รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่
1
2

สถานที่
รหัสหลักสูตร รุนที่
ชื่อหลักสูตร
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
จังหวัด
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)
โครงการพัฒนาการออกเสียงและสะกดคําภาษาอังกฤษเพื่อ โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร*
611041017
3
กรุงเทพฯ
การพัฒนาวิชาชีพครู
ไซด*
ห3องประชุม 1 ชั้น 9 ตึก
การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู3ภาษาอังกฤษเชิงบูรณา
ใหม5 9 ชั้น มหาวิทยาลัย
ชัยภูมิ
611041018
1
การเพื่อ ส5งเสริมพัฒนาพื้นฐานภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย
ราชภัฏชัยภูมิ

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

21/7/2561

22/7/2561

บริษัท คลับอะคาเดเมีย
จํากัด

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

15 กันยายน 2561

3

611042003

3

พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการวิเคราะห*หลักสูตร และ
เขียนแผนการจัดประสบการณ*การเรียนรู3แบบใช3 ๙ ตาราง
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู และนําไทยสู5ไทย
แลนด* ๔.๐ ด3วยกิจกรรมเสริมประสบการณ*การเรียนรู3ด3วย
เกม เพลง และนิทานภาษาอังกฤษแบบ BBL สําหรับเด็ก
ปฐมวัย : Learning English by Game Song and
Storytelling for early childhood ตามหลักสูตร
โรงแรมสกลแกรนด*พาเลส
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ ที่เน3นการเรียนรู3แบบมีส5วน
ร5วมของซิปปาโมเดล (CIPPA Model) และการใช3
กระบวนการแก3ปhญหาโดยใช3กระบวนการกลุ5ม และการน3อม
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปjนพลเมืองดีมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค* นําความรู3ไปพัฒนาคุณภาพ
ผู3เรียนให3มีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพระดับชั้น
เรียนของสถานศึกษา

4

611131004

3

เทคนิคการสอนศิลปะ(ทัศนศิลปl)แบบBBL เพื่อพัฒนา
จินตนาการและความคิดสร3างสรรค* สําหรับครูปฐมวัย

โรงแรมพชร

สุพรรณบุรี

4 สิงหาคม 2561

5

611151003

6

กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

เคียงทะเล รีสอร*ท จังหวัด
ระยอง

ระยอง

4 สิงหาคม 2561

6

611151006

6

ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญี่ปุnน

เพชรโฮเทล

กําแพงเพชร

4 สิงหาคม 2561
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หนวยงาน

สกลนคร

13 กันยายน 2561

บริษัท ส5งเสริมการศึกษา
และพัฒนาวิชาชีพครู จํากัด

โรงเรียนสอนศิลปะตึกน้ํา
ชลบุรี
บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด*
5 สิงหาคม 2561
โซเชียล อินโนเวชั่น จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
5 สิงหาคม 2561
จํากัด
5 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

7

611151006

42 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญี่ปุnน

8

611151006

9

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

โรงแรมเคยู โฮม กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561

36 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญี่ปุnน

โรงแรมเคยู โฮม กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561

611151006

35 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญี่ปุnน

โรงแรมเคยู โฮม กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561

10

611151006

46 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญี่ปุnน

โรงแรมเคยู โฮม กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561

11

611151006

47 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญี่ปุnน

โรงแรมเคยู โฮม กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561

12

611151006

27 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญี่ปุnน

โรงแรมเคยู โฮม กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561

13

611151006

7

ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญี่ปุnน

โรงแรมธรรมรินทร*ธนา

ตรัง

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561

14

611151006

38 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญี่ปุnน

โรงแรมธรรมรินทร*ธนา

ตรัง

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561

15

611151006

45 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญี่ปุnน

โรงแรมธรรมรินทร*ธนา

ตรัง

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561

16

611151006

44

โรงแรมธรรมรินทร*ธนา

ตรัง

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561

17

611151007

โรงแรมรัตนาปาร*ค

พิษณุโลก

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561

18

611151007

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561

19

611151007

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561

ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญี่ปุnน

ศิลปะการให3คําปรึกษา เพื่อปรับพฤติกรรมเชิงบวกด3วย
เอ็นเนียแกรม
ศิลปะการให3คําปรึกษา เพื่อปรับพฤติกรรมเชิงบวกด3วย
4
เอ็นเนียแกรม
ศิลปะการให3คําปรึกษา เพื่อปรับพฤติกรรมเชิงบวกด3วย
24
เอ็นเนียแกรม
9

โรมแรมเซเรนิตี้ โฮเทลแอนด*
ปราจีนบุรี
สปาออนเซ็น
โรมแรมเซเรนิตี้ โฮเทลแอนด*
ปราจีนบุรี
สปาออนเซ็น
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หนวยงาน
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

20

611151007

21

611151007

22

611151007

23

611151007

24

611161012

25

611161050

26

611161055

27

611161055

28

611161055

29

611161055

30

611161055

31

611161055

ชื่อหลักสูตร

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561

โรงแรมซิตี้พาร*ค นครราชสีมา นครราชสีมา

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

โรงแรมแก5นนคร

ขอนแก5น

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561

โรงแรมแก5นนคร

ขอนแก5น

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561

โรงแรมเจริญธานี

ขอนแก5น

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561

เปลี่ยนสถานที่ การนําเสนอ
การพัฒนาทักษะกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร* เรื่อง ผลการสอน เปjนการนําเสนอ
ปทุมธานี
ความลับของพืช ระดับปฐมวัย
ส5งผลงานผ5านระบบออนไลน*
และอีเมล*

16 กันยายน 2561

สํานักงานพัฒนา
16 กันยายน 2561 วิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี
แห5งชาติ (สวทช.)

ศิลปะการให3คําปรึกษา เพื่อปรับพฤติกรรมเชิงบวกด3วย
เอ็นเนียแกรม
ศิลปะการให3คําปรึกษา เพื่อปรับพฤติกรรมเชิงบวกด3วย
14
เอ็นเนียแกรม
ศิลปะการให3คําปรึกษา เพื่อปรับพฤติกรรมเชิงบวกด3วย
19
เอ็นเนียแกรม
ศิลปะการให3คําปรึกษา เพื่อปรับพฤติกรรมเชิงบวกด3วย
27
เอ็นเนียแกรม
การจัดการเรียนรู3สะเต็มศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษ
2
ที่ 21
11

