการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
(STEM Education) เพื่อจัดประสบการณ2เรียนรูระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสมรรถนะครูดานการออกแบบการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
(STEM Education) เพื่อจัดประสบการณ2เรียนรูระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสมรรถนะครูดานการออกแบบการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
(STEM Education) เพื่อจัดประสบการณ2เรียนรูระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
บทบาทครูปฐมวัยกับการจัดการเรียนรูแบบเรียนปนเลน
สงคราม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
บทบาทครูปฐมวัยกับการจัดการเรียนรูแบบเรียนปนเลน
สงคราม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
บทบาทครูปฐมวัยกับการจัดการเรียนรูแบบเรียนปนเลน
สงคราม
ภาควิชาการจัดการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร2
การจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับครู 4.0 : ระดับปฐมวัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยดวยเทคนิคการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสมดุลภาษา บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยในการผลิตสื่อสงเสริมทักษะทางภาษา สําหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเวตวันวิทยา
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย ดานการจัดประสบการณ2ตามแนวการสอนไฮสโคป
นานาชาติ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย ดานการจัดประสบการณ2ตามแนวการสอนไฮสโคป
นานาชาติ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย ดานการจัดประสบการณ2ตามแนวการสอนไฮสโคป
นานาชาติ
STEM EDUCATION : สนุกกับสะเต็มศึกษาผานโครงงานปฐมวัย
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
STEM EDUCATION : สนุกกับสะเต็มศึกษาผานโครงงานปฐมวัย
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
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STEM EDUCATION : สนุกกับสะเต็มศึกษาผานโครงงานปฐมวัย
STEM EDUCATION : สนุกกับสะเต็มศึกษาผานโครงงานปฐมวัย
STEM EDUCATION : สนุกกับสะเต็มศึกษาผานโครงงานปฐมวัย
STEM EDUCATION : สนุกกับสะเต็มศึกษาผานโครงงานปฐมวัย
STEM EDUCATION : สนุกกับสะเต็มศึกษาผานโครงงานปฐมวัย
STEM EDUCATION : สนุกกับสะเต็มศึกษาผานโครงงานปฐมวัย
STEM EDUCATION : สนุกกับสะเต็มศึกษาผานโครงงานปฐมวัย

181 611162001

001

การจัดการเรียนรูตามแนวคิด STEM ในระดับปฐมวัย

182 611162001

002

การจัดการเรียนรูตามแนวคิด STEM ในระดับปฐมวัย

183 611162012

001

เทคนิคการจัดประสบการณ2เรียนรู เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

184 611162012

002

เทคนิคการจัดประสบการณ2เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

185 611162012

003

เทคนิคการจัดประสบการณ2เรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

186 611162012

004

เทคนิคการจัดประสบการณ2เรียนรู เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

187 611162022

001

หลักสูตรพหุวัฒนธรรมกับการอยูรวมกันอยางมีความสุขของเด็กปฐมวัย

188 611162029
189 611162029

001
002

การออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะทางสมองสําหรับครูปฐมวัย
การออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะทางสมองสําหรับครูปฐมวัย

190 611171001

010

การคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษในสถานศึกษา

191 611181014

001

หลักสูตร การสรางและพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ สําหรับครูปฐมวัย

บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
สาขาวิชาศึกษาศาสตร2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาศึกษาศาสตร2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ศูนย2การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หองเรียนแหงอนาคต
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หลักสูตร การสรางและพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ สําหรับครูปฐมวัย
หลักสูตร การสรางและพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ สําหรับครูปฐมวัย
หลักสูตร การสรางและพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ สําหรับครูปฐมวัย
หลักสูตร การสรางและพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ สําหรับครูปฐมวัย
หลักสูตร การสรางและพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ สําหรับครูปฐมวัย
หลักสูตร การสรางและพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ สําหรับครูปฐมวัย
หลักสูตร การสรางและพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ สําหรับครูปฐมวัย

199 611181017

001

สะเต็มศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
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007

205 612011032

008

206 612011032

010

การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนวิทยาศาสตร2ระดับประถมศึกษา ดานการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานบูรณาการบันได 10 ขั้น เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนวิทยาศาสตร2ระดับประถมศึกษา ดานการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานบูรณาการบันได 10 ขั้น เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนวิทยาศาสตร2ระดับประถมศึกษา ดานการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานบูรณาการบันได 10 ขั้น เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนวิทยาศาสตร2ระดับประถมศึกษา ดานการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานบูรณาการบันได 10 ขั้น เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนวิทยาศาสตร2ระดับประถมศึกษา ดานการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานบูรณาการบันได 10 ขั้น เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนวิทยาศาสตร2ระดับประถมศึกษา ดานการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานบูรณาการบันได 10 ขั้น เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนวิทยาศาสตร2ระดับประถมศึกษา ดานการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานบูรณาการบันได 10 ขั้น เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

หองเรียนแหงอนาคต
หองเรียนแหงอนาคต
หองเรียนแหงอนาคต
หองเรียนแหงอนาคต
หองเรียนแหงอนาคต
หองเรียนแหงอนาคต
หองเรียนแหงอนาคต
บริษัท สยามนอเลจ ทรานสเฟอร2 เซนเตอร2
จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนินจํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
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216 612011076

003

การจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร2ในยุคปฏิรูปไทยแลนด2 4.0
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
กิจกรรมการเรียนรูและการผลิตสื่อวิทยาศาสตร2สําหรับครูวิทยาศาสตร2พื้นฐาน: การถาย
โอนความรอนสูการทําป€อปคอร2น ทรงกลมฟ•าและการดูดาวเบื้องตน การตรวจหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ลายนิ้วมือแฝง วงจรไฟฟ•าอยางงาย
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สรางหองเรียนกลับดานผานการใชสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม สําหรับครูวิทยาศาสตร2
สงคราม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สรางหองเรียนกลับดานผานการใชสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม สําหรับครูวิทยาศาสตร2
สงคราม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สรางหองเรียนกลับดานผานการใชสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม สําหรับครูวิทยาศาสตร2
สงคราม
เสริมทักษะการคิดยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร2 และการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) และนานาชาติ(PISA) ผานกระบวนการสืบเสาะโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ2 อิง คณะวิทยาศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ตามตัวชี้วัดหลักสูตรปรับปรุง 2560
เสริมทักษะการคิดยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร2 และการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) และนานาชาติ(PISA) ผานกระบวนการสืบเสาะโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ2 อิง
ตามตัวชี้วัดหลักสูตรปรับปรุง 2560
การพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร2 เพื่อสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห2 โดยใชโครงงาน
เปKนฐาน (PBL) ระดับประถมศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร2 เพื่อสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห2 โดยใชโครงงาน
เปKนฐาน (PBL) ระดับประถมศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร2 เพื่อสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห2 โดยใชโครงงาน
เปKนฐาน (PBL) ระดับประถมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
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การพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร2 เพื่อสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห2 โดยใชโครงงาน
เปKนฐาน (PBL) ระดับประถมศึกษา
การบูรณาการการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ดวยรูปแบบสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ระดับประถมศึกษา
การบูรณาการการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ดวยรูปแบบสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ระดับประถมศึกษา
การบูรณาการการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ดวยรูปแบบสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ระดับประถมศึกษา
STEM กับการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับครูวิทยาศาสตร2ระดับ
ประถมศึกษา
STEM กับการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับครูวิทยาศาสตร2ระดับ
ประถมศึกษา
STEM กับการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับครูวิทยาศาสตร2ระดับ
ประถมศึกษา
STEM กับการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับครูวิทยาศาสตร2ระดับ
ประถมศึกษา
STEM กับการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับครูวิทยาศาสตร2ระดับ
ประถมศึกษา
STEM กับการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับครูวิทยาศาสตร2ระดับ
ประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร2สูกิจกรรมโครงงาน
ระดับประถมศึกษาใรศตวรรษที่21

สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
บริษัท อักษร อินสไปร2 จํากัด
บริษัท อักษร อินสไปร2 จํากัด
บริษัท อักษร อินสไปร2 จํากัด
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หางหุนสวนจํากัด พัฒนวิทยา
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การออกแบบการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร2ที่บูรณาการสื่อ ICT เพื่อการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร2
การออกแบบการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร2ที่บูรณาการสื่อ ICT เพื่อการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร2
การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 สําหรับผูเรียนดวย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร2(สําหรับครูประถมศึกษา)
การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 สําหรับผูเรียนดวย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร2(สําหรับครูประถมศึกษา)
การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 สําหรับผูเรียนดวย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร2(สําหรับครูประถมศึกษา)
การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 สําหรับผูเรียนดวย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร2(สําหรับครูประถมศึกษา)
การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 สําหรับผูเรียนดวย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร2(สําหรับครูประถมศึกษา)
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการวิชาคณิตศาสตร2โดยใชปLญหาเปKนฐาน PBL (Problem
based learning) และ PLC Professional learning community)
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อ เกม และอุปกรณ2คณิตศาสตร2 (ระดับประถมศึกษา
ป„ที่ 1 – 3)
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อ เกม และอุปกรณ2คณิตศาสตร2เพื่อพัฒนา
ความสามารถ ดานคํานวณ (Numeracy) และทักษะการคิดวิเคราะห2ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาป„ที่ 4 - 6
การพัฒนาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร2ที่เนนการแกปLญหาโดยการสรางชุมชนการเรียนรู
เชิงวิชาชีพ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาศึกษาศาสตร2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หนวยพัฒนาครู บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
คณะวิทยาศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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การพัฒนาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร2ที่เนนการแกปLญหาโดยการสรางชุมชนการเรียนรู
เชิงวิชาชีพ
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู ดานทักษะกระบวนการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตร2ดวยการจัดการเรียนรูแบบคนพบ
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู ดานทักษะกระบวนการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตร2ดวยการจัดการเรียนรูแบบคนพบ
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู ดานทักษะกระบวนการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตร2ดวยการจัดการเรียนรูแบบคนพบ
การพัฒนาสมรรถนะครู ดานทักษะกระบวนการแกปLญหาทางคณิตศาสตร2 ดวยวิธีการ
สอนแบบอุปนัยและนิรนัยประกอบสื่อ
การพัฒนาสมรรถนะครู ดานทักษะกระบวนการแกปLญหาทางคณิตศาสตร2 ดวยวิธีการ
สอนแบบอุปนัยและนิรนัยประกอบสื่อ
การสอนคณิตศาสตร2สําหรับครูที่ไมจบเอกคณิตศาสตร2
การสอนคณิตศาสตร2สําหรับครูที่ไมจบเอกคณิตศาสตร2
การสอนคณิตศาสตร2สําหรับครูที่ไมจบเอกคณิตศาสตร2
เทคนิคและสื่อการสอนคณิตศาสตร2สําหรับครูประถมศึกษาดวยกระบวนการ STEM
ศึกษา ระดับประถมศึกษา
แนวทางใหมการสอนแกโจทย2ปLญหาคณิตศาสตร2 ระดับประถมศึกษา
แนวทางใหมการสอนแกโจทย2ปLญหาคณิตศาสตร2 ระดับประถมศึกษา
แนวทางใหมการสอนแกโจทย2ปLญหาคณิตศาสตร2 ระดับประถมศึกษา
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร2ในโรงเรียนขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร2ในโรงเรียนขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร2ในโรงเรียนขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ

คณะวิทยาศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
หจก.ดอกเดอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
บริษัท นายฉบับ จํากัด
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
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004
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258 612021088

259 612021088

พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร2ในโรงเรียนขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร2

หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (บริษัท
พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

001

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร2

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (บริษัท
พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

008

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร2

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (บริษัท
พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

003

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร2

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (บริษัท
พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

260 612021088
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261 612022009
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262 612022009

007

263 612022020
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หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร2
การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรูคณิตศาสตร2 เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
ในศตวรรษที่ 21 สําหรับผูเรียนระดับประถมศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรูคณิตศาสตร2 เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
ในศตวรรษที่ 21 สําหรับผูเรียนระดับประถมศึกษา
การพัฒนาความสามารถของครูสายงานการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร2 ระดับ
ประถมศึกษาดานการทาวิzยัากงานประzาสูหองเรียนตามวิธีสอนแบบการวิzยเปKนฐานดวย
กระบวนการ R to 2R

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (บริษัท
พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
หางหุนสวนจํากัด ทีชชิ่งแอนด2เลิร2นนิ่ง
หางหุนสวนจํากัด ทีชชิ่งแอนด2เลิร2นนิ่ง
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
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การพัฒนาความสามารถของครูสายงานการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร2ระดับ
ประถมศึกษาดานการทําวิจัยจากงานประจําสูหองเรียนตามวิธีสอนแบบการวิจัยเปKนฐาน
ดวยกระบวนการ R to 2R
การเขียนเพื่อบูรณาการความเขาใจระหวางครูและนักเรียน
การเขียนเพื่อบูรณาการความเขาใจระหวางครูและนักเรียน
การเขียนเพื่อบูรณาการความเขาใจระหวางครูและนักเรียน
การเขียนเพื่อบูรณาการความเขาใจระหวางครูและนักเรียน
การพัฒนาการอาน และเขียน ๔ เดือนอานออกเขียนได โดยใชกิจกรรม อาน เขียน เรียน
สนุก
การพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาการอานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
โดยใชนิทานคุณธรรมตามแนวคิดการใชสมองเปKนฐาน (BBL)
การพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาการอานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
โดยใชนิทานคุณธรรมตามแนวคิดการใชสมองเปKนฐาน (BBL)
การพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาการอานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
โดยใชนิทานคุณธรรมตามแนวคิดการใชสมองเปKนฐาน (BBL)
การพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาการอานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
โดยใชนิทานคุณธรรมตามแนวคิดการใชสมองเปKนฐาน (BBL)
การพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาการอานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
โดยใชนิทานคุณธรรมตามแนวคิดการใชสมองเปKนฐาน (BBL)
การพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาการอานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
โดยใชนิทานคุณธรรมตามแนวคิดการใชสมองเปKนฐาน (BBL)
การพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาการอานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
โดยใชนิทานคุณธรรมตามแนวคิดการใชสมองเปKนฐาน (BBL)

บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สํานักวิเทศ
สัมพันธ2และการจัดการศึกษานานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สํานักวิเทศ
สัมพันธ2และการจัดการศึกษานานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สํานักวิเทศ
สัมพันธ2และการจัดการศึกษานานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สํานักวิเทศ
สัมพันธ2และการจัดการศึกษานานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สํานักวิเทศ
สัมพันธ2และการจัดการศึกษานานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สํานักวิเทศ
สัมพันธ2และการจัดการศึกษานานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สํานักวิเทศ
สัมพันธ2และการจัดการศึกษานานาชาติ
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ศาสตร2พระราชาสําหรับครูดีภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 (ประถมศึกษา)
ศาสตร2พระราชาสําหรับครูดีภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 (ประถมศึกษา)
ศาสตร2พระราชาสําหรับครูดีภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 (ประถมศึกษา)
ศาสตร2พระราชาสําหรับครูดีภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 (ประถมศึกษา)
ศาสตร2พระราชาสําหรับครูดีภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 (ประถมศึกษา)
ศาสตร2พระราชาสําหรับครูดีภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 (ประถมศึกษา)
การพัฒนาครูดวยกระบวนการคิดวิเคราะห2สูการพัฒนาผูเรียนตามแนวคิดทฤษฎีมาร2ซา
โน Marzano's
การพัฒนาครูดวยกระบวนการคิดวิเคราะห2สูการพัฒนาผูเรียนตามแนวคิดทฤษฎีมาร2ซา
โน Marzano's
การพัฒนาครูดวยกระบวนการคิดวิเคราะห2สูการพัฒนาผูเรียนตามแนวคิดทฤษฎีมาร2ซา
โน Marzano's
การพัฒนาครูดวยกระบวนการคิดวิเคราะห2สูการพัฒนาผูเรียนตามแนวคิดทฤษฎีมาร2ซา
โน Marzano's
การพัฒนาครูดวยกระบวนการคิดวิเคราะห2สูการพัฒนาผูเรียนตามแนวคิดทฤษฎีมาร2ซา
โน Marzano's
การพัฒนาครูดวยกระบวนการคิดวิเคราะห2สูการพัฒนาผูเรียนตามแนวคิดทฤษฎีมาร2ซา
โน Marzano's
การพัฒนาครูดวยกระบวนการคิดวิเคราะห2สูการพัฒนาผูเรียนตามแนวคิดทฤษฎีมาร2ซา
โน Marzano's
การพัฒนาครูดวยกระบวนการคิดวิเคราะห2สูการพัฒนาผูเรียนตามแนวคิดทฤษฎีมาร2ซา
โน Marzano's

มูลนิธิครูดีของแผนดิน
มูลนิธิครูดีของแผนดิน
มูลนิธิครูดีของแผนดิน
มูลนิธิครูดีของแผนดิน
มูลนิธิครูดีของแผนดิน
มูลนิธิครูดีของแผนดิน
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
มีผูเขาอบรมจํานวน 2 ทาน
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น

291 612031116

007

292 612031116

003

293 612031116

008

294 612031116

009

295 612031116

004

296 612031116

005

297 612031116

006

298 612031119

005

299 612031119

007

300 612031119

003

301 612031119

004

302 612031123

001

เทคนิคการจัดการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สูความเปKนเลิศ
เทคนิคการจัดการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สูความเปKนเลิศ
เทคนิคการจัดการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สูความเปKนเลิศ
เทคนิคการจัดการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สูความเปKนเลิศ
เทคนิคการจัดการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สูความเปKนเลิศ
เทคนิคการจัดการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สูความเปKนเลิศ
เทคนิคการจัดการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สูความเปKนเลิศ
เทคนิคการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมการคิดเชิงสรางสรรค2กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา
เทคนิคการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมการคิดเชิงสรางสรรค2กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา
เทคนิคการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมการคิดเชิงสรางสรรค2กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา
เทคนิคการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมการคิดเชิงสรางสรรค2กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา
สรางคนดีดวยประวิติศาสตร2 สรางชาติดวยอุดมการณ2

หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
บริษัท นายฉบับ จํากัด
บริษัท นายฉบับ จํากัด
บริษัท นายฉบับ จํากัด
บริษัท นายฉบับ จํากัด
บริษัท 168 อีเวน แอนด2 ออร2กาไนเซอร2 จํากัด
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304
305
306
307
308