1

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู3เพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนและการสอนอย5างสร3างสรรค* สําหรับครูปฐมวัย
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู3เพื่อยกระดับคุณภาพการ
19
จัดการเรียนและการสอนอย5างสร3างสรรค* สําหรับครูปฐมวัย
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู3เพื่อยกระดับคุณภาพการ
8
จัดการเรียนและการสอนอย5างสร3างสรรค* สําหรับครูปฐมวัย
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู3เพื่อยกระดับคุณภาพการ
1
จัดการเรียนและการสอนอย5างสร3างสรรค* สําหรับครูปฐมวัย
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู3เพื่อยกระดับคุณภาพการ
2
จัดการเรียนและการสอนอย5างสร3างสรรค* สําหรับครูปฐมวัย
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู3เพื่อยกระดับคุณภาพการ
9
จัดการเรียนและการสอนอย5างสร3างสรรค* สําหรับครูปฐมวัย
7

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

โรงแรมลอฟท*มาเนีย

ชุมพร

หนวยงาน
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
โรงเรียนบ3านบะปnาคา สพป.
สกลนคร เขต 3

โรงแรมน้ําทองน5าน

น5าน

7 กรกฎาคม 2561

8 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

โรงแรมน้ําทองน5าน

น5าน

7 กรกฎาคม 2561

8 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

8 แพร5

14 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

โรงแรมน้ําทองแพร5

แพร5

14 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

โรงแรมแพร5นครา

แพร5

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

โรงแรมแพร5นครา

แพร5

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
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หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

32

611161055

13

33

611161055

12

34

611161055

14

35

611161055

15

36

611161055

16

37

611161055

17

38

611161068

1

39

611161068

2

40

611161068

4

41

611161068

5

42

611161068

6

43

611161103

12

ชื่อหลักสูตร
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู3เพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนและการสอนอย5างสร3างสรรค* สําหรับครูปฐมวัย
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู3เพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนและการสอนอย5างสร3างสรรค* สําหรับครูปฐมวัย
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู3เพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนและการสอนอย5างสร3างสรรค* สําหรับครูปฐมวัย
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู3เพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนและการสอนอย5างสร3างสรรค* สําหรับครูปฐมวัย
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู3เพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนและการสอนอย5างสร3างสรรค* สําหรับครูปฐมวัย
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู3เพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนและการสอนอย5างสร3างสรรค* สําหรับครูปฐมวัย
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่ส5งเสริม
ศักยภาพการคิด....สู5ห3องเรียนในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่ส5งเสริม
ศักยภาพการคิด....สู5ห3องเรียนในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่ส5งเสริม
ศักยภาพการคิด....สู5ห3องเรียนในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่ส5งเสริม
ศักยภาพการคิด....สู5ห3องเรียนในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่ส5งเสริม
ศักยภาพการคิด....สู5ห3องเรียนในศตวรรษที่ 21
ปลุกพลังครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ด3วยเทคนิคการบูรณา
การสื่อ เพลง เกม นิทาน สําหรับเด็กปฐมวัย

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

สวนหมอกคํารีสอร*ท

แม5ฮ5องสอน

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561

ธนโชติสอร*ท

แม5ฮ5องสอน

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

โรงแรมวีซี

พะเยา

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

โรงแรมวีซี

พะเยา

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

เวียงอินทร*ริเวอร*ไซด*

เชียงราย

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

คงการ*เด3นรีสอร*ท

เชียงราย

15 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

โรงแรมแม5ยมพาเลท

แพร5

14 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

โรงแรมภูมิไทยการ*เด3น

แพร5

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

สวนหมอกคํารีสอร*ท

แม5ฮ5องสอน

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

สวนหมอกคํารีสอร*ท

แม5ฮ5องสอน

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

โรงแรมวีซี

พะเยา

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

อําเภอเมือง จังหวัดเลย

เลย

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561
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โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

คณะครุศาสตร* มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

44

611161103

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

6

ปลุกพลังครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ด3วยเทคนิคการบูรณา
โรงเเรมเดอ ศิตา ปริ๊นเซส
การสื่อ เพลง เกม นิทาน สําหรับเด็กปฐมวัย

611161163

4

การจัดประสบการณ*เพื่อเสริมสร3างสังคม (Prosocial)
สําหรับเด็กปฐมวัย ด3วยการ ประยุกต*ใช3กระบวนการเล5น
ตามรูปแบบการเล5นภายใต3สิ่งแวดล3อม การเรียนรู3ที่
สนุกสนาน

46

611161163

การจัดประสบการณ*เพื่อเสริมสร3างสังคม (Prosocial)
สําหรับเด็กปฐมวัย ด3วยการ ประยุกต*ใช3กระบวนการเล5น
18
ตามรูปแบบการเล5นภายใต3สิ่งแวดล3อม การเรียนรู3ที่
สนุกสนาน

47

611161165

1

611161165

การบริหารจัดการห3องเรียนโปรแกรมพิเศษ และการจัด
11 สภาพแวดล3อมเพื่อการเรียนรู3ในห3องเรียนแห5งอนาคตสําหรับ โรงแรมหาดใหญ5พาราไดส*
เด็กปฐมวัย

611161165

6

การบริหารจัดการห3องเรียนโปรแกรมพิเศษ และการจัด
สภาพแวดล3อมเพื่อการเรียนรู3ในห3องเรียนแห5งอนาคตสําหรับ โรงแรมสยามธานี
เด็กปฐมวัย

611161165

การบริหารจัดการห3องเรียนโปรแกรมพิเศษ และการจัด
13 สภาพแวดล3อมเพื่อการเรียนรู3ในห3องเรียนแห5งอนาคตสําหรับ โรงแรมสยามธานี
เด็กปฐมวัย

45

48

49

50

51

611161165

2

โรงแรมเทพนคร

จังหวัด

บุรีรัมย*

บุรีรัมย*

โรงแรมเทพนคร

การบริหารจัดการห3องเรียนโปรแกรมพิเศษ และการจัด
สภาพแวดล3อมเพื่อการเรียนรู3ในห3องเรียนแห5งอนาคตสําหรับ โรงแรมหาดใหญ5พาราไดส*
เด็กปฐมวัย

28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561

21/7/2561

หนวยงาน
คณะครุศาสตร* มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

22/7/2561

ศูนย*บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

บุรีรัมย*

21/7/2561

22/7/2561

สงขลา

4/8/2561

5/8/2561

ศูนย*บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

5/8/2561

ศูนย*บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

19/8/2561

ศูนย*บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

19/8/2561

ศูนย*บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

9/9/2561

ศูนย*บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

สงขลา

สุราษฎร*ธานี
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วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

ศูนย*บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

สุราษฎร*ธานี

การบริหารจัดการห3องเรียนโปรแกรมพิเศษ และการจัด
สภาพแวดล3อมเพื่อการเรียนรู3ในห3องเรียนแห5งอนาคตสําหรับ โรงแรมวัฒนาปาร*ค
เด็กปฐมวัย

วันที่เริ่มจัดอบรม

ตรัง

1/8/2561

18/8/2561

18/8/2561

8/9/2561

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

611161165

การบริหารจัดการห3องเรียนโปรแกรมพิเศษ และการจัด
16 สภาพแวดล3อมเพื่อการเรียนรู3ในห3องเรียนแห5งอนาคตสําหรับ โรงแรมวัฒนาปาร*ค
เด็กปฐมวัย

611161170

การพัฒนาครูปฐมวัยด3วยกระบวนการเรียนรู3สู5การ
11 เปลี่ยนแปลง : การบูรณาการสะเต็มศึกษาสู5ชั้นเรียนปฐมวัย โรงแรมหาดใหญ5พาราไดส*
(การเรียนรู3และการปฏิบัติขั้นต3น)

611161170

1

การพัฒนาครูปฐมวัยด3วยกระบวนการเรียนรู3สู5การ
เปลี่ยนแปลง : การบูรณาการสะเต็มศึกษาสู5ชั้นเรียนปฐมวัย โรงแรมหาดใหญ5พาราไดส*
(การเรียนรู3และการปฏิบัติขั้นต3น)

611161170

6

การพัฒนาครูปฐมวัยด3วยกระบวนการเรียนรู3สู5การ
เปลี่ยนแปลง : การบูรณาการสะเต็มศึกษาสู5ชั้นเรียนปฐมวัย โรงแรมชุมพรพาเลส
(การเรียนรู3และการปฏิบัติขั้นต3น)

611161170

การพัฒนาครูปฐมวัยด3วยกระบวนการเรียนรู3สู5การ
15 เปลี่ยนแปลง : การบูรณาการสะเต็มศึกษาสู5ชั้นเรียนปฐมวัย โรงแรมชุมพรพาเลส
(การเรียนรู3และการปฏิบัติขั้นต3น)

57

611161170

การพัฒนาครูปฐมวัยด3วยกระบวนการเรียนรู3สู5การ
17 เปลี่ยนแปลง : การบูรณาการสะเต็มศึกษาสู5ชั้นเรียนปฐมวัย โรงแรมตันหยง
(การเรียนรู3และการปฏิบัติขั้นต3น)

นราธิวาส

58

611161170

7

การพัฒนาครูปฐมวัยด3วยกระบวนการเรียนรู3สู5การ
เปลี่ยนแปลง : การบูรณาการสะเต็มศึกษาสู5ชั้นเรียนปฐมวัย โรงแรมตันหยง
(การเรียนรู3และการปฏิบัติขั้นต3น)

นราธิวาส

4

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ด3วย
Google Classroom และ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน โรงเรียนทุ5งศุขลาพิทยา
ชลบุรี
ด3วย Online Marketing สู5ชุมชนแห5งการเรียนรู3ทางวิชาชีพ "กรุงไทยอนุเคราะห*" จ.ชลบุรี
(PLC) – ระดับพื้นฐาน

52

53

54

55

56

59

611161176
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ตรัง

สงขลา

สงขลา

ชุมพร

ชุมพร

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

9/9/2561

ศูนย*บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

5/8/2561

ศูนย*บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

5/8/2561

ศูนย*บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

26/8/2561

ศูนย*บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

26/8/2561

ศูนย*บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

8/9/2561

9/9/2561

ศูนย*บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

8/9/2561

9/9/2561

ศูนย*บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

8/9/2561

4/8/2561

4/8/2561

25/8/2561

25/8/2561

บริษัท แม็กซิม5า คอร*
ปอเรชั่น จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ด3วย
Google Classroom และ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน โรงแรมทvอปแลนด* จ.
ด3วย Online Marketing สู5ชุมชนแห5งการเรียนรู3ทางวิชาชีพ พิษณุโลก
(PLC) – ระดับพื้นฐาน

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

พิษณุโลก

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561

บริษัท แม็กซิม5า คอร*
ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท อีดูเทค จํากัด

60

611161176

6

61

611161178

การพัฒนาการจัดประสบการณ*โดยใช3สื่อการเรียนรู3ภาษาไทย
10 เพื่อพัฒนาทักษะการใช3ภาษาสื่อสารของเด็กอนุบาล สําหรับ บ3านไม3แดง แม5สะเรียง
ครูปฐมวัย 2

แม5ฮ5องสอน

28/7/2561

29/7/2561

62

611162016

โรงแรมแมนฮัตตัน คลอง
สนุกเต3น เล5น ร3อง ลับสมองด3วยเกม เพื่อเสริมพลังการเรียนรู3 หลวง 49 หมู5 14 ถนนพหล
15
เด็กปฐมวัย
โอธิน ต.คลองหนึ่ง อ. คลอง
หลวง

ปทุมธานี

9 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561

63

611162023

3

64

611162023

5

65

611162023

6

66

611162023

7

67

611162024

3

68

611162024

6

69
70
71

611162025
611162025
611162025

1
4
7

การพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินคุณภาพผู3เรียนเด็กระดับ
ปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินคุณภาพผู3เรียนเด็กระดับ
ปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินคุณภาพผู3เรียนเด็กระดับ
ปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินคุณภาพผู3เรียนเด็กระดับ
ปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรท3องถิ่นแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความพร3อมทาง
พหุปhญญาสําหรับเด็กปฐมวัย
หลักสูตรท3องถิ่นแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความพร3อมทาง
พหุปhญญาสําหรับเด็กปฐมวัย
หลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาความพร3อมของเด็กปฐมวัย
หลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาความพร3อมของเด็กปฐมวัย
หลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาความพร3อมของเด็กปฐมวัย

หนวยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู5บ3าน
จอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ชัยภูมิ

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ชัยภูมิ

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ชัยภูมิ

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ชัยภูมิ

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ชัยภูมิ

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ชัยภูมิ

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
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28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

72

73

74

75

รหัสหลักสูตร รุนที่

611171001

611181015

611181015

611181015

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

3

ห3องประชุมขุนภักดีสุขกิจ ชั้น
การคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความต3องการพิเศษในสถานศึกษา 4 อาคารสํานักงาน
สุรินทร*
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร*

2

การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด3านการจัดประสบการณ*เพื่อ
โรงแรมเมเจอร* แกรนด*
พัฒนาทักษะภาษา ด3วยกิจกรรมเสริมประสบการณ*ตามแนว
อําเภอชุมแพ
Active Learning

ขอนแก5น

18 สิงหาคม 3104

19 สิงหาคม 3104 บริษัท นายฉบับ จํากัด

3

การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด3านการจัดประสบการณ*เพื่อ
พัฒนาทักษะภาษา ด3วยกิจกรรมเสริมประสบการณ*ตามแนว โรงแรมเมเจอร* แกรนด* ชุมแพ ขอนแก5น
Active Learning

15 กันยายน 3104

16 กันยายน 3104 บริษัท นายฉบับ จํากัด

2

การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด3านการจัดประสบการณ*เพื่อ
พัฒนาทักษะภาษา ด3วยกิจกรรมเสริมประสบการณ*ตามแนว โรงแรมเมเจอร* แกรนด*
Active Learning