612031123
612031123
612031123
612031123
612031123
612031132

002
003
004
005
006
009

309 612031134

004

310 612031135

002

311 612031135

001

312 612031136

008

313 612031136

009

314 612031136

001

315 612031136

007

316 612031136

010

สรางคนดีดวยประวิติศาสตร2 สรางชาติดวยอุดมการณ2
สรางคนดีดวยประวิติศาสตร2 สรางชาติดวยอุดมการณ2
สรางคนดีดวยประวิติศาสตร2 สรางชาติดวยอุดมการณ2
สรางคนดีดวยประวิติศาสตร2 สรางชาติดวยอุดมการณ2
สรางคนดีดวยประวิติศาสตร2 สรางชาติดวยอุดมการณ2
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุมสาระภาษาไทยเพื่อสงเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
การจัดการเรียนรูภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห2ดวยกระบวนการชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ
การพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย ในการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning
ระดับประถมศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย ในการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning
ระดับประถมศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษาดานการสอนอาน คิดวิเคราะห2
และเขียน โดยใชแบบทดสอบ
การพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษาดานการสอนอาน คิดวิเคราะห2
และเขียน โดยใชแบบทดสอบ
การพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษาดานการสอนอาน คิดวิเคราะห2
และเขียน โดยใชแบบทดสอบ
การพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษาดานการสอนอาน คิดวิเคราะห2
และเขียน โดยใชแบบทดสอบ รหัสหลักสูตร: 612031136-009
การพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษาดานการสอนอาน คิดวิเคราะห2
และเขียน โดยใชแบบทดสอบ รหัสหลักสูตร: 612031136-009

บริษัท 168 อีเวน แอนด2 ออร2กาไนเซอร2 จํากัด
บริษัท 168 อีเวน แอนด2 ออร2กาไนเซอร2 จํากัด
บริษัท 168 อีเวน แอนด2 ออร2กาไนเซอร2 จํากัด
บริษัท 168 อีเวน แอนด2 ออร2กาไนเซอร2 จํากัด
บริษัท 168 อีเวน แอนด2 ออร2กาไนเซอร2 จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
บริษัท อักษร อินสไปร2 จํากัด
บริษัท อักษร อินสไปร2 จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด

317 612031136

003

318 612031136

004

319 612031140

004

320 612031140

321 612031140

322 612031140

323 612031140

การพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษาดานการสอนอาน คิดวิเคราะห2
และเขียน โดยใชแบบทดสอบ
การพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษาดานการสอนอาน คิดวิเคราะห2
และเขียน โดยใชแบบทดสอบ
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผูสอน
ระดับ ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (บริษัท
พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

001

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผูสอน
ระดับ ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (บริษัท
พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

009

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผูสอน
ระดับ ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (บริษัท
พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

007

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผูสอน
ระดับ ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (บริษัท
พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

003

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผูสอน
ระดับ ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (บริษัท
พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

324 612031140

008

325 612031142

006

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผูสอน
ระดับ ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
พัฒนาการอานออก เขียนได ลายมือสวย 100 เปอร2เซ็นต2

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (บริษัท
พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
โรงเรียนมีสุข

326 612031143

002

327 612031143

001

บริษัท สยามนอเลจ ทรานสเฟอร2 เซนเตอร2
จํากัด
บริษัท สยามนอเลจ ทรานสเฟอร2 เซนเตอร2
การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงและปริศนารอยกรอง โดยบูรณาการเชิงสหวิทยาการ
จํากัด
การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงและปริศนารอยกรอง โดยบูรณาการเชิงสหวิทยาการ

005

การพัฒนาสมรรถนะครูระดับประถมศึกษาดานการใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปKนฐาน (BBL) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพื่อเพิ่ม บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
ทักษะการอาน การเขียนและการสื่อสาร ของผูเรียนในยุคไทยแลนด2 ๔.๐

004

การพัฒนาสมรรถนะครูระดับประถมศึกษาดานการใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปKนฐาน (BBL) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพื่อเพิ่ม บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
ทักษะการอาน การเขียนและการสื่อสาร ของผูเรียนในยุคไทยแลนด2 ๔.๐

006

การพัฒนาสมรรถนะครูระดับประถมศึกษาดานการใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปKนฐาน (BBL) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพื่อเพิ่ม บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
ทักษะการอาน การเขียนและการสื่อสาร ของผูเรียนในยุคไทยแลนด2 ๔.๐

331 612031144

007

การพัฒนาสมรรถนะครูระดับประถมศึกษาดานการใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปKนฐาน (BBL) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพื่อเพิ่ม บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
ทักษะการอาน การเขียนและการสื่อสาร ของผูเรียนในยุคไทยแลนด2 ๔.๐

332 612031146
333 612031146

002
003

การพัฒนาสมรรถนะการอานตามกรอบแนวคิดของ PISA กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
การพัฒนาสมรรถนะการอานตามกรอบแนวคิดของ PISA กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต

328 612031144

329 612031144

330 612031144

334 612031146

006

335 612031147

002
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337
338
339
340
341

612031158
612031158
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การพัฒนาสมรรถนะการสอนอานตามกรอบแนวคิดของ PISA กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
การพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียนโดยใชสื่อหนังสือเลมเล็กระดับ
ประถมศึกษา
การแกปLญหาเด็กอานไมออก เขียนไมเปKน
การแกปLญหาเด็กอานไมออก เขียนไมเปKน
การแกปLญหาเด็กอานไมออก เขียนไมเปKน
การแกปLญหาเด็กอานไมออก เขียนไมเปKน
การแกปLญหาเด็กอานไมออก เขียนไมเปKน
การแกปLญหาเด็กอานไมออก เขียนไมเปKน
เทคนิคการจัดการเรียนรูเพื่อบูรณาการสาระดวยกิจกรรมละครสําหรับครูผูสอนกลุม
สาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษา
เทคนิคการจัดการเรียนรูเพื่อบูรณาการสาระดวยกิจกรรมละครสําหรับครูผูสอนกลุม
สาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษา
เทคนิคการจัดการเรียนรูเพื่อบูรณาการสาระดวยกิจกรรมละครสําหรับครูผูสอนกลุม
สาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษา
เทคนิคการจัดการเรียนรูเพื่อบูรณาการสาระดวยกิจกรรมละครสําหรับครูผูสอนกลุม
สาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษา
เทคนิคการจัดการเรียนรูเพื่อบูรณาการสาระดวยกิจกรรมละครสําหรับครูผูสอนกลุม
สาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใชหลักการของ
เกมสําหรับครูประถมศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
หางหุนสวนจํากัดเพลินวิชาการ
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใชหลักการของ
เกมสําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมคายวิชาการ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อการเรียนรูอยาง
มีความสุข
การพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมคายวิชาการ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อการเรียนรูอยาง
มีความสุข
การพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมคายวิชาการ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อการเรียนรูอยาง
มีความสุข
การพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมคายวิชาการ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อการเรียนรูอยาง
มีความสุข
การพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมคายวิชาการ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อการเรียนรูอยาง
มีความสุข
การพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมคายวิชาการ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อการเรียนรูอยาง
มีความสุข
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบActive Learning(AL) แกครูสายงานผูสอน
ระดับชั้นประถมศึกษาสูทักษะที่โลกตองการในศตวรรษที่ 21 ดวยเทคนิคการจัดกิจกรรม
อยางหลากหลาย

บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด

008

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบActive Learning(AL) แกครูสายงานผูสอน
ระดับชั้นประถมศึกษาสูทักษะที่โลกตองการในศตวรรษที่ 21 ดวยเทคนิคการจัดกิจกรรม บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
อยางหลากหลาย

010

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบActive Learning(AL) แกครูสายงานผูสอน
ระดับชั้นประถมศึกษาสูทักษะที่โลกตองการในศตวรรษที่ 21 ดวยเทคนิคการจัดกิจกรรม บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
อยางหลากหลาย
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การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบActive Learning(AL) แกครูสายงานผูสอน
ระดับชั้นประถมศึกษาสูทักษะที่โลกตองการในศตวรรษที่ 21 ดวยเทคนิคการจัดกิจกรรม
อยางหลากหลาย
การพัฒนาความสามารถของครูดานการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเพื่อการ
สื่อสาร (CLT) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชเทคนิค PPP
การพัฒนาความสามารถของครูดานการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเพื่อการ
สื่อสาร (CLT) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชเทคนิค PPP
การพัฒนาความสามารถของครูดานการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเพื่อการ
สื่อสาร (CLT) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชเทคนิค PPP
การพัฒนาความสามารถของครูประถมศึกษาดานการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใชเทคนิค 3Ps
การพัฒนาความสามารถของครูประถมศึกษาดานการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใชเทคนิค 3Ps
การพัฒนาความสามารถของครูประถมศึกษาดานการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใชเทคนิค 3Ps
การพัฒนาความสามารถของครูประถมศึกษาดานการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใชเทคนิค 3Ps
การพัฒนาความสามารถของครูประถมศึกษาดานการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใชเทคนิค 3Ps
การพัฒนาความสามารถของครูประถมศึกษาดานการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใชเทคนิค 3Ps
การพัฒนาความสามารถในการเขียนของครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโดยใช
เทคนิคการเขียนแบบกระบวนการ

บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองาพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนินจํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด

369 612041027
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การพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
การศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยชุมชนแหงการเรียนรzเชิงวิชาชีพ
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การพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
การศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
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การพัฒนาทักษะการสอนแบบโครงงานของครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
หางหุนสวนจํากัดเพลินวิชาการ
ดวยกระบวนการ Active Learning And 21st Century Education
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาดานการ ฟLง พูด อาน
เขียนตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) โดยเทคนิคการ บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
สอนแบบ TPR
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การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาดานการ ฟLง พูด อาน
เขียนตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) โดยเทคนิคการ บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
สอนแบบ TPR
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การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาดานการ ฟLง พูด อาน
เขียนตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) โดยเทคนิคการ บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
สอนแบบ TPR
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การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาดานการ ฟLง พูด อาน
เขียนตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) โดยเทคนิคการ บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
สอนแบบ TPR

005

การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาดานการ ฟLง พูด อาน
เขียนตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) โดยเทคนิคการ บริษํท เงินทองพะเนิน จํากัด
สอนแบบ TPR
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การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาดานการจัดการเรียนรูโดย
ใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาดานการจัดการเรียนรูโดย
ใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาดานการจัดการเรียนรูโดย
ใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาดานการจัดการเรียนรูโดย
ใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาดานการจัดการเรียนรูโดย
ใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาดานการจัดการเรียนรูโดย
ใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาดานการจัดการเรียนรูโดย
ใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
เทคนิคการทําคลิปวิดีโอการสอนผานสื่อออนไลน2 YouTube
สําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21กลุมสาระภาษาอังกฤษ
เทคนิคการทําคลิปวิดีโอการสอนผานสื่อออนไลน2 YouTube
สําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21กลุมสาระภาษาอังกฤษ
เทคนิคการทําคลิปวิดีโอการสอนผานสื่อออนไลน2 YouTube
สําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21กลุมสาระภาษาอังกฤษ
เทคนิคการอานออกเสียงภาษาอังกฤษดวยการสะกดคําแบบโฟนิคส2 สําหรับครูระดับ
ประถมศึกษา เพื่อแกปLญหาเด็กอานไมออก พูดไมชัด ฟLงไมรูเรื่อง จําและสะกดคําศัพท2
ไมคอยได และ ไมรักการอาน (ออนไลน2)

บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร2 มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร2 มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร2 มหาวิทยาลัยบูรพา
คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา
โรงเรียนเสริมทักษะภาษา
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เทคนิคการอานออกเสียงภาษาอังกฤษดวยการสะกดคําแบบโฟนิคส2 สําหรับครูระดับ
ประถมศึกษา เพื่อแกปLญหาเด็กอานไมออก พูดไมชัด ฟLงไมรูเรื่อง จําและสะกดคําศัพท2
ไมคอยได และ ไมรักการอาน (ออนไลน2)

คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา
โรงเรียนเสริมทักษะภาษา

003

เทคนิคการอานออกเสียงภาษาอังกฤษดวยการสะกดคําแบบโฟนิคส2 สําหรับครูระดับ
ประถมศึกษา เพื่อแกปLญหาเด็กอานไมออก พูดไมชัด ฟLงไมรูเรื่อง จําและสะกดคําศัพท2
ไมคอยได และ ไมรักการอาน (ออนไลน2)

คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา
โรงเรียนเสริมทักษะภาษา

004

เทคนิคการอานออกเสียงภาษาอังกฤษดวยการสะกดคําแบบโฟนิคส2 สําหรับครูระดับ
ประถมศึกษา เพื่อแกปLญหาเด็กอานไมออก พูดไมชัด ฟLงไมรูเรื่อง จําและสะกดคําศัพท2
ไมคอยได และ ไมรักการอาน (ออนไลน2)

คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา
โรงเรียนเสริมทักษะภาษา
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เทคนิคการอานออกเสียงภาษาอังกฤษดวยการสะกดคําแบบโฟนิคส2 สําหรับครูระดับ
ประถมศึกษา เพื่อแกปLญหาเด็กอานไมออก พูดไมชัด ฟLงไมรูเรื่อง จําและสะกดคําศัพท2
ไมคอยได และ ไมรักการอาน (ออนไลน2)

คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา
โรงเรียนเสริมทักษะภาษา
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เทคนิคการอานออกเสียงภาษาอังกฤษดวยการสะกดคําแบบโฟนิคส2 สําหรับครูระดับ
ประถมศึกษา เพื่อแกปLญหาเด็กอานไมออก พูดไมชัด ฟLงไมรูเรื่อง จําและสะกดคําศัพท2
ไมคอยได และ ไมรักการอาน (ออนไลน2)

คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา
โรงเรียนเสริมทักษะภาษา
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เทคนิคการอานออกเสียงภาษาอังกฤษดวยการสะกดคําแบบโฟนิคส2 สําหรับครูระดับ
ประถมศึกษา เพื่อแกปLญหาเด็กอานไมออก พูดไมชัด ฟLงไมรูเรื่อง จําและสะกดคําศัพท2
ไมคอยได และ ไมรักการอาน (ออนไลน2)

คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา
โรงเรียนเสริมทักษะภาษา

008

เทคนิคการอานออกเสียงภาษาอังกฤษดวยการสะกดคําแบบโฟนิคส2 สําหรับครูระดับ
ประถมศึกษา เพื่อแกปLญหาเด็กอานไมออก พูดไมชัด ฟLงไมรูเรื่อง จําและสะกดคําศัพท2
ไมคอยได และ ไมรักการอาน (ออนไลน2)

คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา
โรงเรียนเสริมทักษะภาษา
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เทคนิคการอานออกเสียงภาษาอังกฤษดวยการสะกดคําแบบโฟนิคส2 สําหรับครูระดับ
ประถมศึกษา เพื่อแกปLญหาเด็กอานไมออก พูดไมชัด ฟLงไมรูเรื่อง จําและสะกดคําศัพท2
ไมคอยได และ ไมรักการอาน (ออนไลน2)
การพัฒนาสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ดานการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ดวยเทคนิคการสรางแรงบันดาลใจ ผานกิจกรรมจิตศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ดานการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ดวยเทคนิคการสรางแรงบันดาลใจ ผานกิจกรรมจิตศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ดานการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ดวยเทคนิคการสรางแรงบันดาลใจ ผานกิจกรรมจิตศึกษา
ภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา
โรงเรียนเสริมทักษะภาษา
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
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ภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ภาษาอังกฤษเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
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ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากสื่อสําเร็จรูป Speexx ระดับพื้นฐาน (Basic User A1-A2) บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
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การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
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บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
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การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา

บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
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การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา

บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด

452 612041113

065

453 612041113

067

454 612041115

002

455 612041115

004

456 612041115

005

457 612041115

006

458 612041115

007

459 612041115

009

460 612041115

010

461 612041115

011

462 612041115

015

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา

บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
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การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา

บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
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การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา

บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
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การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา

บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
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บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
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การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใชสถานการณ2จําลองเสมือนจริงผานระบบออนไลน2สําหรับครูประถมศึกษา
การประยุกต2ใชสื่อออนไลน2เพื่อเสริมสรางชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับนักเรียน
ที่เกิด ในยุค Generation Z
การประยุกต2ใชสื่อออนไลน2เพื่อเสริมสรางชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับนักเรียน
ที่เกิด ในยุค Generation Z
การประยุกต2ใชสื่อออนไลน2เพื่อเสริมสรางชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับนักเรียน
ที่เกิด ในยุค Generation Z
การประยุกต2ใชสื่อออนไลน2เพื่อเสริมสรางชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับนักเรียน
ที่เกิด ในยุค Generation Z
การประยุกต2ใชสื่อออนไลน2เพื่อเสริมสรางชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับนักเรียน
ที่เกิด ในยุค Generation Z
การพัฒนาสมรรถนะครู การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ดวยกลวิธี GPAS
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะครู การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ดวยกลวิธี GPAS
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะครู การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ดวยกลวิธี GPAS
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะครู การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ดวยกลวิธี GPAS
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไวซ2 เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร2 จํากัด
บริษัท ไวซ2 เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร2 จํากัด
บริษัท ไวซ2 เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร2 จํากัด
บริษัท ไวซ2 เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร2 จํากัด
บริษัท ไวซ2 เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร2 จํากัด
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (บริษัท
พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (บริษัท
พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (บริษัท
พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (บริษัท
พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

507 612041121

009

508 612041121

010

509 612041131

001

510 612041131

511 612041131

512 612041131

513 612041131

514 612041131

การพัฒนาสมรรถนะครู การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ดวยกลวิธี GPAS
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะครู การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ดวยกลวิธี GPAS
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู
(Learning Application) “Echo English” ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก
(Active Learning) ระดับชั้นประถมศึกษา

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (บริษัท
พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (บริษัท
พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด

003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู
(Learning Application) “Echo English” ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก
(Active Learning) ระดับชั้นประถมศึกษา

บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด

004

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู
(Learning Application) “Echo English” ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก
(Active Learning) ระดับชั้นประถมศึกษา

บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด

005

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู
(Learning Application) “Echo English” ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก
(Active Learning) ระดับชั้นประถมศึกษา

บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด

006

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู
(Learning Application) “Echo English” ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก
(Active Learning) ระดับชั้นประถมศึกษา

บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด

007

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู
(Learning Application) “Echo English” ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก
(Active Learning) ระดับชั้นประถมศึกษา

บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด

515 612041131

516 612041131

517 612041131

518 612041131

008

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู
(Learning Application) “Echo English” ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก
(Active Learning) ระดับชั้นประถมศึกษา

บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด

009

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู
(Learning Application) “Echo English” ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก
(Active Learning) ระดับชั้นประถมศึกษา

บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด

010

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู
(Learning Application) “Echo English” ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก
(Active Learning) ระดับชั้นประถมศึกษา

บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด

011

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู
(Learning Application) “Echo English” ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก
(Active Learning) ระดับชั้นประถมศึกษา

บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู
(Learning Application) “Echo English” ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก
(Active Learning) ระดับชั้นประถมศึกษา
10 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ระดับประถมศึกษา
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Phonics สําหรับหองเรียนประถมศึกษา - สนุกได
ความรู เพิ่มผลสัมฤทธิ์

519 612041131

012

520 612041135

001

521 612041136

001

522 612041138

007

7กระบวนการสอนภาษาอังกฤษอยางงายใหเด็กอานออกเขียนไดในศตวรรตที่ 21

523 612041138

008

7กระบวนการสอนภาษาอังกฤษอยางงายใหเด็กอานออกเขียนไดในศตวรรตที่ 21

บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท อักษร อินสไปร2 จํากัด
บริษัท อักษร อินสไปร2 จํากัด
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

524 612041138

009

525 612041204

002

526 612041205

005

527 612101010

020

528 612101010

028

529 612101010

035

530 612101010

018

531 612101010

034

532 612101010

029

533 612101010

036

534 612101019

003

7กระบวนการสอนภาษาอังกฤษอยางงายใหเด็กอานออกเขียนไดในศตวรรตที่ 21
การพัฒนาความสามารถของครูประถมศึกษาดานการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใชเทคนิค 3Ps
การพัฒนาความสามารถของครูประถมศึกษาดานการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใชเทคนิค 3Ps
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สูการวิจัยและ
นวัตกรรมการเรียนรูของมืออาชีพ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สูการวิจัยและ
นวัตกรรมการเรียนรูของมืออาชีพ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สูการวิจัยและ
นวัตกรรมการเรียนรูของมืออาชีพ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สูการวิจัยและ
นวัตกรรมการเรียนรูของมืออาชีพ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สูการวิจัยและ
นวัตกรรมการเรียนรูของมืออาชีพ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สูการวิจัยและ
นวัตกรรมการเรียนรูของมืออาชีพ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สูการวิจัยและ
นวัตกรรมการเรียนรูของมืออาชีพ
การพัฒนาสมรรถนะครูดานการสอนผานเว็บ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่อง การปลูกผักเชิงอินทรีย2 ระดับประถมศึกษา

คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด

535 612101019

004

536 612101019

005

537 612101019

002

538 612101020

001

539 612101020

002

540 612101020

004

541 612101046

004

542 612101048

002

543 612101051

002

544 612101051

001

การพัฒนาสมรรถนะครูดานการสอนผานเว็บ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่อง การปลูกผักเชิงอินทรีย2 ระดับประถมศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะครูดานการสอนผานเว็บ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่อง การปลูกผักเชิงอินทรีย2 ระดับประถมศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะครูดานการสอนผานเว็บ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่อง การปลูกผักเชิงอินทรีย2 ระดับประถมศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะครูดานการสอนผานเว็บ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่อง การปลูกผักเชิงอินทรีย2 ระดับประถมศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะครูดานการสอนผานเว็บกลุมสาระการเรียนรูอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องเกษตรผสมผสานบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับประถมศึกษา
การพัฒนาครูประถมศึกษาดานการจัดการเรียนรูวิชาประวัติศาสตร2 ใหรักชาติ รักมาตุภูมิ
ถูกวิถี เสริมสรางคนดีตามศาสตร2พระราชา ดวยรูปแบบ Active Learning โดยวิธีการ
ทางประวัติศาสตร2ทักษะ 1S 2C
สนุกกับการเขียนโปรแกรมควบคุมหzนยนต2พื้นฐานสําหรับครูประถมศึกาา กลุมสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี
การออกแบบและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรค2กลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีดวยกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผูสอน
ระดับ ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผูสอน
ระดับ ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
กองพัฒนาศัยภาพชุมชนและทุนมนุษย2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

545 612101051

546 612101051

547 612101051

548 612101051

549 612101055

550 612101055

551 612101055

006

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผูสอน
ระดับ ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

009

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผูสอน
ระดับ ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

007

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผูสอน
ระดับ ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

008

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผูสอน
ระดับ ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

001

หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการการเรียนรูการผลิตเกษตรอินทรีย2ดวยจุลินทรีย2
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทองถิ่นในสถานศึกษาโดยรากเหงาแหงภูมิปLญญาทองถิ่นไทย บนพื้นฐานภายใตศาสตร2
มหาสารคาม
พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูการพัฒนาที่ยั่งยืน

002

หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการการเรียนรูการผลิตเกษตรอินทรีย2ดวยจุลินทรีย2
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทองถิ่นในสถานศึกษาโดยรากเหงาแหงภูมิปLญญาทองถิ่นไทย บนพื้นฐานภายใตศาสตร2
มหาสารคาม
พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูการพัฒนาที่ยั่งยืน

003

หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการการเรียนรูการผลิตเกษตรอินทรีย2ดวยจุลินทรีย2
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทองถิ่นในสถานศึกษาโดยรากเหงาแหงภูมิปLญญาทองถิ่นไทย บนพื้นฐานภายใตศาสตร2
มหาสารคาม
พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูการพัฒนาที่ยั่งยืน

552 612101055

553 612101055

005

หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการการเรียนรูการผลิตเกษตรอินทรีย2ดวยจุลินทรีย2
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทองถิ่นในสถานศึกษาโดยรากเหงาแหงภูมิปLญญาทองถิ่นไทย บนพื้นฐานภายใตศาสตร2
มหาสารคาม
พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูการพัฒนาที่ยั่งยืน

006

หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการการเรียนรูการผลิตเกษตรอินทรีย2ดวยจุลินทรีย2
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทองถิ่นในสถานศึกษาโดยรากเหงาแหงภูมิปLญญาทองถิ่นไทย บนพื้นฐานภายใตศาสตร2
มหาสารคาม
พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูการพัฒนาที่ยั่งยืน

554 612101055

007

555 612101058

002

556 612102006

002

557 612102006

001

558 612102021

003

559 612102021

006

560 612102022

004

561 612111016

001

หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการการเรียนรูการผลิตเกษตรอินทรีย2ดวยจุลินทรีย2
ทองถิ่นในสถานศึกษาโดยรากเหงาแหงภูมิปLญญาทองถิ่นไทย บนพื้นฐานภายใตศาสตร2
พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูการพัฒนาที่ยั่งยืน
การเรียนรูแบบรวมมือในหองเรียนดิจิทัลระดับ ประถมศึกษา กลุมสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนธุรกิจชุมชนในศตวรรษที่ 21ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนธุรกิจชุมชนในศตวรรษที่ 21ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชแอปพลิเคชันสําหรับสรางสื่อและกราฟ•กออนไลน2
สําหรับครูประถมศึกษาตอนปลาย
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชแอปพลิเคชันสําหรับสรางสื่อและกราฟ•กออนไลน2
สําหรับครูประถมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อ
สงเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
การประยุกต2ใชจิตตปLญญาศึกษาเพื่อออกแบบกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 สําหรับครูสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
โรงเรียนมีสุข
สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร2
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

การประยุกต2ใชจิตตปLญญาศึกษาเพื่อออกแบบกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 สําหรับครูสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา
การประยุกต2ใชจิตตปLญญาศึกษาเพื่อออกแบบกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 สําหรับครูสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา
การประยุกต2ใชจิตตปLญญาศึกษาเพื่อออกแบบกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 สําหรับครูสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา
การประยุกต2ใชจิตตปLญญาศึกษาเพื่อออกแบบกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 สําหรับครูสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา
การประยุกต2ใชจิตตปLญญาศึกษาเพื่อออกแบบกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 สําหรับครูสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา
การประยุกต2ใชจิตตปLญญาศึกษาเพื่อออกแบบกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 สําหรับครูสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา
การประยุกต2ใชจิตตปLญญาศึกษาเพื่อออกแบบกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 สําหรับครูสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา

562 612111016

002

563 612111016

003

564 612111016

004

565 612111016

005

566 612111016

006

567 612111016

007

568 612111016

008

569 612111017

001

การผลิตและการใชตําราเสียงเพื่อการศึกษา

570 612111017

002

การผลิตและการใชตําราเสียงเพื่อการศึกษา

571 612111017

003

การผลิตและการใชตําราเสียงเพื่อการศึกษา

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาศึกษาศาสตร2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาศึกษาศาสตร2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

002

การพัฒนาครูประถมศึกษาดานการจัดการเรียนรูวิชาประวัติศาสตร2 ใหรักชาติ รักมาตุภูมิ
ถูกวิถี เสริมสรางคนดีตามศาสตร2พระราชา ดวยรูปแบบ Active Learning โดยวิธีการ บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
ทางประวัติศาสตร2ทักษะ 1S 2C

003

การพัฒนาครูประถมศึกษาดานการจัดการเรียนรูวิชาประวัติศาสตร2 ใหรักชาติ รักมาตุภูมิ
ถูกวิถี เสริมสรางคนดีตามศาสตร2พระราชา ดวยรูปแบบ Active Learning โดยวิธีการ บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
ทางประวัติศาสตร2ทักษะ 1S 2C

574 612111019

005

การพัฒนาครูประถมศึกษาดานการจัดการเรียนรูวิชาประวัติศาสตร2 ใหรักชาติ รักมาตุภูมิ
ถูกวิถี เสริมสรางคนดีตามศาสตร2พระราชา ดวยรูปแบบ Active Learning โดยวิธีการ บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
ทางประวัติศาสตร2ทักษะ 1S 2C

575 612111064

001

การออกแบบการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ที่เนนการพัฒนาทักษะการคิดแหงศตวรรษ
บริษัท อักษร อินสไปร2 จํากัด
ที่ 21 โดยใชรูปแบบการสอน PCBL ระดับประถมศึกษา

576 612111064

002

การออกแบบการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ที่เนนการพัฒนาทักษะการคิดแหงศตวรรษ
บริษัท อักษร อินสไปร2 จํากัด
ที่ 21 โดยใชรูปแบบการสอน PCBL ระดับประถมศึกษา

577 612111064

003

การออกแบบการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ที่เนนการพัฒนาทักษะการคิดแหงศตวรรษ
บริษัท อักษร อินสไปร2 จํากัด
ที่ 21 โดยใชรูปแบบการสอน PCBL ระดับประถมศึกษา

578 612111066

004

ภูมิปLญญาทองถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
ครูประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

572 612111019

573 612111019

บริษัท นายฉบับ จํากัด

579 612111066

006

580 612111066

005

581 612111067

004

582 612111067

003

583 612111067

002

584 612111069

005

585 612111069

004

586 612111074

001

587 612111074

588 612111074

ภูมิปLญญาทองถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
ครูประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภูมิปLญญาทองถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
ครูประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อเสริมสรางคุณภาพการจัดการเรียนรูสําหรับ
ครูผูสอนสูคุณภาพผูเรียน ประเภทหลักสูตร
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อเสริมสรางคุณภาพการจัดการเรียนรูสําหรับ
ครูผูสอนสูคุณภาพผูเรียน
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อเสริมสรางคุณภาพการจัดการเรียนรูสําหรับ
ครูผูสอนสูคุณภาพผูเรียน
การจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางสํานึกความรักชาติ รักมาตุภูมิ ดวยกิจกรรมการเรียนรู
ประวัติศาสตร2เชิงพัฒนา
การจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางสํานึกความรักชาติ รักมาตุภูมิ ดวยกิจกรรมการเรียนรู
ประวัติศาสตร2เชิงพัฒนา
การพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่องการจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยใชวิธีสอนแบบ
โครงงาน ตามวิธีการแหงศาสตร2พระราชา

บริษัท นายฉบับ จํากัด
บริษัท นายฉบับ จํากัด
บริษัท นายฉบับ จํากัด
บริษัท นายฉบับ จํากัด
บริษัท นายฉบับ จํากัด
บริษัท นายฉบับ จํากัด
บริษัท นายฉบับ จํากัด
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ

004

การพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
และวัฒนธรรม เรื่องการจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยใชวิธีสอนแบบ
นานาชาติ
โครงงาน ตามวิธีการแหงศาสตร2พระราชา

002

การพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
และวัฒนธรรม เรื่องการจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยใชวิธีสอนแบบ
นานาชาติ
โครงงาน ตามวิธีการแหงศาสตร2พระราชา
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591 612111075
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594 612111075

003

การพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
และวัฒนธรรม เรื่องการจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยใชวิธีสอนแบบ
นานาชาติ
โครงงาน ตามวิธีการแหงศาสตร2พระราชา

004

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (บริษัท
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอนระดับ
พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

001

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (บริษัท
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอนระดับ
พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

008

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (บริษัท
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอนระดับ
พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

007

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (บริษัท
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอนระดับ
พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

003

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (บริษัท
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอนระดับ
พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

595 612111075

009

596 612111076

003

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (บริษัท
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอนระดับ
พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาควิชาการจัดการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร2
การจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับครู 4.0 : สังคมศึกษาฯระดับประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

597 612111079

598 612111081

599 612111081

600 612111081

601 612111081

602 612111081

603 612111081

003

การพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาดวยกระบวนการชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ

006

การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอน ดานการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามศาสตร2พระราชา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่สงผลตอความเปKน บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
พลเมืองดีของนักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21

007

การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอน ดานการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามศาสตร2พระราชา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่สงผลตอความเปKน บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
พลเมืองดีของนักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21

002

การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอน ดานการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามศาสตร2พระราชา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่สงผลตอความเปKน บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
พลเมืองดีของนักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21

008

การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอน ดานการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามศาสตร2พระราชา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่สงผลตอความเปKน บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
พลเมืองดีของนักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21

003

การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอน ดานการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามศาสตร2พระราชา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่สงผลตอความเปKน บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
พลเมืองดีของนักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21

009

การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอน ดานการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามศาสตร2พระราชา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่สงผลตอความเปKน บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
พลเมืองดีของนักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
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005

การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอน ดานการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามศาสตร2พระราชา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่สงผลตอความเปKน บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
พลเมืองดีของนักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21
ทักษะการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning สําหรับครูสังคมศึกษา สําหรับครู
กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย2
ประถมศึกษา กลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัย
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนระดับประถมศึกษา
ศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาการจัดการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร2
การจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับครู 4.0 : สุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร2
การชวยฟ••นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาศึกษาศาสตร2
การชวยฟ••นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การฝ‘กทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานทางการกีฬา
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การฝ‘กทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานทางกีฬา
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การฝ‘กทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานทางกีฬา
มหาสารคาม
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนระดับประถมศึกษากลุมสาระการเรียนรู
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
สุขศึกษาและพลศึกษาระดับพื้นฐานดวยการสอนแบบรวมมือ
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนระดับประถมศึกษากลุมสาระการเรียนรู
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
สุขศึกษาและพลศึกษาระดับพื้นฐานดวยการสอนแบบรวมมือ
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การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนระดับประถมศึกษากลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษาระดับพื้นฐานดวยการสอนแบบรวมมือ
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนระดับประถมศึกษากลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษาระดับพื้นฐานดวยการสอนแบบรวมมือ
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนระดับประถมศึกษากลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษาระดับพื้นฐานดวยการสอนแบบรวมมือ
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนระดับประถมศึกษากลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษาระดับพื้นฐานดวยการสอนแบบรวมมือ
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนระดับประถมศึกษากลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษาระดับพื้นฐานดวยการสอนแบบรวมมือ
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนระดับประถมศึกษากลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษาระดับพื้นฐานดวยการสอนแบบรวมมือ
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนระดับประถมศึกษากลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษาระดับพื้นฐานดวยการสอนแบบรวมมือ
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนระดับประถมศึกษากลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษาระดับพื้นฐานดวยการสอนแบบรวมมือ
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนระดับประถมศึกษากลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษาระดับพื้นฐานดวยการสอนแบบรวมมือ
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนระดับประถมศึกษากลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษาระดับพื้นฐานดวยการสอนแบบรวมมือ
เกมส2และเพลงเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของนักเรียนระดับประถมศึกษา

บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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629 612121038
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632 612121041

633 612121041

634 612121041

635 612121041

ขยับกาย ขยายสมอง สูการคนพบ: การปลูกฝLงและบมเพาะคานิยมโอลิมป•ก สําหรับ
เยาวชนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ดวยการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ
ขยับกาย ขยายสมอง สูการคนพบ: การปลูกฝLงและบมเพาะคานิยมโอลิมป•ก สําหรับ
เยาวชนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ดวยการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ
ขยับกาย ขยายสมอง สูการคนพบ: การปลูกฝLงและบมเพาะคานิยมโอลิมป•ก สําหรับ
เยาวชนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ดวยการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ
การฝ‘กอบรมครูมวยไทยขั้นพื้นฐาน (Level 1)
การฝ‘กอบรมครูมวยไทยขั้นพื้นฐาน (Level 1)
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอนระดับ
ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา

บริษัท คลับอะคาเดเมีย จํากัด
บริษัท คลับอะคาเดเมีย จํากัด
บริษัท คลับอะคาเดเมีย จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

001

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอนระดับ
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา

007

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอนระดับ
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา

004

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอนระดับ
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา

008

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอนระดับ
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา
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005

647 612131007
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648 612131007
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649 612131007

026

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอนระดับ
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การพัฒนาทักษะครูสอนมวยไทยขั้นพื้นฐาน
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การพัฒนาทักษะครูสอนมวยไทยขั้นพื้นฐาน
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การพัฒนาทักษะครูสอนมวยไทยขั้นพื้นฐาน
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การพัฒนาทักษะครูสอนมวยไทยขั้นพื้นฐาน
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การพัฒนาทักษะครูสอนมวยไทยขั้นพื้นฐาน
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การพัฒนาทักษะครูสอนมวยไทยขั้นพื้นฐาน
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การพัฒนาทักษะครูสอนมวยไทยขั้นพื้นฐาน
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การพัฒนาทักษะครูสอนมวยไทยขั้นพื้นฐาน
มหาสารคาม
การประยุกต2ใชศาสตร2พระราชาสูเทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูทักษะการ
บริษัท นายฉบับ จํากัด
เคลื่อนไหวสําหรับผูเรียน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สูการวิจัยและ
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
นวัตกรรมการเรียนรูของมือ
อาชีพ
การออกแบบแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
(3Rs8Cs)
การออกแบบแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
(3Rs8Cs)
การออกแบบแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
(3Rs8Cs)
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การออกแบบแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs)
การออกแบบแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs)
องค2ประกอบศิลปoในการวาดภาพ
องค2ประกอบศิลปoในการวาดภาพ
ทัศนศิลปoสรางสรรค2กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษาดวยกระบวนการชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ
การจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทยโดยใชดนตรี ตามแนวคิด BBL ระดับประถมศึกษา
Facilitator เพื่อการจัดกระบวนการ PLC ที่มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาการเรียนรูของเด็กดวยเทคนิคโคชชิ่ง
การพัฒนาการเรียนรูของเด็กดวยเทคนิคโคชชิ่ง
การพัฒนาการเรียนรูของเด็กดวยเทคนิคโคชชิ่ง
การพัฒนาการเรียนรูของเด็กดวยเทคนิคโคชชิ่ง
การพัฒนาการเรียนรูของเด็กดวยเทคนิคโคชชิ่ง
การพัฒนาการเรียนรูของเด็กดวยเทคนิคโคชชิ่ง
การพัฒนาการเรียนรูของเด็กดวยเทคนิคโคชชิ่ง
การพัฒนาการเรียนรูของเด็กดวยเทคนิคโคชชิ่ง
การพัฒนาการเรียนรูของเด็กดวยเทคนิคโคชชิ่ง
เกมและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรูสําหรับครูประถมศึกษา
เกมและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรูสําหรับครูประถมศึกษา
เกมและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรูสําหรับครูประถมศึกษา
เกมและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรูสําหรับครูประถมศึกษา

บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
บริษัท นายฉบับ จํากัด
บริษัท รักลูก กรุrป จํากัด
แมทเอrกซเพลส
แมทเอrกซเพลส
แมทเอrกซเพลส
แมทเอrกซเพลส
แมทเอrกซเพลส
แมทเอrกซเพลส
แมทเอrกซเพลส
แมทเอrกซเพลส
แมทเอrกซเพลส
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
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ธรรมะกับกระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู PLC ในยุคการศึกษา 4.0 สําหรับครู
ประถมศึ
ษา
ธรรมะกับกกระบวนการคิ
ดเพื่อการเรียนรู PLC ในยุคการศึกษา 4.0 สําหรับครู
ประถมศึ
ษา
ธรรมะกับกกระบวนการคิ
ดเพื่อการเรียนรู PLC ในยุคการศึกษา 4.0 สําหรับครู
ประถมศึ
ษา
ธรรมะกับกกระบวนการคิ
ดเพื่อการเรียนรู PLC ในยุคการศึกษา 4.0 สําหรับครู
ประถมศึ
ษา
ธรรมะกับกกระบวนการคิ
ดเพื่อการเรียนรู PLC ในยุคการศึกษา 4.0 สําหรับครู
ประถมศึ
ษา
ธรรมะกับกกระบวนการคิ
ดเพื่อการเรียนรู PLC ในยุคการศึกษา 4.0 สําหรับครู
ประถมศึ
ษา
ธรรมะกับกกระบวนการคิ
ดเพื่อการเรียนรู PLC ในยุคการศึกษา 4.0 สําหรับครู
ประถมศึ
ษา
ธรรมะกับกกระบวนการคิ
ดเพื่อการเรียนรู PLC ในยุคการศึกษา 4.0 สําหรับครู
ประถมศึ
ษา
ธรรมะกับกกระบวนการคิ
ดเพื่อการเรียนรู PLC ในยุคการศึกษา 4.0 สําหรับครู
ประถมศึกษา
ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ดวยกิจกรรมชุมนุม
ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ดวยกิจกรรมชุมนุม
ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ดวยกิจกรรมชุมนุม
หลักสูตรการอบรมครูผูนํานันทนาการ
หลักสูตรการอบรมครูผูนํานันทนาการ
หลักสูตรการอบรมครูผูนํานันทนาการ
หลักสูตรการอบรมครูผูนํานันทนาการ
หลักสูตรการอบรมครูผูนํานันทนาการ
หลักสูตรการอบรมครูผูนํานันทนาการ
การใช Thinking Map เพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน สําหรับครูประถมศึกษา
การใช Thinking Map เพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน สําหรับครูประถมศึกษา
การใช Thinking Map เพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน สําหรับครูประถมศึกษา
การใช Thinking Map เพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน สําหรับครูประถมศึกษา

บริษัท เอ็ม โอ เอ็ม เซอร2วิส จํากัด
บริษัท เอ็ม โอ เอ็ม เซอร2วิส จํากัด
บริษัท เอ็ม โอ เอ็ม เซอร2วิส จํากัด
บริษัท เอ็ม โอ เอ็ม เซอร2วิส จํากัด
บริษัท เอ็ม โอ เอ็ม เซอร2วิส จํากัด
บริษัท เอ็ม โอ เอ็ม เซอร2วิส จํากัด
บริษัท เอ็ม โอ เอ็ม เซอร2วิส จํากัด
บริษัท เอ็ม โอ เอ็ม เซอร2วิส จํากัด
บริษัท เอ็ม โอ เอ็ม เซอร2วิส จํากัด
มูลนิธิครูของแผนดิน
มูลนิธิครูของแผนดิน
มูลนิธิครูของแผนดิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
บริษัท รักลูก กรุrป จํากัด
บริษัท รักลูก กรุrป จํากัด
บริษัท รักลูก กรุrป จํากัด
บริษัท รักลูก กรุrป จํากัด
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการตั้งคําถาม การจัดทําแบบสอบถามและการเก็บขอมูลเพื่อการ
วิจัย การวัดและประเมินผล สําหรับครูประถมศึกษา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการตั้งคําถาม การจัดทําแบบสอบถามและการเก็บขอมูลเพื่อการ
วิจัย การวัดและประเมินผล สําหรับครูประถมศึกษา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการตั้งคําถาม การจัดทําแบบสอบถามและการเก็บขอมูลเพื่อการ
วิจัย การวัดและประเมินผล สําหรับครูประถมศึกษา
นวัตกรรมการสอนเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค2
นวัตกรรมการสอนเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค2
การจัดการกระบวนการเรียนรู “สรางความสุขใหกับผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑”
การสอนแบบคละชั้นกลุมสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
การสอนแบบคละชั้นกลุมสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
การสอนแบบคละชั้นกลุมสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
การสอนแบบคละชั้นกลุมสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
การสอนแบบคละชั้นกลุมสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
การสอนแบบคละชั้นกลุมสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
การสอนแบบคละชั้นกลุมสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
การสอนแบบคละชั้นกลุมสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
การสอนแบบคละชั้นกลุมสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
การสอนแบบคละชั้นกลุมสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
การสอนแบบคละชั้นกลุมสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
การสอนแบบคละชั้นกลุมสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
การสอนแบบคละชั้นกลุมสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
การสอนแบบคละชั้นกลุมสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท รอยลาน พันลาน จํากัด
บริษัท รอยลาน พันลาน จํากัด
บริษัท นายฉบับ จํากัด
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
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การสอนแบบคละชั้นกลุมสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
การสอนแบบคละชั้นกลุมสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
การสอนแบบคละชั้นกลุมสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
การสอนแบบคละชั้นกลุมสาระภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
การพัฒนาการอาน และเขียน ๔ เดือนอานออกเขียนได โดยใชกิจกรรม อาน เขียน
เรียนสนุก สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
การพัฒนาการอาน และเขียน ๔ เดือนอานออกเขียนได โดยใชกิจกรรม อาน เขียน
เรียนสนุก สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
การพัฒนาการอาน และเขียน ๔ เดือนอานออกเขียนได โดยใชกิจกรรม อาน เขียน
เรียนสนุก สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
การพัฒนาการอาน และเขียน ๔ เดือนอานออกเขียนได โดยใชกิจกรรม อาน เขียน
เรียนสนุก สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
การพัฒนาการอาน และเขียน ๔ เดือนอานออกเขียนได โดยใชกิจกรรม อาน เขียน
เรียนสนุก สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
การพัฒนาการอาน และเขียน ๔ เดือนอานออกเขียนได โดยใชกิจกรรม อาน เขียน
เรียนสนุก สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
การพัฒนาการอาน และเขียน ๔ เดือนอานออกเขียนได โดยใชกิจกรรม อาน เขียน
เรียนสนุก สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
การพัฒนาการอาน และเขียน ๔ เดือนอานออกเขียนได โดยใชกิจกรรม อาน เขียน
เรียนสนุก สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
RTI: ระบบการชวยเหลือนักเรียนที่มีปLญหาทางการเรียนรู

หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
ศูนย2การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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RTI: ระบบการชวยเหลือนักเรียนที่มีปLญหาทางการเรียนรู
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RTI: ระบบการชวยเหลือนักเรียนที่มีปLญหาทางการเรียนรู
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ศูนย2การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ศูนย2การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สมาคมการคาพาณิชย2อิเล็กทรอนิกส2เพื่อธุรกิจ
ทองเที่ยว
สมาคมการคาพาณิชย2อิเล็กทรอนิกส2เพื่อธุรกิจ
ทองเที่ยว
สมาคมการคาพาณิชย2อิเล็กทรอนิกส2เพื่อธุรกิจ
ทองเที่ยว
สมาคมการคาพาณิชย2อิเล็กทรอนิกส2เพื่อธุรกิจ
ทองเที่ยว
สมาคมการคาพาณิชย2อิเล็กทรอนิกส2เพื่อธุรกิจ
ทองเที่ยว
สมาคมการคาพาณิชย2อิเล็กทรอนิกส2เพื่อธุรกิจ
ทองเที่ยว
สมาคมการคาพาณิชย2อิเล็กทรอนิกส2เพื่อธุรกิจ
ทองเที่ยว
โรงเรียนราชินูทิศ2
บริษัท สลrอท69 จํากัด
บริษัท สลrอท69 จํากัด

การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ แบบการสอนพลวัตร (Dynamic Teaching) ดวย
การคิดเชิงบวกสูความเปKนเลิศ
การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ แบบการสอนพลวัตร (Dynamic Teaching) ดวย
การคิดเชิงบวกสูความเปKนเลิศ
การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ แบบการสอนพลวัตร (Dynamic Teaching) ดวย
การคิดเชิงบวกสูความเปKนเลิศ
การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ แบบการสอนพลวัตร (Dynamic Teaching) ดวย
การคิดเชิงบวกสูความเปKนเลิศ
การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ แบบการสอนพลวัตร (Dynamic Teaching) ดวย
การคิดเชิงบวกสูความเปKนเลิศ
การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ แบบการสอนพลวัตร (Dynamic Teaching) ดวย
การคิดเชิงบวกสูความเปKนเลิศ
การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ แบบการสอนพลวัตร (Dynamic Teaching) ดวย
การคิดเชิงบวกสูความเปKนเลิศ
การพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการของครูสูหองเรียน4.0
การวิจัยแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
การวิจัยแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
การเสริมสรางสมรรถนะครูระดับประถมศึกษา ดานการวิจัยใน ชั้นเรียน เพื่อพัฒนา
โรงเรียนเวตวันวิทยา
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
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ารอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางบทเพลงเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค2ของผูเรียน
เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการระดับประถมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการระดับประถมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการระดับประถมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการระดับประถมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา
เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา
เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา
เทคนิคการออกแบบสื่อเพื่อการนําเสนออยางสรางสรรค2 ดวยโปรแกรมอยางงาย สําหรับ
ผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
เทคนิคการออกแบบสื่อเพื่อการนําเสนออยางสรางสรรค2 ดวยโปรแกรมอยางงาย สําหรับ
ผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ
การพัฒนาสมรรถนะดานความรูความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชา
เฉพาะของครูวิทยาศาสตร2ระดับประถมศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะดานความรูความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชา
เฉพาะของครูวิทยาศาสตร2ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนเวตวันวิทยา
โรงเรียนมีสุข
โรงเรียนมีสุข
โรงเรียนมีสุข
โรงเรียนมีสุข
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร2 มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร2 มหาวิทยาลัยบูรพา
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
บริษัท อินโนเวทีฟ ทิชชิ่ง แอนด2 เลิร2นนิ่ง ทูลส2
จํากัด
บริษัท อินโนเวทีฟ ทิชชิ่ง แอนด2 เลิร2นนิ่ง ทูลส2
จํากัด
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007

757 612181175
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758 612181177

001

นักคิด นักประดิษฐ2 นักสรางสรรค2 STEM ED. (ตามแนว Thailand 4.0)

759 612181177

002

นักคิด นักประดิษฐ2 นักสรางสรรค2 STEM ED. (ตามแนว Thailand 4.0)
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การทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับครูประถมศึกษา
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หลักสูตรการพัฒนาครูสูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรการพัฒนาครูสูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนสูการพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย
วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนสูการพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย
วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนสูการพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย
วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนสูการพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย
วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนสูการพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย
การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปKนฐาน (PBL) สําหรับครูระดับประถมศึกษา
การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปKนฐาน (PBL) สําหรับครูระดับประถมศึกษา
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"เทคนิคการออกแบบกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู STEM" ระดับประถมศึกษา"
การสรางนวัตกรรมหุนยนต2เพื่อการเรียนรู สูนวัตกรรมไทยแลนด2 4.0
การสรางนวัตกรรมหุนยนต2เพื่อการเรียนรู สูนวัตกรรมไทยแลนด2 4.0
การสรางนวัตกรรมหุนยนต2เพื่อการเรียนรู สูนวัตกรรมไทยแลนด2 4.0
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning สําหรับครูประถมศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning สําหรับครูประถมศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21

บริษัท คิดซ2 ลูซิด เลิร2นนิง สเปซ จํากัด
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
หางหุนสวนจํากัดเพลินวิชาการ
หางหุนสวนจํากัดเพลินวิชาการ
บริษัท สยามนอเลจ ทรานสเฟอร2 เซนเตอร2
จํากัด
บริษัท สยามนอเลจ ทรานสเฟอร2 เซนเตอร2
จํากัด
บริษัท สยามนอเลจ ทรานสเฟอร2 เซนเตอร2
จํากัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
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การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปKนฐาน (PBL) สําหรับครูระดับประถมศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปKนฐาน (PBL) สําหรับครูระดับประถมศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปKนฐาน (PBL) สําหรับครูระดับประถมศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
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พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
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พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
พลิกโฉมการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูความเปKนเลิศ หจก.ดอกเตอร2รุงเอ็ดดูเคชั่น
การใชแหลงเรียนรูทองถิ่นในสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา
หางหุนสวนจํากัดเพลินวิชาการ
การใชแหลงเรียนรูทองถิ่นในสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา
หางหุนสวนจํากัดเพลินวิชาการ
การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ตามแนวทาง Backward Design เพื่อพัฒนา
วิทยาละยเทคโนโลยีภาคใต
Critical Mind ของผูเรียน
การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ตามแนวทาง Backward Design เพื่อพัฒนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
Critical Mind ของผูเรียน
การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ตามแนวทาง Backward Design เพื่อพัฒนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
Critical Mind ของผูเรียน
การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ตามแนวทาง Backward Design เพื่อพัฒนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
Critical Mind ของผูเรียน
การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ตามแนวทาง Backward Design เพื่อพัฒนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
Critical Mind ของผูเรียน
สะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรูในหองเรียนระดับประถมศึกษา
หางหุนสวนจํากัดเพลินวิชาการ
การจัดการเรียนรูและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนสูการเรียนรูอยางมีความสุข
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
โดยใชศาสตร2พระราชา
การจัดการเรียนรูและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนสูการเรียนรูอยางมีความสุข
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
โดยใชศาสตร2พระราชา
การจัดการเรียนรูและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนสูการเรียนรูอยางมีความสุข
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
โดยใชศาสตร2พระราชา
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การจัดการเรียนรูและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนสูการเรียนรูอยางมีความสุข
โดยใชศาสตร2พระราชา
การจัดการเรียนรูและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนสูการเรียนรูอยางมีความสุข
โดยใชศาสตร2พระราชา
การจัดการเรียนรูเชิงรุก Active Learning Facilitator ดวยการสอนแบบสรางสรรค2เปKน
ฐาน Creativity-based Learning (CBL) สําหรับครูประถมศึกษา
การจัดการเรียนรูเชิงรุก Active Learning Facilitator ดวยการสอนแบบสรางสรรค2เปKน
ฐาน Creativity-based Learning (CBL) สําหรับครูประถมศึกษา
การจัดการเรียนรูเชิงรุก Active Learning Facilitator ดวยการสอนแบบสรางสรรค2เปKน
ฐาน Creativity-based Learning (CBL) สําหรับครูประถมศึกษา
การจัดการเรียนรูเชิงรุก Active Learning Facilitator ดวยการสอนแบบสรางสรรค2เปKน
ฐาน Creativity-based Learning (CBL) สําหรับครูประถมศึกษา
การจัดการเรียนรูเชิงรุก Active Learning Facilitator ดวยการสอนแบบสรางสรรค2เปKน
ฐาน Creativity-based Learning (CBL) สําหรับครูประถมศึกษา
การจัดการเรียนรูเชิงรุก Active Learning Facilitator ดวยการสอนแบบสรางสรรค2เปKน
ฐาน Creativity-based Learning (CBL) สําหรับครูประถมศึกษา
การจัดการเรียนรูเชิงรุก Active Learning Facilitator ดวยการสอนแบบสรางสรรค2เปKน
ฐาน Creativity-based Learning (CBL) สําหรับครูประถมศึกษา
การจัดการเรียนรูเชิงรุก Active Learning Facilitator ดวยการสอนแบบสรางสรรค2เปKน
ฐาน Creativity-based Learning (CBL) สําหรับครูประถมศึกษา
การจัดการเรียนรูเชิงรุก Active Learning Facilitator ดวยการสอนแบบสรางสรรค2เปKน
ฐาน Creativity-based Learning (CBL) สําหรับครูประถมศึกษา
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การจัดการเรียนรูเชิงรุก Active Learning Facilitator ดวยการสอนแบบสรางสรรค2เปKน
หองเรียนแหงอนาคต
ฐาน Creativity-based Learning (CBL) สําหรับครูประถมศึกษา
การจัดการเรียนรูเชิงรุก Active Learning Facilitator ดวยการสอนแบบสรางสรรค2เปKน
หองเรียนแหงอนาคต
ฐาน Creativity-based Learning (CBL) สําหรับครูประถมศึกษา
สาขาหลักสูตรและการสอน (Curriculum and
Active Learning เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรู3R7C
Development)
การจัดการเรียนรูเชิงรุก Active Learning Facilitator ดวยการสอนแบบสรางสรรค2เปKน
หองเรียนแหงอนาคต
ฐาน Creativity-based Learning (CBL) สําหรับครูประถมศึกษา ระดับกลาง
การพัฒนาบทเรียนรวมกันเพื่อสงเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูของครูศตวรรษที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
21
การพัฒนาบทเรียนรวมกันเพื่อสงเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูของครูศตวรรษที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
21
สาขาวิชาศึกษาศาสตร2
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชระบบ
โรงเรียนวัดวังฆอง
เทคโนโลยีสารสนเทศเปKนเครื่องมือในการสื่อสาร
การสรางสื่อการสอนเอนิเมชั่นอยางงาย ดวยโปรแกรมดิจิทัลมัลติมีเดีย สาระเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค2ของผูเรียน สําหรับครูผูสอน บริษัท โมด โซลูชั่น จํากัด
วิชาคอมพิวเตอร2 ระดับประถมศึกษา
การพัฒนาระบบจัดการเนื้อหาการเรียนการสอนเชิงปฏิสัมพันธ2ผานระบบเครือขาย
สาขาวิชายุทธศาสตร2การพัฒนาภูมิภาค
ออนไลน2
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การจัดการเรียนรูผานหองเรียนอัจฉริยะ
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การจัดการเรียนรูผานหองเรียนอัจฉริยะ
การออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยใชกระบวนการเรียนรู
โครงงานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ระดับประถม
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยใชกระบวนการเรียนรู
โครงงานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ระดับประถม
STEAM Education นวัตกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเนนทักษะ
กระบวนการคิดสรางสรรค2
การบูรณาการการบริหารจัดการหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร2ใหสอดคลองการเรียนการ
สอนของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร2ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
การพัฒนาการจัดการเรียนรูเรื่องหุนยนต2ขั้นพื้นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร2สําหรับครูวิทยาศาสตร2ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ แอทลาส(ATLAS)จาก
หองเรียนปกติสูสะเต็มศึกษา
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การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร2สําหรับครูวิทยาศาสตร2ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ แอทลาส(ATLAS)จาก
หองเรียนปกติสูสะเต็มศึกษา
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร2สําหรับครูวิทยาศาสตร2ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ แอทลาส(ATLAS)จาก
หองเรียนปกติสูสะเต็มศึกษา
ความรูพื้นฐานยากับชีวิต

คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสี
มา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คณะครุศาสตร2
นครราชสีมา
สมาคมศึกษานิเทศก2จังหวัดกาฬสินธุ2
สํานักงานศึกษาธิการขอนแกน
สํานักงานศึกษาธิการขอนแกน
บริษัท อักษร อินสไปร2 จํากัด
คณะวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค2
สํานักงานศึกษาธิการขอนแกน
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด

บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด

บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
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ความรูพื้นฐานยากับชีวิต
ความรูพื้นฐานยากับชีวิต
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร2

บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

007

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร2

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

005

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร2

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

865 613011079

003

866 613011082

002

867 613011082

003

868 613011082

006

869 613011083

004

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร2
การจัดการเรียนการสอน STEM Education ในสภาพแวดลอมการเรียนรูที่สนับสนุนดวย
เทคโนโลยี ระดับมัธยมตน
การจัดการเรียนการสอน STEM Education ในสภาพแวดลอมการเรียนรูที่สนับสนุนดวย
เทคโนโลยี ระดับมัธยมตน
การจัดการเรียนการสอน STEM Education ในสภาพแวดลอมการเรียนรูที่สนับสนุนดวย
เทคโนโลยี ระดับมัธยมตน
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรูและวิจัยในชั้นเรียนบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อ
สงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สําหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
บริษัท เลิร2น เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
บริษัท เลิร2น เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
บริษัท เลิร2น เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
หางหุนสวนจํากัด ทีชชิ่งแอนด2เลิร2นนิ่ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรูและวิจัยในชั้นเรียนบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อ
สงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สําหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรูและวิจัยในชั้นเรียนบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อ
สงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สําหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดครูวิทยาศาสตร2ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยใช
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning จากหองเรียนปกติสูสะเต็มศึกษา
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดครูวิทยาศาสตร2ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยใช
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning จากหองเรียนปกติสูสะเต็มศึกษา
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดครูวิทยาศาสตร2ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยใช
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning จากหองเรียนปกติสูสะเต็มศึกษา
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดครูวิทยาศาสตร2ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยใช
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning จากหองเรียนปกติสูสะเต็มศึกษา
การพัฒนาสื่อการสอนที่เชื่อมโยงองค2ความรูจากธรรมชาติเพื่อนําไปสูการสอนตามแบบ
สะเต็มศึกษา ของกลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร2และคณิตศาสตร2
การใชเครื่องมือ ICT เพื่อการเรียนการสอน
การใชเครื่องมือ ICT เพื่อการเรียนการสอน
การใชเครื่องมือ ICT เพื่อการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร2เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงของนักเรียนในยุคการศึกษา
ไทย 4.0

870 613011083

003

871 613011083

002

872 613011084

003

873 613011084

004

874 613011084

005

875 613011084

002

876 613011085

001

877 613012011
878 613012011
879 613012011

001
003
005

880 613012050

001

881 613013003

001

การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาโดยมชปLญหาเปKนฐานสูการแกปLญหาอยางสรางสรรค2

882 613013003

002

การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาโดยมชปLญหาเปKนฐานสูการแกปLญหาอยางสรางสรรค2z

หางหุนสวนจํากัด ทีชชิ่งแอนด2เลิร2นนิ่ง
หางหุนสวนจํากัด ทีชชิ่งแอนด2เลิร2นนิ่ง
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
คณะวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค2
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
สาขาวิชาศึกษาศาสตร2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ

883 613021003

003

การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร2 ในศตวรรษที่ 21

884 613021003

002

การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร2 ในศตวรรษที่ 21

885 613021003

001

การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร2 ในศตวรรษที่ 21

004

การพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร2ระดับมัธยมศึกษาตอนตนดานทักษะกระบวนการ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
แกปLญหาสูการออกแบบปฏิบัติการสอนที่สอดแทรกภูมิปLญญาทองถิ่นโดยจัดการกิจกรรม
นานาชาติ
แบบ STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21)

005

การพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร2ระดับมัธยมศึกษาตอนตนดานทักษะกระบวนการ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
แกปLญหาสูการออกแบบปฏิบัติการสอนที่สอดแทรกภูมิปLญญาทองถิ่นโดยจัดการกิจกรรม
นานาชาติ
แบบ STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21)

006

การพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร2ระดับมัธยมศึกษาตอนตนดานทักษะกระบวนการ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
แกปLญหาสูการออกแบบปฏิบัติการสอนที่สอดแทรกภูมิปLญญาทองถิ่นโดยจัดการกิจกรรม
นานาชาติ
แบบ STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21)

008

การพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร2ระดับมัธยมศึกษาตอนตนดานทักษะกระบวนการ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
แกปLญหาสูการออกแบบปฏิบัติการสอนที่สอดแทรกภูมิปLญญาทองถิ่นโดยจัดการกิจกรรม
นานาชาติ
แบบ STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21)

010

การพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร2ระดับมัธยมศึกษาตอนตนดานทักษะกระบวนการ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
แกปLญหาสูการออกแบบปฏิบัติการสอนที่สอดแทรกภูมิปLญญาทองถิ่นโดยจัดการกิจกรรม
นานาชาติ
แบบ STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21)

886 613021011

887 613021011

888 613021011

889 613021011

890 613021011

891 613021011

892 613021015

893 613021015

894 613021015

011

การพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร2ระดับมัธยมศึกษาตอนตนดานทักษะกระบวนการ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
แกปLญหาสูการออกแบบปฏิบัติการสอนที่สอดแทรกภูมิปLญญาทองถิ่นโดยจัดการกิจกรรม
นานาชาติ
แบบ STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21)

007

การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร2 ดานทักษะการแกปLญหา ดวยการจัดการเรียนรู โดย
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
ใชปLญหาเปKนฐาน (Problem – Based learning) ผสานหลักการทํางานของศาสตร2
นานาชาติ
พระราชา

009

การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร2 ดานทักษะการแกปLญหา ดวยการจัดการเรียนรู โดย
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
ใชปLญหาเปKนฐาน (Problem – Based learning) ผสานหลักการทํางานของศาสตร2
นานาชาติ
พระราชา

008

การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร2 ดานทักษะการแกปLญหา ดวยการจัดการเรียนรู โดย
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
ใชปLญหาเปKนฐาน (Problem – Based learning) ผสานหลักการทํางานของศาสตร2
นานาชาติ
พระราชา

895 613021015

011

896 613021018

005

897 613021051

003

898 613021051

002

การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร2 ดานทักษะการแกปLญหา ดวยการจัดการเรียนรู โดย
ใชปLญหาเปKนฐาน (Problem – Based learning) ผสานหลักการทํางานของศาสตร2
พระราชา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการกับการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร2 ในศตวรรษที่ 21
เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร2 ระดับ
มัธยมศึกษาและการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ใหกับผูเรียน โดยการ จัดการเรียนรู
แบบ Active Learning ที่เนน STEM Education

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร2 ระดับ
มัธยมศึกษาและการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ใหกับผูเรียน โดยการ จัดการเรียนรู
แบบ Active Learning ที่เนน STEM Education

บริษัท นายฉบับ จํากัด

สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ

บริษัท นายฉบับ จํากัด

899 613021051

001

เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร2 ระดับ
มัธยมศึกษาและการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ใหกับผูเรียน โดยการ จัดการเรียนรู
แบบ Active Learning ที่เนน STEM Education

900 613021052

002

ชุมชนเเหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)กับการวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร2

901 613021052

003

ชุมชนเเหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)กับการวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร2

001

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร2

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

007

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร2

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

902 613021064

903 613021064

904 613021064

005

905 613031065

004

906 613031067

004

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร2
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน : ระดับพื้นฐาน
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

บริษัท นายฉบับ จํากัด
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
บริษัท ไอเวิลด2 จํากัด
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

907 613031067

908 613031067

909 613031067

910 613031068

007

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

005

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

003

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

001

การสรางแบบฝ‘กเพื่อพัฒนาการอานเขาใจคิดวิเคราะห2และเขียนสื่อความตามแนว
ทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

หางหุนสวนจํากัดเพลินวิชาการ

911 613031068

002

912
913
914
915
916
917

613031071
613031071
613031071
613031071
613031071
613031071

002
003
004
005
006
001

918 613041010

004

การสรางแบบฝ‘กเพื่อพัฒนาการอานเขาใจคิดวิเคราะห2และเขียนสื่อความตามแนว
ทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
การสอนการอานใหบรรลุประสิทธิผลสําหรับครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตน
การสอนการอานใหบรรลุประสิทธิผลสําหรับครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตน
การสอนการอานใหบรรลุประสิทธิผลสําหรับครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตน
การสอนการอานใหบรรลุประสิทธิผลสําหรับครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตน
การสอนการอานใหบรรลุประสิทธิผลสําหรับครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตน
การสอนการอานใหบรรลุประสิทธิผลสําหรับครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตน
การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เนน
ทักษะการอานและการเขียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชชุดการสอน

หางหุนสวนจํากัดเพลินวิชาการ
บริษัท เอ็ม โอ เอ็ม เซอร2วิส จํากัด
บริษัท เอ็ม โอ เอ็ม เซอร2วิส จํากัด
บริษัท เอ็ม โอ เอ็ม เซอร2วิส จํากัด
บริษัท เอ็ม โอ เอ็ม เซอร2วิส จํากัด
บริษัท เอ็ม โอ เอ็ม เซอร2วิส จํากัด
บริษัท เอ็ม โอ เอ็ม เซอร2วิส จํากัด
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ

919
920
921
922
923
924
925
926

613041016
613041016
613041016
613041016
613041052
613041052
613041052
613041052

002
003
006
008
001
002
003
004

927 613041062

001

928 613041062

002

929 613041064

004

930 613041064

931 613041064

การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดอยางครูมืออาชีพเพื่อสรางแรงจูงใจผูเรียน
การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดอยางครูมืออาชีพเพื่อสรางแรงจูงใจผูเรียน
การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดอยางครูมืออาชีพเพื่อสรางแรงจูงใจผูเรียน
การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดอยางครูมืออาชีพเพื่อสรางแรงจูงใจผูเรียน
การเรียนรูใชโครงงานเปKนฐาน : การละครในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
การเรียนรูใชโครงงานเปKนฐาน : การละครในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
การเรียนรูใชโครงงานเปKนฐาน : การละครในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
การเรียนรูใชโครงงานเปKนฐาน : การละครในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
จากหลักสูตรแกนกลางสูหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีเอกลักษณ2เฉพาะตัว (สําหรับครู
มัธยมศึกษาตอนตน)
จากหลักสูตรแกนกลางสูหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีเอกลักษณ2เฉพาะตัว (สําหรับครู
มัธยมศึกษาตอนตน)
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท เอนเกจ ทู เลิร2น จํากัด
บริษัท เอนเกจ ทู เลิร2น จํากัด
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

005

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

007

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

932 613041064

933 613041066

934 613041066

008

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

001

เทคนิคการอานออกเสียงภาษาอังกฤษดวยการสะกดคําแบบโฟนิคส2 สําหรับครูระดับ
คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา
มัธยมตน เพื่อแกปLญหาเด็กอานไมออก พูดไมชัด ฟLงไมรูเรื่อง จําและสะกดคําศัพท2ไมคอย
โรงเรียนเสริมทักษะภาษา
ได และ ไมรักการอาน (ออนไลน2)

002

เทคนิคการอานออกเสียงภาษาอังกฤษดวยการสะกดคําแบบโฟนิคส2 สําหรับครูระดับ
คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา
มัธยมตน เพื่อแกปLญหาเด็กอานไมออก พูดไมชัด ฟLงไมรูเรื่อง จําและสะกดคําศัพท2ไมคอย
โรงเรียนเสริมทักษะภาษา
ได และ ไมรักการอาน (ออนไลน2)

935 613041066

003

936 613042015

001

937 613042015

002

938 613042015

003

939 613042015

004

940 613042015

005

เทคนิคการอานออกเสียงภาษาอังกฤษดวยการสะกดคําแบบโฟนิคส2 สําหรับครูระดับ
มัธยมตน เพื่อแกปLญหาเด็กอานไมออก พูดไมชัด ฟLงไมรูเรื่อง จําและสะกดคําศัพท2ไมคอย
ได และ ไมรักการอาน (ออนไลน2)
พัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับครูผูสอนดวยโปรแกรมออนไลน2
สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนตน
พัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับครูผูสอนดวยโปรแกรมออนไลน2
สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนตน
พัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับครูผูสอนดวยโปรแกรมออนไลน2
สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนตน
พัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับครูผูสอนดวยโปรแกรมออนไลน2
สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนตน
พัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับครูผูสอนดวยโปรแกรมออนไลน2
สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนตน

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา
โรงเรียนเสริมทักษะภาษา
บริษัทโททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จํากัด
บริษัทโททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จํากัด
บริษัทโททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จํากัด
บริษัทโททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จํากัด
บริษัทโททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จํากัด

พัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับครูผูสอนดวยโปรแกรมออนไลน2
สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนตน
พัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับครูผูสอนดวยโปรแกรมออนไลน2
สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนตน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใชสถานการณ2
จําลองเสมือนจริงแบบออนไลน2สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนตน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2) โดยใช
สถานการณ2จําลองเสมือนจริงแบบออนไลน2สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนตน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2) โดยใช
สถานการณ2จําลองเสมือนจริงแบบออนไลน2สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนตน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2) โดยใช
สถานการณ2จําลองเสมือนจริงแบบออนไลน2สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนตน

941 613042015

006

บริษัทโททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จํากัด

942 613042015

007

943 613044001

029

944 613044003

018

945 613044003

021

946 613044003

025

947 613101005

001

การเขียนแบบกอสราง 3 มิติโดยใชโปรแกรม Sketchup ขั้นพื้นฐาน

948 613101005

002

การเขียนแบบกอสราง 3 มิติโดยใชโปรแกรม Sketchup ขั้นพื้นฐาน

949
950
951
952
953

613101010
613101010
613101010
613101010
613101010

018
015
010
025
037

954 613101015

008

การใชเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0
การใชเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0
การใชเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0
การใชเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0
การใชเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สูการวิจัยและ
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
นวัตกรรมการเรียนรูของมืออาชีพ

บริษัทโททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร2เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส2 จํากัด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สูการวิจัยและ
นวัตกรรมการเรียนรูของมืออาชีพ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สูการวิจัยและ
นวัตกรรมการเรียนรูของมือ
อาชีพ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สูการวิจัยและ
นวัตกรรมการเรียนรูของมือ
อาชีพ

955 613101015

003

956 613101015

004

957 613101015

009

958 613101026

014

การสรางหองเรียนในศตวรรษที่ 21 ดวย Google Classroom

959 613101026

015

การสรางหองเรียนในศตวรรษที่ 21 ดวย Google Classroom

960 613101026

016

การสรางหองเรียนในศตวรรษที่ 21 ดวย Google Classroom

961 613101039

006

962 613101039

008

963 613101074

003

964 613101074

004

บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร2 มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร2 มหาวิทยาลัยบูรพา

เทคนิคการถายทําและตัดตอวีดิโอแบบสรางสรรค2ดวยสมาร2ทโฟน เพื่อการสอนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เทคนิคการถายทําและตัดตอวีดิโอแบบสรางสรรค2ดวยสมาร2ทโฟน เพื่อการสอนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการการเรียนรูการผลิตเกษตรอินทรีย2ดวยจุลินทรีย2
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทองถิ่นในสถานศึกษาโดยรากเหงาแหงภูมิปLญญาทองถิ่นไทย บนพื้นฐานภายใตศาสตร2
มหาสารคาม
พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการการเรียนรูการผลิตเกษตรอินทรีย2ดวยจุลินทรีย2
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทองถิ่นในสถานศึกษาโดยรากเหงาแหงภูมิปLญญาทองถิ่นไทย บนพื้นฐานภายใตศาสตร2
มหาสารคาม
พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูการพัฒนาที่ยั่งยืน

965 613101074

966 613101074

967 613101074

968 613101074

969 613101081

970 613101081

971 613101081

005

หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการการเรียนรูการผลิตเกษตรอินทรีย2ดวยจุลินทรีย2
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทองถิ่นในสถานศึกษาโดยรากเหงาแหงภูมิปLญญาทองถิ่นไทย บนพื้นฐานภายใตศาสตร2
มหาสารคาม
พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูการพัฒนาที่ยั่งยืน

007

หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการการเรียนรูการผลิตเกษตรอินทรีย2ดวยจุลินทรีย2
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทองถิ่นในสถานศึกษาโดยรากเหงาแหงภูมิปLญญาทองถิ่นไทย บนพื้นฐานภายใตศาสตร2
มหาสารคาม
พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูการพัฒนาที่ยั่งยืน

008

หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการการเรียนรูการผลิตเกษตรอินทรีย2ดวยจุลินทรีย2
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทองถิ่นในสถานศึกษาโดยรากเหงาแหงภูมิปLญญาทองถิ่นไทย บนพื้นฐานภายใตศาสตร2
มหาสารคาม
พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูการพัฒนาที่ยั่งยืน