ขอนแก5น

29 กรกฎาคม 3104 30 กรกฎาคม 3104 บริษัท นายฉบับ จํากัด

ขอนแก5น

15 กันยายน 3104

16 กันยายน 3104 บริษัท นายฉบับ จํากัด

นครสวรรค*

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561

ห3างหุ3นส5วนจํากัด ทีทีครีเอ
ทีฟ

อุดรธานี

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561

บริษัท คิดส* เวิลด*มีเดีย กรุvป
จํากัด

12 สิงหาคม 2561

การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด3านการจัดประสบการณ*เพื่อ
3 พัฒนาทักษะภาษา ด3วยกิจกรรมเสริมประสบการณ*ตามแนว โรงแรมเมเจอร* แกรนด*
Active Learning
โรงแรมแกรนด*ฮิลล* รีสอร*ท
10 การจัดการเรียนรู3แนวสะเต็มศึกษาจากวัสดุรอบตัว
แอนด*สปา
การจัดการสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลวิชาวิทยาศาสตร* ในชั้น
4 เรียนประถมศึกษา สู5เครือข5ายชุมชนการเรียนรู3วิชาชีพ ยุค สวนอาหารระเบียงริมน้ํา
Thailand 4.0

14/7/2561

76

611181015

77

612011007

78

612011009

79

612011038

24 การพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร*จากวัสดุรอบตัว

โรงแรมโกลเด3นแกรนด*

พิษณุโลก

11 สิงหาคม 2561

80

612011038

8

โรงแรมฟอร*จูน วิวโขง

นครพนม

25 สิงหาคม 2561

81

612011038

26 การพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร*จากวัสดุรอบตัว

โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส

ขอนแก5น

1 กันยายน 2561

การพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร*จากวัสดุรอบตัว
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15/7/2561

ศูนย*การศึกษาพิเศษ คณะ
ครุศาสตร* มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

ห3างหุ3นส5วนจํากัด ทีทีครีเอ
ทีฟ
ห3างหุ3นส5วนจํากัด ทีทีครีเอ
26 สิงหาคม 2561
ทีฟ
ห3างหุ3นส5วนจํากัด ทีทีครีเอ
2 กันยายน 2561
ทีฟ

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

82

612011058

83

612011067

84

612011067

85

612011067

86

612011067

87

612011067

88

612011067

89

612011067

90

612011067

91

612011067

92

612011081

ชื่อหลักสูตร

“เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ5มสาระการ
5 เรียนรู3วิทยาศาสตร* ระดับประถมศึกษา โดยการจัดการ
เรียนรู3แบบ Active Learning ที่เน3น STEM Education”
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู3แบบSTEM และการจัดการ
4
เรียนรู3โดยใช3เทคนิค STAD
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู3แบบSTEM และการจัดการ
5
เรียนรู3โดยใช3เทคนิค STAD
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู3แบบSTEM และการจัดการ
6
เรียนรู3โดยใช3เทคนิค STAD
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู3แบบSTEM และการจัดการ
7
เรียนรู3โดยใช3เทคนิค STAD
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู3แบบSTEM และการจัดการ
8
เรียนรู3โดยใช3เทคนิค STAD
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู3แบบSTEM และการจัดการ
9
เรียนรู3โดยใช3เทคนิค STAD
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู3แบบSTEM และการจัดการ
10
เรียนรู3โดยใช3เทคนิค STAD
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู3แบบSTEM และการจัดการ
11
เรียนรู3โดยใช3เทคนิค STAD
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู3แบบSTEM และการจัดการ
23
เรียนรู3โดยใช3เทคนิค STAD
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
6 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

โรงแรมทองเพกา อ.ปราสาท
จ.สุรินทร*

สุรินทร*

โรงแรมพลอยพาเลส

มุกดาหาร

โรงแรมมุกดาหารแกรนด*

มุกดาหาร

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท โค-ทีชเชอร* เอ็ด.จํากัด

โรงแรมเดอะะริเวอร*

นครพนม

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561 บริษัท โค-ทีชเชอร* เอ็ด.จํากัด

โรงแรมเดอะริเวอร*

นครพนม

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 บริษัท โค-ทีชเชอร* เอ็ด.จํากัด

โรงแรมอิมพีเรียล

สกลนคร

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 บริษัท โค-ทีชเชอร* เอ็ด.จํากัด

โรงแรมอิมพีเรียล

สกลนคร

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 บริษัท โค-ทีชเชอร* เอ็ด.จํากัด

โรงแรมอิมพีเรียล

สกลนคร

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561 บริษัท โค-ทีชเชอร* เอ็ด.จํากัด

โรงแรมเอ็มเจเดอะมาเจสติก

สกลนคร

15 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561 บริษัท โค-ทีชเชอร* เอ็ด.จํากัด

โรงแรมเอ็มเจเดอะมาเจสติก

สกลนคร

15 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561 บริษัท โค-ทีชเชอร* เอ็ด.จํากัด

โรงแรมเวียงอินทร*

เชียงราย

14 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด
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1 กันยายน 3104

2 กันยายน 3104 บริษัท นายฉบับ จํากัด

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท โค-ทีชเชอร* เอ็ด.จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

93

รหัสหลักสูตร รุนที่

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

612011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
12 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

ศูนย*ประชุมนานาชาติ คุ3มคํา เชียงใหม5

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
28 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมเฮอร*มิเทจ โฮเทล
แอนด*รีสอร*ท

นครราชสีมา

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
22 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมอิมพีเรียล

สกลนคร

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
21 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

โรงแรม วัน โอ วัน คลาสสิค
อินน* ร3อยเอ็ด

ร3อยเอ็ด

27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

98

612011081

6

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมเวียงอินทร*

เชียงราย

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

99

612011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
12 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

ศูนย*ประชุมนานาชาติ คุ3มคํา เชียงใหม5

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
13 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

โรงเเรมโฆษิตฮิลล*

27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

96

97

100

โรงแรมเวียงอินทร*

วันที่เริ่มจัดอบรม

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

95

6

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

จังหวัด

เชียงราย

94

612011081

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)
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เพชรบูรณ*

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

612011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
28 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมเฮอร*มิเทจ โฮเทล
แอนด*รีสอร*ท

612011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
29 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

ห3องประชุมโรงเเรมระเบียงไม3
กาญจนบุรี
รีสอร*ท

27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
26 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

โรงเเรมชัยภูมิปาร*ค

ชัยภูมิ

27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
22 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมอินพีเรียล

สกลนคร

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
24 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

โรงเเรมเลย*โฮเทล

เลย

27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

106

612011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
23 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

โรงเเรมหนองคายธาวิลล5า

หนองคาย

27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

107

612011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
19 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ภูเก็ต

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัทไอเวิลด* จํากัด

612011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมพาร*คอิน สระบุรี

สระบุรี

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

101

102

103

104

105

108

9
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นครราชสีมา

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

612011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
19 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

ห3องประชุมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต

ภูเก็ต

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
18 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

ห3องประชุมโรงเรียนวชิ
ราวุธานุสรณ*

สงขลา

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612011081

8

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมภูเขางาม รีสอร*ท

นครนายก

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
16 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ชลบุรี

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612011081

3

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

โรงแรม ราวดี

นครศรีธรรมราช

114

612011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
31 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

โรงเรียนมุกดาหาร

มุกดาหาร

115

612011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
18 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

ห3องประชุมมหาวิทยาลัยราช
สงขลา
ภัฎสงขลา

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
15 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมกรุงศรี ริเวอร*

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

109

110

111

112

113

116
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พระนครศรีอยุธยา

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

612011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
27 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมใบบุญเพลส

เลย

612011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
30 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมอุบลน้ําซับรีสอร*ท

อุบลราชธานี

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612011081

5

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

โรงเรียนคุรุประชาสรรค*

ชัยนาท

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612011082

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
12 สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร*ระดับประถมศึกษา :
ระดับพื้นฐาน

โรงแรมเฮอร*มิเทจ โฮเทล
แอนด*รีสอร*ท

นครราชสีมา

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612011082

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
16 สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร*ระดับประถมศึกษา :
ระดับพื้นฐาน

โรงแรมอิมพีเรียล

สกลนคร

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

122

612011082

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
12 สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร*ระดับประถมศึกษา :
ระดับพื้นฐาน

โรงแรมเฮอร*มิเทจ โฮเทล
แอนด*รีสอร*ท

นครราชสีมา

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

123

612011082

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
23 สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร*ระดับประถมศึกษา :
ระดับพื้นฐาน

ห3องประชุมโรงเเรมระเบียงไม3
กาญจนบุรี
รีสอร*ท

27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612011082

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร*ระดับประถมศึกษา :
ระดับพื้นฐาน

โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร*ค พิษณุโลก

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

117

118

119

120

121

124

6
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21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

125

รหัสหลักสูตร รุนที่

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

ชัยภูมิ

27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612011082

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
27 สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร*ระดับประถมศึกษา :
ระดับพื้นฐาน

โรงเเรมเลย*โฮเทล

บุรีรัมย*

27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612011082

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
16 สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร*ระดับประถมศึกษา :
ระดับพื้นฐาน

โรงแรมอิมพีเรียล

สกลนคร

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612011082

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
24 สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร*ระดับประถมศึกษา :
ระดับพื้นฐาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ภูเก็ต

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัทไอเวิลด* จําหกัด

612011082

28 การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21
24 กลุ5มสาระการเรียนรู3คณิตศาสตร*ระดับประถมศึกษา :
ระดับพื้นฐาน

ห3องประชุมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต

ภูเก็ต

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

130

612011082

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
22 สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร*ระดับประถมศึกษา :
ระดับพื้นฐาน

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ชลบุรี

131

612011082

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
28 สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร*ระดับประถมศึกษา :
ระดับพื้นฐาน

โรงแรมกิจตรงวิลล* รีสอร*ท

อุบลราชธานี

612011082

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
13 สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร*ระดับประถมศึกษา :
ระดับพื้นฐาน

โรงแรมใบบุญเพลส

เลย

127

128

129

132

5

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร*ระดับประถมศึกษา :
ระดับพื้นฐาน

จังหวัด

โรงเเรมชัยภูมิปาร*ค

126

612011082

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)
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21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

133

รหัสหลักสูตร รุนที่

612011082

134

612012002

135

612012007

136

612014001

137

612014001

138

612014001

139

612014001

140

612014001

141

612014001

142

612014001

143

612014001

144

612014001

ชื่อหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
28 สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร*ระดับประถมศึกษา :
ระดับพื้นฐาน

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)
โรงแรมอุบลน้ําซับรีสอร*ท

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
STEM กับการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู3 สําหรับครู
17
อาคารเรียนรวม 100 ห3อง
วิทยาศาสตร* ระดับประถมศึกษา
10011
โรงแรมสตาร*เวลล* บาหลี รี
6 การทําโครงงานวิทยาศาสตร*จากวัสดุในธรรมชาติ
สอร*ท
6 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
16
โรงเรียนอบจ.เชียงราย
ห3องเรียน ระดับประถมศึกษา
6 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
70
โรงเรียนอบจ.เชียงราย
ห3องเรียน ระดับประถมศึกษา
6 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
70
โรงเรียนอบจ.เชียงราย
ห3องเรียน ระดับประถมศึกษา
6 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
17
โรงเรียนบุญวาทย*
ห3องเรียน ระดับประถมศึกษา
6 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
71
โรงเรียนบุญวาทย*
ห3องเรียน ระดับประถมศึกษา
6 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
22
โรงเรียนเทศบาล 1
ห3องเรียน ระดับประถมศึกษา
6 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
82
โรงเรียนเทศบาล 1
ห3องเรียน ระดับประถมศึกษา
6 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
32
โรงเรียนสตรีประเสร็ฐศิลปl
ห3องเรียน ระดับประถมศึกษา
6 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
40
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค*
ห3องเรียน ระดับประถมศึกษา
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จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

อุบลราชธานี

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

เชียงราย

8 เมษายน 2561

8 พฤษภาคม 2561

นครราชสีมา

27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561

เชียงราย

26 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

เชียงราย

26 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

เชียงราย

11 สิงหาคม 2561

11 สิงหาคม 2561

ลําปาง

26 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

ลําปาง

11 สิงหาคม 2561

11 สิงหาคม 2561

บุรีรัมย*

26 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

บุรีรัมย*

9 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561

ตราด

26 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

สตูล

26 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

หนวยงาน

คณะครุศาสตร* มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
ห3างหุ3นส5วนจํากัด ทีทีครีเอ
ทีฟ
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

145

612014001

89

146

612014001

16

147

612014001

70

148

612014001

17

149

612014001

71

150

612014001

25

151

612014001

45

152

612014001

22

153

612014001

82

154

612014001

32

155

612014001

40

156

612014001

89

157

612021011

3

ชื่อหลักสูตร
6 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับประถมศึกษา
6 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับประถมศึกษา
6 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับประถมศึกษา
6 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับประถมศึกษา
6 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับประถมศึกษา
6 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับประถมศึกษา
6 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับประถมศึกษา
6 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับประถมศึกษา
6 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับประถมศึกษา
6 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับประถมศึกษา
6 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับประถมศึกษา
6 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับประถมศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู3โดยใช3สื่อ เกม และอุปกรณ*
คณิตศาสตร* (ระดับประถมศึกษา ป•ที่ 1 – 3)