009

หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการการเรียนรูการผลิตเกษตรอินทรีย2ดวยจุลินทรีย2
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทองถิ่นในสถานศึกษาโดยรากเหงาแหงภูมิปLญญาทองถิ่นไทย บนพื้นฐานภายใตศาสตร2
มหาสารคาม
พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูการพัฒนาที่ยั่งยืน

005

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (บริษัท
พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

006

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (บริษัท
พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

007

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (บริษัท
พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สนุกกับการเขียนโปรแกรมควบคุมหzนยนต2พื้นฐาน สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนตน กลุม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
การตระหนักรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความปลอดภัย
การตระหนักรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความปลอดภัย
การตระหนักรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความปลอดภัย
กลยุทธ2การสอนตอหลักสูตรวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง 2560 ดวย
เทคนิค สะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

972 613101081

009

973 613101088

002

974 613101089
975 613101089
976 613101089

003
002
001

977 613102002

001

978 613102007

001

การวิจัยแบบ R&D เพื่อพัฒนาการเรียนรูโดยประยุกต2ใชไอซีที

979 613102007

002

การวิจัยแบบ R&D เพื่อพัฒนาการเรียนรูโดยประยุกต2ใชไอซีที

980 613102010

001

เทคนิคการจัดการเรียนรูดวยสื่อสังคมออนไลน2

981 613102010

002

เทคนิคการจัดการเรียนรูดวยสื่อสังคมออนไลน2

982 613102010

003

เทคนิคการจัดการเรียนรูดวยสื่อสังคมออนไลน2

983 613102010

004

เทคนิคการจัดการเรียนรูดวยสื่อสังคมออนไลน2

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (บริษัท
พัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
กองพัฒนาศัยภาพชุมชนและทุนมนุษย2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
บริษัท เออาร2ไอที จํากัด
บริษัท เออาร2ไอที จํากัด
บริษัท เออาร2ไอที จํากัด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

984 613102010

005

เทคนิคการจัดการเรียนรูดวยสื่อสังคมออนไลน2

985 613102010

007

เทคนิคการจัดการเรียนรูดวยสื่อสังคมออนไลน2

986 613102010

008

เทคนิคการจัดการเรียนรูดวยสื่อสังคมออนไลน2

987 613102010

009

เทคนิคการจัดการเรียนรูดวยสื่อสังคมออนไลน2

988 613102010

010

เทคนิคการจัดการเรียนรูดวยสื่อสังคมออนไลน2

989 613102010

011

เทคนิคการจัดการเรียนรูดวยสื่อสังคมออนไลน2

990 613102013

002

991 613111016

001

992 613111016

003

993 613111016

002

994 613111016

004

ทักษะการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning สําหรับครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
บริษัท นายฉบับ จํากัด
บริษัท นายฉบับ จํากัด
บริษัท นายฉบับ จํากัด
บริษัท นายฉบับ จํากัด

995 613111020

002

996 613111034

005

997 613111074

002

998 613111074

999 613111077

1,000 613111077

1,001 613111077

1,002 613111077

การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนตนดานการจัดการเรียนรูวิชาประวัติศาสตร2 ใหรัก
ชาติ รักมาตุภูมิ ถูกวิถี เสริมสรางคนดีตามศาสตร2พระราชา ดวยรูปแบบ Project Based บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
Learning (PBL) โดยวิธีการทางประวัติศาสตร2ทักษะ 1S 2C
การสอนประวัติศาสตร2ทองถิ่นดวยกระบวนการ Active Learning และ Professional
บริษัท นายฉบับ จํากัด
Learning Community โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน
การพัฒนาหลักสูตรที่สงเสริมการจัดการเรียนรูในศตวรรษ ที่21 สําหรับครูมัธยมศึกษา
ตอนตน สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดวยชุมชนการเรียนรูทาง
บริษัท นายฉบับ จํากัด
วิชาชีพ (PLC)

001

การพัฒนาหลักสูตรที่สงเสริมการจัดการเรียนรูในศตวรรษ ที่21 สําหรับครูมัธยมศึกษา
ตอนตน สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดวยชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC)

บริษัท นายฉบับ จํากัด

001

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

007

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

005

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

004

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

1,003 613111086
1,004 613111086

004
005

หลักสูตร พัฒนาครูเพื่อสรางสังคมสุจริต สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
หลักสูตร พัฒนาครูเพื่อสรางสังคมสุจริต สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

1,005 613121026

002

การออกแบบกิจกรรมและสื่อการเรียนรูเพื่อสรางสุขภาพดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

1,006 613121034

001

หลักสูตรเทคนิคนันทนาการสอนสนุก สรางสุขดวยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

1,007 613121038
1,008 613121038

002
003

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรูเพศวิถีศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรูเพศวิถีศึกษา

1,009 613121039

001

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ตามแนวคิด Active Learning
บริษัท สํานักพิมพ2วัฒนาพานิช จํากัด
สูไทยแลนด2 4.0

1,010 613121039

002

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ตามแนวคิด Active Learning
บริษัท สํานักพิมพ2วัฒนาพานิช จํากัด
สูไทยแลนด2 4.0

1,011 613121039

004

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ตามแนวคิด Active Learning
บริษัท สํานักพิมพ2วัฒนาพานิช จํากัด
สูไทยแลนด2 4.0

1,012 613121039

005

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ตามแนวคิด Active Learning
บริษัท สํานักพิมพ2วัฒนาพานิช จํากัด
สูไทยแลนด2 4.0

001

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา

1,013 613121043

บริษัท สุจริตไทย จํากัด
บริษัท สุจริตไทย จํากัด
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย2พัฒนาทุนมนุษย2 (รมป.)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

007

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

005

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

1,016 613121043

004

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

1,017 613121044

002

ครูมวยสากล

1,018 613121044

003

ครูมวยสากล

1,019 613121044

004

ครูมวยสากล

1,020 613121044

005

ครูมวยสากล

1,021 613121044

006

ครูมวยสากล

1,022 613121044

007

ครูมวยสากล

1,023 613121044

008

ครูมวยสากล

1,014 613121043

1,015 613121043

คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

1,024 613121044

009

1,025 613122009

001

1,026 613122009

002

1,027 613122009

003

1,028 613122009

004

1,029
1,030
1,031
1,032
1,033
1,034

613122013
613122013
613122013
613122013
613122013
613122014

002
003
004
001
005
002

1,035 613131007

005

1,036 613131007

002

1,037 613131007

003

ครูมวยสากล
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนกลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา
และพลศึกษาระดับกลางดวยการสอนแบบรวมมือ
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนกลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา
และพลศึกษาระดับกลางดวยการสอนแบบรวมมือ
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนกลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา
และพลศึกษาระดับกลางดวยการสอนแบบรวมมือ
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนกลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา
และพลศึกษาระดับกลางดวยการสอนแบบรวมมือ
การฝ‘กอบรมสมรรถนะครูมวยไทย (Level 2)
การฝ‘กอบรมสมรรถนะครูมวยไทย (Level 2)
การฝ‘กอบรมสมรรถนะครูมวยไทย (Level 2)
การฝ‘กอบรมสมรรถนะครูมวยไทย (Level 2)
การฝ‘กอบรมสมรรถนะครูมวยไทย (Level 2)
การฝ‘กอบรมครูมวยไทยขั้นสูง (Level 3)
การออกแบบแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs)
การออกแบบแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs)
การออกแบบแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs)

คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด

1,038 613132001

1,039 613132001

1,040 613132001

1,041 613132001

1,042 613141031

1,043 613141031

1,044 613141031

004

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ดวยกลวิธี GPAS
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในกลุมสาระการ
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
เรียนรูศิลปะ

005

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ดวยกลวิธี GPAS
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในกลุมสาระการ
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
เรียนรูศิลปะ

006

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ดวยกลวิธี GPAS
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในกลุมสาระการ
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
เรียนรูศิลปะ

009

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ดวยกลวิธี GPAS
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในกลุมสาระการ
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
เรียนรูศิลปะ

003

การเสริมสรางสมรรถนะครูนาฏศิลปo เรื่องพื้นฐานการฝ‘กหัดการแสดงกับรูปแบบการ
เรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส2 เพื่อใหเห็นคุณคาของนาฏศิลปoที่เปKนมรดกทาง
วัฒนธรรม

บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด

011

การเสริมสรางสมรรถนะครูนาฏศิลปo เรื่องพื้นฐานการฝ‘กหัดการแสดงกับรูปแบบการ
เรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส2 เพื่อใหเห็นคุณคาของนาฏศิลปoที่เปKนมรดกทาง
วัฒนธรรม

บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด

006

การเสริมสรางสมรรถนะครูนาฏศิลปo เรื่องพื้นฐานการฝ‘กหัดการแสดงกับรูปแบบการ
เรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส2 เพื่อใหเห็นคุณคาของนาฏศิลปoที่เปKนมรดกทาง
วัฒนธรรม

บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด

1,045 613141031

1,046 613141031

1,047 613141031

014

การเสริมสรางสมรรถนะครูนาฏศิลปo เรื่องพื้นฐานการฝ‘กหัดการแสดงกับรูปแบบการ
เรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส2 เพื่อใหเห็นคุณคาของนาฏศิลปoที่เปKนมรดกทาง
วัฒนธรรม

บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด

015

การเสริมสรางสมรรถนะครูนาฏศิลปo เรื่องพื้นฐานการฝ‘กหัดการแสดงกับรูปแบบการ
เรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส2 เพื่อใหเห็นคุณคาของนาฏศิลปoที่เปKนมรดกทาง
วัฒนธรรม

บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด

012

การเสริมสรางสมรรถนะครูนาฏศิลปo เรื่องพื้นฐานการฝ‘กหัดการแสดงกับรูปแบบการ
เรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส2 เพื่อใหเห็นคุณคาของนาฏศิลปoที่เปKนมรดกทาง
วัฒนธรรม

บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด

1,048 613141031

016

1,049 613151037

008

1,050 613151037

002

1,051 613151037

003

1,052 613151037

004

1,053 613151037

007

1,054 613151041

002

การเสริมสรางสมรรถนะครูนาฏศิลปo เรื่องพื้นฐานการฝ‘กหัดการแสดงกับรูปแบบการ
เรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส2 เพื่อใหเห็นคุณคาของนาฏศิลปoที่เปKนมรดกทาง
วัฒนธรรม
การประยุกต2ใชจิตตปLญญาศึกษาในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
การประยุกต2ใชจิตตปLญญาศึกษาในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
การประยุกต2ใชจิตตปLญญาศึกษาในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
การประยุกต2ใชจิตตปLญญาศึกษาในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
การประยุกต2ใชจิตตปLญญาศึกษาในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
การพัฒนาวินัยเชิงบวก

บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
มูลนิธิครูของแผนดิน

1,055 613151041
1,056 613151046

003
002

1,057 613151067

004

1,058 613151068

001

1,059 613151068

002

1,060 613151068

003

1,061 613151068

004

1,062 613151071
1,063 613151071

004
005

1,064 613152018

001

1,065 613152018

002

1,066 613152018

003

1,067 613152018

004

การพัฒนาวินัยเชิงบวก
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรแถวมาร2ชชิ่งความดี
อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรนํากิจกรรมและนันทนาการเพื่อพัฒนาครูสูการเรียนรูของ
ผูเรียน “เสริมสรางศักยภาพการสอนโดย Participatory Approach และ Brain Based
Activities”
กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดเพื่อการเปKนพลเมืองดี สูไทย
แลนด2 4.0
กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดเพื่อการเปKนพลเมืองดี สูไทย
แลนด2 4.0
กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดเพื่อการเปKนพลเมืองดี สูไทย
แลนด2 4.0
กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดเพื่อการเปKนพลเมืองดี สูไทย
แลนด2 4.0
เทคนิคการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21
เทคนิคการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21
ธรรมะกับกระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู PLC ในยุคการศึกษา 4.0 สําหรับครูมัธยมศึกษา
ตอนตน
ธรรมะกับกระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู PLC ในยุคการศึกษา 4.0 สําหรับครูมัธยมศึกษา
ตอนตน
ธรรมะกับกระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู PLC ในยุคการศึกษา 4.0 สําหรับครูมัธยมศึกษา
ตอนตน
ธรรมะกับกระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู PLC ในยุคการศึกษา 4.0 สําหรับครูมัธยมศึกษา
ตอนตน

มูลนิธิครูของแผนดิน
มูลนิธิครูของแผนดิน
บริษัท เอ็ดดูเคชั่นเกตเวย2 จํากัด
บริษัท สํานักพิมพ2วัฒนาพานิช จํากัด
บริษัท สํานักพิมพ2วัฒนาพานิช จํากัด
บริษัท สํานักพิมพ2วัฒนาพานิช จํากัด
บริzท
า สํานักพิมพ2วัฒนาพานิช จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท เอ็ม โอ เอ็ม เซอร2วิส จํากัด
บริษัท เอ็ม โอ เอ็ม เซอร2วิส จํากัด
บริษัท เอ็ม โอ เอ็ม เซอร2วิส จํากัด
บริษัท เอ็ม โอ เอ็ม เซอร2วิส จํากัด

1,068 613181021

002

การใชแหลงเรียนรูทองถิ่นในสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน

1,069 613181034

012

การพัฒนานวัตกรรมสงเสริมการศึกษาในยุคไทยเเลนด2 4.0

1,070 613181034

015

การพัฒนานวัตกรรมสงเสริมการศึกษาในยุคไทยเเลนด2 4.0

1,071 613181034

017

การพัฒนานวัตกรรมสงเสริมการศึกษาในยุคไทยเเลนด2 4.0

1,072 613181034

018

การพัฒนานวัตกรรมสงเสริมการศึกษาในยุคไทยเเลนด2 4.0

1,073 613181034

019

การพัฒนานวัตกรรมสงเสริมการศึกษาในยุคไทยเเลนด2 4.0

1,074 613181034

020

การพัฒนานวัตกรรมสงเสริมการศึกษาในยุคไทยเเลนด2 4.0

1,075 613181076
1,076 613181095

003
003

1,077 613181110

008

เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา
สะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรูในหองเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร2 (ฟ•สิกส2กลศาสตร2) ผานการประยุกต2ใชแหลงการเรียนรู
ภายในโรงเรียนสูการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มความเขาใจหลักการที่ถูกตองและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน

1,078 613181110

005

เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร2 (ฟ•สิกส2กลศาสตร2) ผานการประยุกต2ใชแหลงการเรียนรู
ภายในโรงเรียนสูการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มความเขาใจหลักการที่ถูกตองและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน

หางหุนสวนจํากัดเพลินวิชาการ
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
หางหุนสวนจํากัดเพลินวิชาการ
บริษัท ไวซ2 เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร2 จํากัด

บริษัท ไวซ2 เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร2 จํากัด

1,079 613181110

1,080 613181110

1,081 613181110

006

เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร2 (ฟ•สิกส2กลศาสตร2) ผานการประยุกต2ใชแหลงการเรียนรู
ภายในโรงเรียนสูการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มความเขาใจหลักการที่ถูกตองและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน

บริษัท ไวซ2 เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร2 จํากัด

004

เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร2 (ฟ•สิกส2กลศาสตร2) ผานการประยุกต2ใชแหลงการเรียนรู
ภายในโรงเรียนสูการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มความเขาใจหลักการที่ถูกตองและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน

บริษัท ไวซ2 เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร2 จํากัด

003

เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร2 (ฟ•สิกส2กลศาสตร2) ผานการประยุกต2ใชแหลงการเรียนรู
ภายในโรงเรียนสูการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มความเขาใจหลักการที่ถูกตองและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน

บริษัท ไวซ2 เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร2 จํากัด

1,082 613181110

002

1,083 613181130

001

1,084 613181136

001

1,085 613181150

001

1,086 613181150

003

1,087 613182026

001

1,088 613182029

001

เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร2 (ฟ•สิกส2กลศาสตร2) ผานการประยุกต2ใชแหลงการเรียนรู
ภายในโรงเรียนสูการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มความเขาใจหลักการที่ถูกตองและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน
การบูรณาการเครื่องมือคิดสรางสรรค2 Mind Map และการสรางนวัตกรรมการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนสูทักษะในศตวรรษที่ 21 โดย
การใชวิจัยเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาสมรรถนะดานความรูความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชา
เฉพาะของครูวิทยาศาสตร2ระดับมัธยมศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะดานความรูความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชา
เฉพาะของครูวิทยาศาสตร2ระดับมัธยมศึกษา
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู STEM ระดับมัธยมศึกษา : สะเต็มศึกษา
กับ การเรียนรูวิทยาศาสตร2 เทคโนโลยี คณิตศาสตร2 และการออกแบบเชิงวิศวกรรม
การพัฒนาภาวะผูนําในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

บริษัท ไวซ2 เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร2 จํากัด
บริษัท สยามนอเลจ ทรานสเฟอร2 เซนเตอร2
จํากัด
หางหุนสวนจํากัดเพลินวิชาการ
บริzท
า อินโนเวทีฟ ทิชชิ่ง แอนด2 เลิร2นนิ่ง ทูลส2
จํากัด
บริษัท อินโนเวทีฟ ทิชชิ่ง แอนด2 เลิร2นนิ่ง ทูลส2
จํากัด
บริษัท คิดซ2 ลูซิด เลิร2นนิง สเปซ จํากัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

1,089 613183006

1,090 613183007

1,091 613183007

คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา

002

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูในยุค 4.0

024

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัทสงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

045

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

1,092 613183007

1,093 613183007

046

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

043

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

1,094 613183007

1,095 613183007

047

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

044

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

1,096 613183007

1,097 613183007

049

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

014

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

1,098 613183007

1,099 613183007

006

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

016

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

1,100 613183007

1,101 613183007

017

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

019

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

1,102 613183007

1,103 613183007

004

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

023

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

1,104 613183007

1,105 613183007

018

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

025

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

1,106 613183007

1,107 613183007

022

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

021

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

1,108 613183007

1,109 613183007

005

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา จํากัดบริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนา
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม วิชาชีพครู จํากัด
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

031

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

1,110 613183007

1,111 613183007

035

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

037

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

1,112 613183007

1,113 613183007

038

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

036

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

1,114 613183007

1,115 613183007

040

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

050

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

1,116 613183007

1,117 613183007

003

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

029

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

1,118 613183007

1,119 613183007

001

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

032

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

039

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

1,121 613183007

041

พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบใช ๙
ตาราง เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูเชิงกลยุทธ2 เพื่อการ ประกันคุณภาพผูเรียน ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และผล
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวน รวมของซิปปา
จํากัด
โมเดล (CIPPA Model) และใชกระบวนการแกปLญหาโดยกระบวนการกลุม ในการนอม
นา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การ
พัฒนาคุณธรรมนา ความรู เพื่อ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