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค*

สตูล

โรงเรียนองค*การบริหารส5วน
เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนองค*การบริหารส5วน
เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนบุญวาทย*ลําปาง

ลําปาง

โรงเรียนบุญวาทย*ลําปาง

ลําปาง

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ภูเก็ต

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ภูเก็ต

โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีรัมย*

บุรีรัมย*

โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีรัมย*

บุรีรัมย*

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลปl

ตราด

โรงเรียนพิมานพิทยาสวรรค*

สตูล

โรงเรียนพิมานพิทยาสวรรค*

สตูล

โรงเรียนเทศบาลเมืองเขา
สามยอด 1

ลพบุรี
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วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
26/8/2561
26/8/2561
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
11/8/2561
11/8/2561
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
26/8/2561
26/8/2561
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
11/8/2561
11/8/2561
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
26/8/2561
26/8/2561
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
9/9/2561
9/9/2561
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
26/8/2561
26/8/2561
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
9/9/2561
9/9/2561
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
26/8/2561
26/8/2561
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
26/8/2561
26/8/2561
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
9/9/2561
9/9/2561
จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
27 กรกฎาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
จํากัด
9 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

158

รหัสหลักสูตร รุนที่

612021011

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)
ห3องประชุมอาคาร
อเนกประสงค*เทศบาลเมือง
เขาสามร3อยยอด

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

14/7/2561

15/7/2561

หนวยงาน

3

การจัดกิจกรรมการเรียนรู3โดยใช3สื่อ เกม และอุปกรณ*
คณิตศาสตร* (ระดับประถมศึกษา ป•ที่ 1 – 3)

11 สิงหาคม 3104

12 สิงหาคม 3104

คณะครุศาสตร* มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี

19 สิงหาคม 3104

คณะครุศาสตร* มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี

ลพบุรี

บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
จํากัด

159

612021033

1

ห3องประชุมแก3วกัลยา อาคาร
การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู3เพื่อ
การศึกษาพิเศษ คณะครุ
อุบลราชธานี
ส5งเสริมการรู3จํานวน (Numeracy) ของนักเรียนประถมศึกษา ศาสตร* มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

160

612021033

3

การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู3เพื่อ
โรงแรมเนวาด3า คอนเวนชั่น
ส5งเสริมการรู3จํานวน (Numeracy) ของนักเรียนประถมศึกษา โฮเทล

อุบลราชธานี

18 สิงหาคม 3104

161

612021043

3

การสอนคณิตศาสตร*สําหรับครูที่ไม5จบเอกคณิตศาสตร*

โรงแรมหาดใหญ5 ฮอลิเดย*

สงขลา

162

612021043

3

การสอนคณิตศาสตร*สําหรับครูที่ไม5จบเอกคณิตศาสตร*

โรงแรมหาดใหญ5 ฮอลิเดย*

สงขลา

163

612021043

5

การสอนคณิตศาสตร*สําหรับครูที่ไม5จบเอกคณิตศาสตร*

โรงแรมอิมพีเรียล

อุบลราชธานี

164

612021043

5

อุบลราชธานี

28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 หจก.ดอกเตอร*รุ5งเอ็ดดูเคชั่น
ห3างหุ3นส5วนจํากัด ดอกเตอร*
28/7/2561
29/7/2561
รุ5งเอ็ดดูเคชั่น
ห3างหุ3นส5วนจํากัด ดอกเตอร*
4/8/2561
5/8/2561
รุ5งเอ็ดดูเคชั่น
4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 หจก.ดอกเตอร*รุ5งเอ็ดดูเคชั่น

165

612021050

นครพนม

18 กันยายน 3104

19 กันยายน 3104 บริษัท นายฉบับ จํากัด

นครพนม

25 สิงหาคม 3104

26 สิงหาคม 3104 บริษัท นายฉบับ จํากัด

นครราชสีมา

25 สิงหาคม 3104

26 สิงหาคม 3104 บริษัท นายฉบับ จํากัด

การสอนคณิตศาสรตร*สําหรับครูที่ไม5จบเอกคณิตศาสตร*
รีเจ3นท* อุบลราชธานี
เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ5มสาระการ
10 เรียนรู3คณิตศาสตร*ระดับ ประถมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู3 โรงแรมไอโฮเท็ล นครพนม
แบบ Active Learning

166

612021050

8

167

612021054

2

เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ5มสาระการ
เรียนรู3คณิตศาสตร*ระดับ ประถมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู3 โรงแรมไอโฮเท็ล นครพนม
แบบ Active Learning
เทคนิคและสื่อการสอนคณิตศาสตร*สําหรับครูประถมศึกษา
โรงแรมปhญจดารา
ด3วยกระบวนการ STEM ศึกษา ระดับประถมศึกษา
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หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

168

612022029

3

169

612031004

5

170

612031006

30

171

612031014

4

172

612031014

21

173

612031014

12

174

612031014

12

175

176

612031036

612031036

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

เทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห3องเรียนรวมแบบ Co-teaching
ตามหลักสูตรแกนกลาง กลุ5มสาระการเรียนรู3คณิตศาสตร* โรงแรมเอ็มเจเดอะมาเจสติก สกลนคร
ระดับประถมศึกษา
โรงแรมแกรนด*จอมเทียน
การเขียนเพื่อบูรณาการความเข3าใจระหว5างครูและนักเรียน
ชลบุรี
พาเลซ พัทยา
การจัดการสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลวิชาภาษาไทย ในชั้น
เรียนประถมศึกษาสู5เครือข5ายชุมชนการเรียนรู3วิชาชีพ ยุค
โรงแรมยะลาแกรนด*พาเลช ยะลา
Thailand 4.0
การพัฒนาการอ5าน และเขียน ๔ เดือนอ5านออกเขียนได3 โดย
โรงแรมริมปาว
กาฬสินธุ*
ใช3กิจกรรม อ5าน เขียน เรียนสนุก
การพัฒนาการอ5าน และเขียน ๔ เดือนอ5านออกเขียนได3 โดย
โรงแรมโคราช รีสอร*ท
นครราชสีมา
ใช3กิจกรรม อ5าน เขียน เรียนสนุก
การพัฒนาการอ5าน และเขียน ๔ เดือนอ5านออกเขียนได3 โดย
โรงแรมเรย* โฮเทล
บุรีรัมย*
ใช3กิจกรรม อ5าน เขียน เรียนสนุก
การพัฒนาการอ5าน และเขียน ๔ เดือนอ5านออกเขียนได3 โดย โรงแรมสกายวิวรีสอร*ท
บุรีรัมย*
ใช3กิจกรรม อ5าน เขียน เรียนสนุก
บุรีรัมย*

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

18 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 บริษัท โค-ทีชเชอร* เอ็ด.จํากัด

21/7/2561

22/7/2561

บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม
จํากัด

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

บริษัท คิดส* เวิล*ดมีเดีย กรุvป
จํากัด

8 กันยายน 2561
18 สิงหาคม 2561
11 สิงหาคม 2561
11 สิงหาคม 2561

บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
19 สิงหาคม 2561
จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
12 สิงหาคม 2561
จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
12 สิงหาคม 2561
จํากัด
9 กันยายน 2561

6

การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดการเรียนรู3เพื่อพัฒนาการอ5าน
และการเขียนเชิงวิเคราะห*ด3วยกระบวนการเรียนรู3แบบ
โรงแรมสุรินทร* มาเจสติก
Active Learning กลุ5มสาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับ
ประถมศึกษา

สุรินทร*

18 สิงหาคม 3104

19 สิงหาคม 3104 บริษัท นายฉบับ จํากัด

5

การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดการเรียนรู3เพื่อพัฒนาการอ5าน
และการเขียนเชิงวิเคราะห*ด3วยกระบวนการเรียนรู3แบบ
โรงแรมสุรินทร* มาเจสติก
Active Learning กลุ5มสาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับ
ประถมศึกษา

สุรินทร*

1 กันยายน 3104

2 กันยายน 3104 บริษัท นายฉบับ จํากัด
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หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

177

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

5

การสร3างชุมชนแห5งการเรียนรู3เชิงวิชาชีพ PLC เพื่อแก3ปhญหา
และพัฒนา การอ5านการ เขียนเชิงสร3างสรรค*ภาษาไทยใน
โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล
โรงเรียนขนาดเล็ก ด3วยกระบวนการเรียนรู3แบบ Active
Learning

อํานาจเจริญ

18 สิงหาคม 3104

19 สิงหาคม 3104 บริษัท นายฉบับ จํากัด

อํานาจเจริญ

25 สิงหาคม 3104

26 สิงหาคม 3104 บริษัท นายฉบับ จํากัด

รหัสหลักสูตร รุนที่

612031053

ชื่อหลักสูตร

หนวยงาน

178

612031053

6

การสร3างชุมชนแห5งการเรียนรู3เชิงวิชาชีพ PLC เพื่อแก3ปhญหา
และพัฒนา การอ5านการ เขียนเชิงสร3างสรรค*ภาษาไทยใน
โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล
โรงเรียนขนาดเล็ก ด3วยกระบวนการเรียนรู3แบบ Active
Learning ประเภทหลักสูตร

179

612031068

5

การออกแบบการเรียนรู3แบบบูรณาการภาษาไทย เพื่อ
พัฒนาการอ5าน คิดวิเคราะห* เขียนของผู3เรียน

โรงแรมเรย* โฮเทล

บุรีรัมย*

8 กันยายน 3104

9 กันยายน 3104

คณะครุศาสตร* มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี

180

612031068

7

การออกแบบการเรียนรู3แบบบูรณาการภาษาไทย เพื่อ
พัฒนาการอ5าน คิดวิเคราะห* เขียนของผู3เรียน

โรงแรมเรย* โฮเทล

บุรีรัมย*

15 กันยายน 3104

16 กันยายน 3104

คณะครุศาสตร* มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี

8

เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ5มสาระการ
เรียนรู3ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู3
แบบ Active Learning

โรงแรมไอโฮเท็ล นครพนม

นครพนม

29 กรกฎาคม 3104 30 กรกฎาคม 3104 บริษัท นายฉบับ จํากัด

โรงแรมไอโฮเท็ล นครพนม

นครพนม

181

612031084

182

612031084

183

612031116

184

612031116

185

612031116

เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ5มสาระการ
10 เรียนรู3ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู3
แบบ Active Learning
เทคนิคการจัดการเรียนรู3กลุ5มสาระภาษาไทยในโรงเรียน
1
ประถมศึกษาขนาดเล็กสู5ความเปjนเลิศ
เทคนิคการจัดการเรียนรู3กลุ5มสาระภาษาไทยในโรงเรียน
2
ประถมศึกษาขนาดเล็กสู5ความเปjนเลิศ
เทคนิคการจัดการเรียนรู3กลุ5มสาระภาษาไทยในโรงเรียน
1
ประถมศึกษาขนาดเล็กสู5ความเปjนเลิศ

8 กันยายน 3104

9 กันยายน 3104 บริษัท นายฉบับ จํากัด

โรงแรมลีลาวดี แกรนด*โฮเทล อุดรธานี

21/7/2561

22/7/2561

โรงแรมอุดรโฮเทล

28/7/2561

29/7/2561

อุดรธานี

โรงแรมลีลาวดี แกรนด* โฮเทล อุดรธานี
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ห3างหุ3นส5วนจํากัด ดอกเตอร*
รุ5งเอ็ดดูเคชั่น
ห3างหุ3นส5วนจํากัด ดอกเตอร*
รุ5งเอ็ดดูเคชั่น

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 หจก.ดอกเตอร*รุ5งเอ็ดดูเคชั่น

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

186

612031116

187

612031119

188

612031132

189

612031132

190

612031132

191

612031132

192

612031132

193

612031138

194

612031138

195

612031138

196

612031138

197

612031138

198

612031138

ชื่อหลักสูตร

เทคนิคการจัดการเรียนรู3กลุ5มสาระภาษาไทยในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กสู5ความเปjนเลิศ
เทคนิคการจัดการเรียนรู3เพื่อส5งเสริมการคิดเชิงสร3างสรรค*
6
กลุ5มสาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ5มสาระภาษาไทยเพื่อส5งเสริม
2
กระบวนการคิดขั้นสูง
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ5มสาระภาษาไทยเพื่อส5งเสริม
5
กระบวนการคิดขั้นสูง
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ5มสาระภาษาไทยเพื่อส5งเสริม
6
กระบวนการคิดขั้นสูง
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ5มสาระภาษาไทยเพื่อส5งเสริม
7
กระบวนการคิดขั้นสูง
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ5มสาระภาษาไทยเพื่อส5งเสริม
10
กระบวนการคิดขั้นสูง
การจัดค5ายพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ
3
กิจกรรมส5งเสริมนิสัยรักการอ5าน
การจัดค5ายพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ
1
กิจกรรมส5งเสริมนิสัยรักการอ5าน
การจัดค5ายพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ
10
กิจกรรมส5งเสริมนิสัยรักการอ5าน
การจัดค5ายพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ
4
กิจกรรมส5งเสริมนิสัยรักการอ5าน
การจัดค5ายพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ
7
กิจกรรมส5งเสริมนิสัยรักการอ5าน
การจัดค5ายพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ
8
กิจกรรมส5งเสริมนิสัยรักการอ5าน
2

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

โรงแรมอุดรโฮเทล

อุดรธานี

28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 หจก.ดอกเตอร*รุ5งเอ็ดดูเคชั่น