1,122
1,123
1,124
1,125
1,126

002
003
004
005
006

การสรางสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย
การสรางสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย
การสรางสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย
การสรางสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย
การสรางสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย

1,120 613183007

613291015
613291015
613291015
613291015
613291015

บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด

1,127 613291015

014

1,128 613291023

007

1,129 613291023

008

การสรางสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
หลักสูตร “การประยุกต2ใช Application และ MS-PowerPoint Interactive ในการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการเรียนรูแบบ Active Learning”
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
หลักสูตร “การประยุกต2ใช Application และ MS-PowerPoint Interactive ในการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการเรียนรูแบบ Active Learning”
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
หลักสูตร “การประยุกต2ใช Application และ MS-PowerPoint Interactive ในการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการเรียนรูแบบ Active Learning”
การพัฒนาศักยภาพครูและสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในการ
ประยุกต2ใช Infographicเพื่อจัดการเรียนรู

สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1,130 613291023

010

1,131 613292006

001

1,132 613991056

003

การสรางเเละการหาคุณภาพนวัตกรรมเเเละเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา

1,133 613991056

005

การสรางเเละการหาคุณภาพนวัตกรรมเเเละเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา

1,134 613991056

006

การสรางเเละการหาคุณภาพนวัตกรรมเเเละเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา

001

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานเพื่อกาวสูการเปKนครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
(Development on Working Efficiency for becoming professional teachers in
นานาชาติ
the 21st century)

1,135 613991058

คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

1,136 613991058

1,137 613991058

1,138 613991058

002

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานเพื่อกาวสูการเปKนครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
สานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
(Development on Working Efficiency for becoming professional teachers in
นานาชาติ
the 21st century)

003

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานเพื่อกาวสูการเปKนครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
สานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
(Development on Working Efficiency for becoming professional teachers in
นานาชาติ
the 21st century)

004

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานเพื่อกาวสูการเปKนครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
สานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
(Development on Working Efficiency for becoming professional teachers in
นานาชาติ
the 21st century)

1,139 613991058

005

1,140 614011010
1,141 614011010
1,142 614011010

001
002
003

1,143 614011025

004

1,144 614011043

003

1,145 614011043

004

1,146 614011043

005

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานเพื่อกาวสูการเปKนครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
(Development on Working Efficiency for becoming professional teachers in
the 21st century)
การใชแอปพลิเคชันบนสมาร2ทโฟนเพื่อการศึกษาสิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่
การใชแอปพลิเคชันบนสมาร2ทโฟนเพื่อการศึกษาสิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่
การใชแอปพลิเคชันบนสมาร2ทโฟนเพื่อการศึกษาสิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่
การอบรมเชิงปฏิบัติการฟ•สิกส2ดาราศาสตร2เพื่อพัฒนาครูวิทยาศาสตร2 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักและเทคนิคระดับพื้นฐานสําหรับการคิดนวัตกรรมและการตอยอดสูสิทธิบัตรสําหรับ
ครูวิทยาศาสตร2
หลักและเทคนิคระดับพื้นฐานสําหรับการคิดนวัตกรรมและการตอยอดสูสิทธิบัตรสําหรับ
ครูวิทยาศาสตร2
หลักและเทคนิคระดับพื้นฐานสําหรับการคิดนวัตกรรมและการตอยอดสูสิทธิบัตรสําหรับ
ครูวิทยาศาสตร2

สานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
สํานักนวัตกรรมและบริการสังคม
สํานักนวัตกรรมและบริการสังคม
สํานักนวัตกรรมและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,147 614011043

006

1,148 614011043

007

1,149 614011043

008

1,150 614011043

010

1,151 614011043

011

1,152 614011043

012

1,153 614011043

013

1,154 614011043

014

1,155 614011055
1,156 614011055

001
003

1,157 614012028

002

1,158 614013011
1,159 614013011
1,160 614013011

002
003
004

หลักและเทคนิคระดับพื้นฐานสําหรับการคิดนวัตกรรมและการตอยอดสูสิทธิบัตรสําหรับ
ครูวิทยาศาสตร2
หลักและเทคนิคระดับพื้นฐานสําหรับการคิดนวัตกรรมและการตอยอดสูสิทธิบัตรสําหรับ
ครูวิทยาศาสตร2
หลักและเทคนิคระดับพื้นฐานสําหรับการคิดนวัตกรรมและการตอยอดสูสิทธิบัตรสําหรับ
ครูวิทยาศาสตร2
หลักและเทคนิคระดับพื้นฐานสําหรับการคิดนวัตกรรมและการตอยอดสูสิทธิบัตรสําหรับ
ครูวิทยาศาสตร2
หลักและเทคนิคระดับพื้นฐานสําหรับการคิดนวัตกรรมและการตอยอดสูสิทธิบัตรสําหรับ
ครูวิทยาศาสตร2
หลักและเทคนิคระดับพื้นฐานสําหรับการคิดนวัตกรรมและการตอยอดสูสิทธิบัตรสําหรับ
ครูวิทยาศาสตร2
หลักและเทคนิคระดับพื้นฐานสําหรับการคิดนวัตกรรมและการตอยอดสูสิทธิบัตรสําหรับ
ครูวิทยาศาสตร2
หลักและเทคนิคระดับพื้นฐานสําหรับการคิดนวัตกรรมและการตอยอดสูสิทธิบัตรสําหรับ
ครูวิทยาศาสตร2
อินเตอร2เน็ตเพื่อสรรพสิ่งเบื้องตน
อินเตอร2เน็ตเพื่อสรรพสิ่งเบื้องตน
เทคนิคการสอนโดยใชหลักการสื่อสารวิทยาศาสตร2 สาหรับครูยุค 4.0 เพื่อสรางความ
สนใจและแรงบันดาลใจใหกับผูเรียน
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร2 (เพื่อการใชงานในชีวิตจริง)
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร2 (เพื่อการใชงานในชีวิตจริง)
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร2 (เพื่อการใชงานในชีวิตจริง)

คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สํานักนวัตกรรมและบริการสังคม
สํานักนวัตกรรมและบริการสังคม
บริษัท ไวซ2 เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร2 จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด

1,161 614013017

1,162 614013017

1,163 614013017

1,164 614013017

1,165 614021008

1,166 614021008

1,167 614021008

001

หลักสูตร การสอนแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่เพื่อสงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด

002

หลักสูตร การสอนแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่เพื่อสงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด

003

หลักสูตร การสอนแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่เพื่อสงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด

004

หลักสูตร การสอนแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่เพื่อสงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด

006

การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร2ดวยการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร2โดยใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในศตวรรษที่ 21
(ระดับพื้นฐาน)

บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด

008

การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร2ดวยการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร2โดยใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในศตวรรษที่ 21
(ระดับพื้นฐาน)

บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด

009

การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร2ดวยการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร2โดยใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในศตวรรษที่ 21
(ระดับพื้นฐาน)

บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด

1,168 614021008

010

1,169 614021017

001

1,170 614021017

002

1,171
1,172
1,173
1,174
1,175
1,176

614022014
614022014
614031002
614031002
614031002
614031007

001
002
002
003
004
001

1,177 614031018

010

1,178 614031021
1,179 614031021

001
002

การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร2ดวยการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร2โดยใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในศตวรรษที่ 21
(ระดับพื้นฐาน)
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการใชและสรางสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร2โดยใช
โปรแกรม LaTeX
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการใชและสรางสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร2โดยใช
โปรแกรม LaTeX
การประยุกต2ใชเครือขายสังคมออนไลน2ในการจัดการเรียนรู ยุคไทยแลนด2 4.0
การประยุกต2ใชเครือขายสังคมออนไลน2ในการจัดการเรียนรู ยุคไทยแลนด2 4.0
การเขียนเชิงสรางสรรค2 (บทกวี)
การเขียนเชิงสรางสรรค2 (บทกวี)
การเขียนเชิงสรางสรรค2 (บทกวี)
การพัฒนาบุคลิกภาพและการนําเสนองานสถานศึกษาสูความเปKนเลิศในยุค 4.0
การพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดสมองเปKนฐาน
(BBL) ประกอบกลุมรวมมือที่ใชผังกราฟ•กเพื่อสงเสริมทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค2ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การวิเคราะห2คุณคาวรรณกรรมดวยActive learning
การวิเคราะห2คุณคาวรรณกรรมดวยActive learning

บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
บริษัทฝ‘กอบรมและสัมมนาคิดดี จํากัด
บริษัทฝ‘กอบรมและสัมมนาคิดดี จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นายฉบับ จํากัด
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
มูลนิธิครูของแผนดิน
มูลนิธิครูของแผนดิน

1,180 614032003

1,181 614032003

002

พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบ
ใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยการ
เสริมสรางผูเรียนใหมีความเปKนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับครูผูสอนรายวิชา
สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาป„ที่ ๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปา โมเดล (CIPPA
จํากัด
Model) ดวยการใชกระบวนการแกไขปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม ในการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การพัฒนา
คุณธรรมนําความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพ
ระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

001

พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบ
ใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยการ
เสริมสรางผูเรียนใหมีความเปKนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับครูผูสอนรายวิชา
สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาป„ที่ ๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปา โมเดล (CIPPA
จํากัด
Model) ดวยการใชกระบวนการแกไขปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม ในการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การพัฒนา
คุณธรรมนําความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพ
ระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

1,182 614032003

1,183 614032003

003

พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบ
ใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยการ
เสริมสรางผูเรียนใหมีความเปKนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับครูผูสอนรายวิชา
สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาป„ที่ ๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปา โมเดล (CIPPA
จํากัด
Model) ดวยการใชกระบวนการแกไขปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม ในการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การพัฒนา
คุณธรรมนําความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพ
ระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

004

พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบ
ใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยการ
เสริมสรางผูเรียนใหมีความเปKนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับครูผูสอนรายวิชา
สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาป„ที่ ๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปา โมเดล (CIPPA
จํากัด
Model) ดวยการใชกระบวนการแกไขปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม ในการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การพัฒนา
คุณธรรมนําความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพ
ระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

1,184 614032003

1,185 614032003

005

พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบ
ใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยการ
เสริมสรางผูเรียนใหมีความเปKนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับครูผูสอนรายวิชา
สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาป„ที่ ๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปา โมเดล (CIPPA
จํากัด
Model) ดวยการใชกระบวนการแกไขปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม ในการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การพัฒนา
คุณธรรมนําความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพ
ระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

006

พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบ
ใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยการ
เสริมสรางผูเรียนใหมีความเปKนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับครูผูสอนรายวิชา
สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาป„ที่ ๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปา โมเดล (CIPPA
จํากัด
Model) ดวยการใชกระบวนการแกไขปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม ในการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การพัฒนา
คุณธรรมนําความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพ
ระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

1,186 614032003

1,187 614032003

007

พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบ
ใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยการ
เสริมสรางผูเรียนใหมีความเปKนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับครูผูสอนรายวิชา
สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาป„ที่ ๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปา โมเดล (CIPPA
จํากัด
Model) ดวยการใชกระบวนการแกไขปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม ในการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การพัฒนา
คุณธรรมนําความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพ
ระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

008

พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบ
ใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยการ
เสริมสรางผูเรียนใหมีความเปKนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับครูผูสอนรายวิชา
สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาป„ที่ ๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปา โมเดล (CIPPA
จํากัด
Model) ดวยการใชกระบวนการแกไขปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม ในการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การพัฒนา
คุณธรรมนําความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพ
ระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

1,188 614032003

1,189 614032003

009

พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบ
ใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยการ
เสริมสรางผูเรียนใหมีความเปKนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับครูผูสอนรายวิชา
สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาป„ที่ ๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปา โมเดล (CIPPA
จํากัด
Model) ดวยการใชกระบวนการแกไขปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม ในการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การพัฒนา
คุณธรรมนําความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพ
ระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

010

พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบ
ใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยการ
เสริมสรางผูเรียนใหมีความเปKนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับครูผูสอนรายวิชา
สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาป„ที่ ๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปา โมเดล (CIPPA
จํากัด
Model) ดวยการใชกระบวนการแกไขปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม ในการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การพัฒนา
คุณธรรมนําความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพ
ระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

1,190 614032003

1,191 614032003

1,192 614041023

011

พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบ
ใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยการ
เสริมสรางผูเรียนใหมีความเปKนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับครูผูสอนรายวิชา
สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาป„ที่ ๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปา โมเดล (CIPPA
จํากัด
Model) ดวยการใชกระบวนการแกไขปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม ในการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การพัฒนา
คุณธรรมนําความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพ
ระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

012

พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห2หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบ
ใช ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอน และนําไทยสูไทยแลนด2 ๔.๐ ดวยการ
เสริมสรางผูเรียนใหมีความเปKนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับครูผูสอนรายวิชา
สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาป„ที่ ๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
บริษัท สงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)ที่เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของซิปปา โมเดล (CIPPA
จํากัด
Model) ดวยการใชกระบวนการแกไขปLญหาโดยใชกระบวนการกลุม ในการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียงเพื่อเปKนพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2การพัฒนา
คุณธรรมนําความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพ
ระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา

001

เทคนิคการอานออกเสียงภาษาอังกฤษดวยการสะกดคําแบบโฟนิคส2 สําหรับครูระดับ
คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา
มัธยมปลาย เพื่อแกปLญหาเด็กอานไมออก พูดไมชัด ฟLงไมรูเรื่อง สะกดคําและจําคําศัพท2
โรงเรียนเสริมทักษะภาษา
ไมคอยได และ ไมรักการอาน (ออนไลน2)

1,193 614041023

1,194 614041023

002

เทคนิคการอานออกเสียงภาษาอังกฤษดวยการสะกดคําแบบโฟนิคส2 สําหรับครูระดับ
คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา
มัธยมปลาย เพื่อแกปLญหาเด็กอานไมออก พูดไมชัด ฟLงไมรูเรื่อง สะกดคําและจําคําศัพท2
โรงเรียนเสริมทักษะภาษา
ไมคอยได และ ไมรักการอาน (ออนไลน2)

003

เทคนิคการอานออกเสียงภาษาอังกฤษดวยการสะกดคําแบบโฟนิคส2 สําหรับครูระดับ
คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา
มัธยมปลาย เพื่อแกปLญหาเด็กอานไมออก พูดไมชัด ฟLงไมรูเรื่อง สะกดคําและจําคําศัพท2
โรงเรียนเสริมทักษะภาษา
ไมคอยได และ ไมรักการอาน (ออนไลน2)

1,195 614041023

004

1,196 614101014

001

1,197 614101014

002

1,198 614101014

004

1,199 614101014

005

1,200 614101014

007

1,201 614101014

008

1,202 614101014

009

เทคนิคการอานออกเสียงภาษาอังกฤษดวยการสะกดคําแบบโฟนิคส2 สําหรับครูระดับ
มัธยมปลาย เพื่อแกปLญหาเด็กอานไมออก พูดไมชัด ฟLงไมรูเรื่อง สะกดคําและจําคําศัพท2
ไมคอยได และ ไมรักการอาน (ออนไลน2)
การพัฒนาสมรรถนะครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปKนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนาสมรรถนะครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปKนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนาสมรรถนะครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปKนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนาสมรรถนะครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปKนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนาสมรรถนะครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปKนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนาสมรรถนะครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปKนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนาสมรรถนะครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปKนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา
โรงเรียนเสริมทักษะภาษา
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บบริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด

การพัฒนาสมรรถนะครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปKนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สนุกกับการเขียนโปรแกรมควบคุมหzนยนต2พื้นฐาน สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

1,203 614101014

010

1,204 614101034

003

1,205 614101037

001

การพัฒนาเว็บไซต2และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

1,206 614101037

002

การพัฒนาเว็บไซต2และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

1,207 614101037

003

การพัฒนาเว็บไซต2และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

1,208 614101037

004

คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1,209 614101037

005

การพัฒนาเว็บไซต2และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

1,210 614102001

001

1,211
1,212
1,213
1,214
1,215
1,216
1,217

007
001
002
003
010
001
003

614102012
614111022
614111022
614111022
614111023
614111036
614111036

กลยุทธ2การสอนตอหลักสูตรวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง 2560 ดวย
เทคนิค สะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลิตสื่อเออาร2 ดวยโมชั่นและอินโฟฯ สําหรับหองเรียนอัจฉริยะ
แนวความคิดทางกฎหมายสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวความคิดทางกฎหมายสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวความคิดทางกฎหมายสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการจัดการเรียนรูดวยศาสตร2พระราชา
หลักสูตรพัฒนาครูเพื่อสรางสังคมสุจริต สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรพัฒนาครูเพื่อสรางสังคมสุจริต สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย

บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
การพัฒนาเว็บไซต2และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง
บริษัท เออาร2ไอที จํากัด
สํานักนวัตกรรมและบริการสังคม
สํานักนวัตกรรมและบริการสังคม
สํานักนวัตกรรมและบริการสังคม
บริษัท นายฉบับ จํากัด
บริษัท สุจริตไทย จํากัด
บริษัท สุจริตไทย จํากัด

1,218 614111036

004

1,219 614123002

002

1,220 614123002

001

1,221 614142001

004

1,222 614142001

005

1,223 614142001

008

1,224 614142001

009

1,225 614142001

010

1,226 614142001

011

1,227 614142001

012

1,228 614142001

013

1,229 614142001

014

หลักสูตรพัฒนาครูเพื่อสรางสังคมสุจริต สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
บริษัท สุจริตไทย จํากัด
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา
บริษทั เงินทองพะเนิน จํากัด
และพลศึกษาระดับสูง ดวยการสอนแบบรวมมือ
การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา
บริษทั เงินทองพะเนิน จํากัด
และพลศึกษาระดับสูง ดวยการสอนแบบรวมมือ
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การพัฒนาสมรรถนะ ทักษะเเละวิชาการของครูผูสอนดนตรี
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การพัฒนาสมรรถนะ ทักษะเเละวิชาการของครูผูสอนดนตรี
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การพัฒนาสมรรถนะ ทักษะเเละวิชาการของครูผูสอนดนตรี
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การพัฒนาสมรรถนะ ทักษะเเละวิชาการของครูผูสอนดนตรี
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การพัฒนาสมรรถนะ ทักษะเเละวิชาการของครูผูสอนดนตรี
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การพัฒนาสมรรถนะ ทักษะเเละวิชาการของครูผูสอนดนตรี
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การพัฒนาสมรรถนะ ทักษะเเละวิชาการของครูผูสอนดนตรี
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การพัฒนาสมรรถนะ ทักษะเเละวิชาการของครูผูสอนดนตรี
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การพัฒนาสมรรถนะ ทักษะเเละวิชาการของครูผูสอนดนตรี
มหาสารคาม

1,230 614142001

015

การพัฒนาสมรรถนะ ทักษะเเละวิชาการของครูผูสอนดนตรี

1,231
1,232
1,233
1,234
1,235

614151027
614151027
614151027
614151027
614151027

001
002
003
004
005

1,236 614181005

003

1,237 614181005

004

1,238 614181005

005

1,239 614181007

002

1,240 614181007

006

1,241 614181007

007

1,242 614181007

010

1,243 614181017

007

กระบวนการคนหาตัวตน และเทคนิคการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู อยางมีความสุข
กระบวนการคนหาตัวตน และเทคนิคการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู อยางมีความสุข
กระบวนการคนหาตัวตน และเทคนิคการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู อยางมีความสุข
กระบวนการคนหาตัวตน และเทคนิคการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู อยางมีความสุข
กระบวนการคนหาตัวตน และเทคนิคการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู อยางมีความสุข
การจัดการเรียนรูเชิงรุก Active Learning Facilitator ดวยการสอนแบบสรางสรรค2เปKน
ฐาน Creativity-based Learning (CBL)สําหรับครูมัธยมตอนปลาย
การจัดการเรียนรูเชิงรุก Active Learning Facilitator ดวยการสอนแบบสรางสรรค2เปKน
ฐาน Creativity-based Learning (CBL)สําหรับครูมัธยมตอนปลาย
การจัดการเรียนรูเชิงรุก Active Learning Facilitator ดวยการสอนแบบสรางสรรค2เปKน
ฐาน Creativity-based Learning (CBL)สําหรับครูมัธยมตอนปลาย
การใชสื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูเพื่อสรางหองเรียน Active - สําหรับ
ครูม.ปลาย
การใชสื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูเพื่อสรางหองเรียน Active - สําหรับ
ครูม.ปลาย
การใชสื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูเพื่อสรางหองเรียน Active - สําหรับ
ครูม.ปลาย
การใชสื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูเพื่อสรางหองเรียน Active - สําหรับ
ครูม.ปลาย
การพัฒนาสมรรถนะครูดานการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) บูรณา
การรวมกับชุมชนเปKนฐานการเรียนรู

คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
บริษัท 168 อีเวน แอนด2 ออร2กาไนเซอร2 จํากัด
บริษัท 168 อีเวน แอนด2 ออร2กาไนเซอร2 จํากัด
บริษัท 168 อีเวน แอนด2 ออร2กาไนเซอร2 จํากัด
บริษัท 168 อีเวน แอนด2 ออร2กาไนเซอร2 จํากัด
บริษัท 168 อีเวน แอนด2 ออร2กาไนเซอร2 จํากัด
หองเรียนแหงอนาคต
หองเรียนแหงอนาคต
หองเรียนแหงอนาคต
หองเรียนแหงอนาคต
หองเรียนแหงอนาคต
หองเรียนแหงอนาคต
หองเรียนแหงอนาคต
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ

1,244 614181017

009

1,245 614181017

010

1,246 614181017

011

1,247 614181033

001

1,248 614181033

002

1,249 614181033

003

1,250 614181060

001

1,251 614181060

002

1,252 614181060

003

1,253 614181060

004

1,254 614181061
1,255 614181061
1,256 614181061

002
003
004

การพัฒนาสมรรถนะครูดานการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) บูรณา
การรวมกับชุมชนเปKนฐานการเรียนรู
การพัฒนาสมรรถนะครูดานการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) บูรณา
การรวมกับชุมชนเปKนฐานการเรียนรู
การพัฒนาสมรรถนะครูดานการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) บูรณา
การรวมกับชุมชนเปKนฐานการเรียนรู
ความรูและทักษะในการผลิตเครื่องสําอางเบื้องตนในระดับหองปฏิบัติการสําหรับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ความรูและทักษะในการผลิตเครื่องสําอางเบื้องตนในระดับหองปฏิบัติการสําหรับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ความรูและทักษะในการผลิตเครื่องสําอางเบื้องตนในระดับหองปฏิบัติการสําหรับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการเรียนรูการทํายาสมุนไพรในทองถิ่นเพื่อใชดูแลสุขภาพในชุมชนสําหรับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการเรียนรูการทํายาสมุนไพรในทองถิ่นเพื่อใชดูแลสุขภาพในชุมชนสําหรับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการเรียนรูการทํายาสมุนไพรในทองถิ่นเพื่อใชดูแลสุขภาพในชุมชนสําหรับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการเรียนรูการทํายาสมุนไพรในทองถิ่นเพื่อใชดูแลสุขภาพในชุมชนสําหรับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเรียนรูเร็วดวยเทคนิคการสรางสมดุลสมองซีกซายและซีกขวา
การเรียนรูเร็วดวยเทคนิคการสรางสมดุลสมองซีกซายและซีกขวา
การเรียนรูเร็วดวยเทคนิคการสรางสมดุลสมองซีกซายและซีกขวา

สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
สํานักวิเทศสัมพันธ2และการจัดการศึกษา
นานาชาติ
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด

1,257
1,258
1,259
1,260
1,261
1,262
1,263
1,264
1,265
1,266
1,267
1,268
1,269
1,270
1,271
1,272

614181061
614181061
614181062
614181062
614181062
614181062
614181062
614181062
614181062
614181064
614181064
614181064
614181064
614182001
614182029
614182029

006
008
002
003
004
005
011
014
015
001
003
004
005
005
001
002

การเรียนรูเร็วดวยเทคนิคการสรางสมดุลสมองซีกซายและซีกขวา
การเรียนรูเร็วดวยเทคนิคการสรางสมดุลสมองซีกซายและซีกขวา
การแนะแนวอาชีพในศตวรรษที่ 21 ตามระบบสอบเขามหาวิทยาลัยใหม (TCAS)
การแนะแนวอาชีพในศตวรรษที่ 21 ตามระบบสอบเขามหาวิทยาลัยใหม (TCAS)
การแนะแนวอาชีพในศตวรรษที่ 21 ตามระบบสอบเขามหาวิทยาลัยใหม (TCAS)
การแนะแนวอาชีพในศตวรรษที่ 21 ตามระบบสอบเขามหาวิทยาลัยใหม (TCAS)
การแนะแนวอาชีพในศตวรรษที่ 21 ตามระบบสอบเขามหาวิทยาลัยใหม (TCAS)
การแนะแนวอาชีพในศตวรรษที่ 21 ตามระบบสอบเขามหาวิทยาลัยใหม (TCAS)
การแนะแนวอาชีพในศตวรรษที่ 21 ตามระบบสอบเขามหาวิทยาลัยใหม (TCAS)
ไอเดียการตลาดเพื่อสินคาชุมชน
ไอเดียการตลาดเพื่อสินคาชุมชน
ไอเดียการตลาดเพื่อสินคาชุมชน
ไอเดียการตลาดเพื่อสินคาชุมชน
เรียนรูสุปLญญาประดิษฐ2
กฎหมายสําหรับครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
กฎหมายสําหรับครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น

1,273 614291029

001

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห2ขอมูลวิจัย

1,274 614291029

002

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห2ขอมูลวิจัย

1,275 614292018

005

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง Augmented
Reality (AR)”

บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท เลิร2น เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
บริษัท เลิร2น เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
บริษัท เลิร2น เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
บริษัท เลิร2น เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
บริษัท เลิร2น เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
บริษัท เลิร2น เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
บริษัท เลิร2น เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จํากัด
สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแหงประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

1,276 614991019

002

1,277 614991019

001

1,278 614991022

042

1,279 614991022

1,280 614991022

1,281 614991022

1,282 614991022

1,283 614991022

การพัฒนาบุคลิกภาพครูใหเปKนตนแบบที่ดีเพื่อนําไปสูการสอนนักเรียนวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา
การพัฒนาบุคลิกภาพครูใหเปKนตนแบบที่ดีเพื่อนําไปสูการสอนนักเรียนวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ดวย Google Classroom และ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนดวย Online Marketing สูชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) – ระดับพื้นฐาน

บริษัท สยามนอเลจ ทรานสเฟอร2 เซนเตอร2
จํากัด
บริษัท สยามนอเลจ ทรานสเฟอร2 เซนเตอร2
จํากัด
บริษัท แม็กซิมา คอร2ปอเรชั่น จํากัด

026

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ดวย Google Classroom และ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนดวย Online Marketing สูชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) – ระดับพื้นฐาน

บริษัท แม็กซิมา คอร2ปอเรชั่น จํากัด

020

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ดวย Google Classroom และ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนดวย Online Marketing สูชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) – ระดับพื้นฐาน

บริษัท แม็กซิมา คอร2ปอเรชั่น จํากัด

014

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ดวย Google Classroom และ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนดวย Online Marketing สูชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) – ระดับพื้นฐาน

บริษัท แม็กซิมา คอร2ปอเรชั่น จํากัด

007

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ดวย Google Classroom และ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนดวย Online Marketing สูชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) – ระดับพื้นฐาน

บริษัท แม็กซิมา คอร2ปอเรชั่น จํากัด

040

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ดวย Google Classroom และ การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนดวย Online Marketing สูชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
(PLC) – ระดับพื้นฐาน

บริษัท แม็กซิมา คอร2ปอเรชั่น จํากัด

013

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ดวย Google Classroom และ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนดวย Online Marketing สูชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) – ระดับพื้นฐาน

บริษัท แม็กซิมา คอร2ปอเรชั่น จํากัด

005

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ดวย Google Classroom และ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนดวย Online Marketing สูชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) – ระดับพื้นฐาน

บริษัท แม็กซิมา คอร2ปอเรชั่น จํากัด

035

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ดวย Google Classroom และ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนดวย Online Marketing สูชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) – ระดับพื้นฐาน

บริษัท แม็กซิมา คอร2ปอเรชั่น จํากัด

036

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ดวย Google Classroom และ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนดวย Online Marketing สูชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) – ระดับพื้นฐาน

บริษัท แม็กซิมา คอร2ปอเรชั่น จํากัด

034

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ดวย Google Classroom และ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนดวย Online Marketing สูชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) – ระดับพื้นฐาน

บริษัท แม็กซิมา คอร2ปอเรชั่น จํากัด

1,289 614991022

024

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ดวย Google Classroom และ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนดวย Online Marketing สูชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) – ระดับพื้นฐาน

บริษัท แม็กซิมา คอร2ปอเรชั่น จํากัด

1,290 614992007

001

การออกเเบบการเรียนรูแบบออนไลน2และการประเมินแบบ Real-time เพื่อการเรียนรู

1,291 614992007

003

การออกเเบบการเรียนรูแบบออนไลน2และการประเมินแบบ Real-time เพื่อการเรียนรู

1,292 614992007

004

การออกเเบบการเรียนรูแบบออนไลน2และการประเมินแบบ Real-time เพื่อการเรียนรู

1,284 614991022

1,285 614991022

1,286 614991022

1,287 614991022

1,288 614991022

คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

1,293 614992007

006

การออกเเบบการเรียนรูแบบออนไลน2และการประเมินแบบ Real-time เพื่อการเรียนรู

1,294 614992007

009

การออกเเบบการเรียนรูแบบออนไลน2และการประเมินแบบ Real-time เพื่อการเรียนรู

1,295 614992007

010

การออกเเบบการเรียนรูแบบออนไลน2และการประเมินแบบ Real-time เพื่อการเรียนรู

1,296 614992007

011

การออกเเบบการเรียนรูแบบออนไลน2และการประเมินแบบ Real-time เพื่อการเรียนรู

1,297 614992007

012

การออกเเบบการเรียนรูแบบออนไลน2และการประเมินแบบ Real-time เพื่อการเรียนรู

1,298 614992007

013

การออกเเบบการเรียนรูแบบออนไลน2และการประเมินแบบ Real-time เพื่อการเรียนรู

1,299 614992015
1,300 614992015

002
004

การประยุกต2ใช Google Apps ในการจัดการเรียนรู ยุคไทยแลนด2 4.0
การประยุกต2ใช Googl Apps ในการจัดการเรียนรู ยุคไทยแลนด2 4.0

1,301 617171016

004

หลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

1,302 617171017

001

หลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูผูนิเทศการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม

1,303 617171018

001

1,304 617171020

001

1,305 617171023

001

1,306 617171026

001

หลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูผูใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับบุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
หลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูผูใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับบุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
หลักสูตรพัฒนาขาราชการครู ผูใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับบุคคลที่มีความ
บกพรองทางสติปLญญา
หลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูผูใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับบุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คณะครุศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
บริษัทฝ‘กอบรมและสัมมนาคิดดี จํากัด
บริษัทฝ‘กอบรมและสัมมนาคิดดี จํากัด
ศูนย2การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย2การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย2การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย2การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย2การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย2การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5
จังหวัดสุพรรณบุรี

1,307 617171027

001

หลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูผูใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับบุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

1,308 617173001

002

21 เทคนิคการสอนสูการวิจัยกลุมตัวอยางเดียวเพื่อพัฒนาเด็กออทิสติก

1,309 617173001

003

21 เทคนิคการสอนสูการวิจัยกลุมตัวอยางเดียวเพื่อพัฒนาเด็กออทิสติก

1,310 617173001

004

21 เทคนิคการสอนสูการวิจัยกลุมตัวอยางเดียวเพื่อพัฒนาเด็กออทิสติก

1,311 6120441024

006

1,312 613011005

009

1,313 612011080

004

1,314 612011080

1,315 612011080

1,316 612011080

การพัฒนาความสามารถของครูประถมศึกษาดานการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใชเทคนิค 3Ps
กลยุทธ2การสอนของครูวิทยาศาสตร2เพื่อยกระดับผลการทดสอบโอเน็ต
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอนระดับ
ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร2

ศูนย2การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย2การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ศูนย2การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ศูนย2การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จํากัด
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)

001

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอนระดับ
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร2

009

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอนระดับ
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร2

007

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอนระดับ
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร2

1,317 612011080

003

1,318 612011080

008

1,319
1,320
1,321
1,322
1,323
1,324
1,325
1,326

611041010
611041010
611041010
611041010
611041010
611041010
611041010
611041010

007
009
010
011
012
015
016
017

1,327 612101010

015

1,328 612101010

017

1,329 612101010

019

1,330 612101010

023

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอนระดับ
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร2
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สรางนวัตกรรมจัดการเรียนรู สู Thailand 4.0 ดวยทักษะ
กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผูสอนระดับ
ประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สูการวิจัยและ
นวัตกรรมการเรียนรูของมืออาชีพ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สูการวิจัยและ
นวัตกรรมการเรียนรูของมือ อาชีพ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สูการวิจัยและ
นวัตกรรมการเรียนรูของมืออาชีพ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สูการวิจัยและ
นวัตกรรมการเรียนรูของมือ
อาชีพ

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
(บริษัทพัฒนาวิชาการ (พว.) จํากัด)
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด

1,331 612101010

024

1,332 612101010

025

1,333 612101010

026

1,334 612101010

027

1,335 612101010
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1,336 612101032

002

1,337 612101032

003

1,338 612101032

004

1,339 612101032

006

1,340 612131002

002

1,341 612131002

004

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สูการวิจัยและ
นวัตกรรมการเรียนรูของมือ
อาชีพ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สูการวิจัยและ
นวัตกรรมการเรียนรูของมือ
อาชีพ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สูการวิจัยและ
นวัตกรรมการเรียนรูของมือ
อาชีพ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สูการวิจัยและ
นวัตกรรมการเรียนรูของมือ
อาชีพ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สูการวิจัยและ
นวัตกรรมการเรียนรูของมือ
อาชีพ
การออกแบบแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs)
การออกแบบแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs)
การออกแบบแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs)
การออกแบบแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs)
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สูการวิจัยและ
นวัตกรรมการเรียนรูของมือ อาชีพ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สูการวิจัยและ
นวัตกรรมการเรียนรูของมือ
อาชีพ

บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด

1,342 612131007

010

1,343 612131007

013

1,344 612131007

015

1,345 612131007

017

1,346 612131007

018

1,347 612131007

020

1,348 612131007

022

1,349 612131007
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1,350 612131007

025

1,351 612131007

027

1,352 613101010
1,353 613101010
1,354 613101010

005
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การออกแบบแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs)
การออกแบบแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs)
การออกแบบแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs)
การออกแบบแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs)
การออกแบบแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs)
การออกแบบแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs)
การออกแบบแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs)
การออกแบบแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs)
การออกแบบแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs)
การออกแบบแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs)
การใชเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0
การใชเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0
การใชเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0

บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด

1,355
1,356
1,357
1,358
1,359
1,360
1,361

613101010
613101010
613101010
613101010
613101010
613101010
613101010

013
017
021
028
030
031
032

การใชเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0
การใชเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0
การใชเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0
การใชเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0
การใชเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0
การใชเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0
การใชเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สูการวิจัยและ
นวัตกรรมการเรียนรูของมือ
อาชีพ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สูการวิจัยและ
นวัตกรรมการเรียนรูของมือ
อาชีพ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สูการวิจัยและ
นวัตกรรมการเรียนรูของมือ
อาชีพ
การออกแบบแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs)

บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด

1,362 613101015

001

1,363 613101015

006

1,364 613101015

011

1,365 613131007

001

1,366 614044002

001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากสื่อสําเร็จรูป Speexx ระดับพื้นฐาน (Basic User A1-A2) บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด

1,367 614044002

002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากสื่อสําเร็จรูป Speexx ระดับพื้นฐาน (Basic User A1-A2) บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด

1,368 614044002

004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากสื่อสําเร็จรูป Speexx ระดับพื้นฐาน (Basic User A1-A2) บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด

1,369 614044002

005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากสื่อสําเร็จรูป Speexx ระดับพื้นฐาน (Basic User A1-A2) บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด

บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด

1,370 614101008
1,371 611041010

005
013
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007
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1,374 613101010
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การใชเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
ภูมิปLญญาทองถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
ครูประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางสํานึกความรักชาติ รักมาตุภูมิ ดวยกิจกรรมการเรียนรู
ประวัติศาสตร2เชิงพัฒนา
การใชเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0
การสอนประวัติศาสตร2ทองถิ่นดวยกระบวนการ Active Learning และ Professional
Learning Community โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน

บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัทโมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัท นายฉบับ จํากัด
บริษัท นายฉบับ จํากัด
บริษัท โมบาย โซลูชั่นส2 อินทิเกรเตอร2 จํากัด
บริษัท นายฉบับ จํากัด