โรงแรมเมจอร* แกรนด* อ.ชุม
แพ จ.ขอนแก5น

ขอนแก5น

18 สิงหาคม 3104

19 สิงหาคม 3104 บริษัท นายฉบับ จํากัด

โรงแรมฟอร*จูน ราชพฤกษ*

นครราชสีมา

12 สิงหาคม 2561

13 สิงหาคม 2561

โรงแรมเพชรรัชต*การ*เด3นท*

ร3อยเอ็ด

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

โรงแรมเรย* โฮเทล

บุรีรัมย*

8 กันยายน 2561

9 สิงหาคม 2561

โรงแรมบียอนด*สวีท กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร

15 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561

โรงแรม ฟอร*จูน ริเวอร*วิว

นครพนม

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561

เอเชี่ยนหาดใหญ5

สงขลา

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561

โรงแรมรัตนาปาร*ค

พิษณุโลก

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561

โรงแรมรัตนาปาร*ค

พิษณุโลก

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561

โรงแรมซิตี้พาร*ค นครราชสีมา นครราชสีมา

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

โรงแรมซิตี้พาร*ค นครราชสีมา นครราชสีมา

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

โรงแรมซิตี้พาร*ค นครราชสีมา นครราชสีมา

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561
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บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
จํากัด
บริษัท ศูนย*นวัตกรรมสื่อ
ศีลธรรมโลก จํากัด
บริษัท ศูนย*นวัตกรรมสื่อ
ศีลธรรมโลก จํากัด
บริษัท ศูนย*นวัตกรรมสื่อ
ศีลธรรมโลก จํากัด
บริษัท ศูนย*นวัตกรรมสื่อ
ศีลธรรมโลก จํากัด
บริษัท ศูนย*นวัตกรรมสื่อ
ศีลธรรมโลก จํากัด
บริษัท ศูนย*นวัตกรรมสื่อ
ศีลธรรมโลก จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

หนวยงาน

199

612031138

11

การจัดค5ายพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ
กิจกรรมส5งเสริมนิสัยรักการอ5าน

200

612031141

15

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
ศูนย*ประชุมนานาชาติ คุ3มคํา เชียงใหม5
สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

201

612031141

1

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
โรงแรมอิมพีเรียล
สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

สกลนคร

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

202

612031141

9

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม โรงเเรมสุโขทัยพรเจริญ
สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน แอนด* สปา

สุโขทัย

27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

203

612031141

15

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
ศูนย*ประชุมนานาชาติ คุ3มคํา เชียงใหม5
สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

204

612031141

17

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
โรงเเรมโฆษิตฮิลล*
สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

เพชรบูรณ*

27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

205

612031141

16

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
โรงเรียนพระนารายณ*
สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

ลพบุรี

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัทไอเวิลด* จํากัด

206

612031141

12

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
โรงเรียนพระนารายณ*
สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

ลพบุรี

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัทไอเวิลด* จํากัด

207

612031141

1

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
โรงแรมอิมพีเรียล
สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

สกลนคร

บ3านสุรฎี รีสอร*ท

อุทัยธานี
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บริษัท ศูนย*นวัตกรรมสื่อ
ศีลธรรมโลก จํากัด

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

208

612031141

4

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
โรงแรมมณีจันท* รีสอร*ท
สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

จันทบุรี

209

612031141

12

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม ห3องประชุมโรงเรียนพระ
สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน นารายณ*

ลพบุรี

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

210

612031141

13

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
โรงแรมพาร*คอิน สระบุรี
สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

สระบุรี

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

211

612031141

8

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม ห3องประชุมโรงเรียนวชิ
สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน ราวุธานุสรณ*

สงขลา

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

212

612031141

10

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

ชลบุรี

213

612031141

8

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม ห3องประชุมมหาวิทยาลัยราช
สงขลา
สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน ภัฎสงขลา

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

214

612031141

14

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
โรงแรมกรุงศรี ริเวอร*
สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

215

612031141

8

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม ห3องประชุมมหาวิทยาลัยราช
สงขลา
สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน ภัฎสงขลา

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561
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พระนครศรีอยุธยา

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

ห3องประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสงขลา

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

216

217

รหัสหลักสูตร รุนที่

612031141

612031144

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

2

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
โรงแรม นภาลัย ห3องฟ„าหลวง อุดรธานี
สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพื้นฐาน

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

3

การพัฒนาสมรรถนะครูระดับประถมศึกษาด3านการใช3และ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู3โดยใช3
สมองเปjนฐาน (BBL) กลุ5มสาระการเรียนรู3ภาษาไทย เพื่อ
เพิ่มทักษะการอ5าน การเขียนและการสื่อสาร ของผู3เรียนใน
ยุคไทยแลนด* ๔.๐

โรงแรมสาเกตุนคร

ร3อยเอ็ด

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู3ด3วยสื่อเทคโนโลยี
มัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการอ5าน การเขียนของผู3เรียน
สําหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา

หอประชุม แก5งเลิงจาน

มหาสารคาม

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 บริษัท อีดูเทค จํากัด

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561 บริษัท อีดูเทค จํากัด

218

612031153

5

219

612031153

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู3ด3วยสื่อเทคโนโลยี
13 มัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการอ5าน การเขียนของผู3เรียน
สําหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา

โรงแรมชากังราว

กําแพงเพชร

612031153

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู3ด3วยสื่อเทคโนโลยี
มัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการอ5าน การเขียนของผู3เรียน
สําหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา

โรงแรมเกียวอัน

สระบุรี

4/8/2561

5/8/2561

บริษัท อีดูเทค จํากัด

5/8/2561

บริษัท อีดูเทค จํากัด

220

1

221

612031153

222
223
224

612031158
612031158
612031158

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู3ด3วยสื่อเทคโนโลยี
15 มัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการอ5าน การเขียนของผู3เรียน
สําหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา
9 การแก3ปhญหาเด็กอ5านไม5ออก เขียนไม5เปjน
11 การแก3ปhญหาเด็กอ5านไม5ออก เขียนไม5เปjน
12 การแก3ปhญหาเด็กอ5านไม5ออก เขียนไม5เปjน

225

612031158

9

การแก3ปhญหาเด็กอ5านไม5ออก เขียนไม5เปjน

Chiangmai Grandview

เชียงใหม5

4/8/2561

โรงแรมเวียงทอง
โรงแรมเวียงทอง กระบี่
โรงแรมไทยโฮเต็ล กระบี่

กระบี่
กระบี่
กระบี่

4 สิงหาคม 2561
18 สิงหาคม 2561
25 สิงหาคม 2561

โรงแรมเวียงทอง

กระบี่

4/8/2561
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5 สิงหาคม 2561 หจก.ดอกเตอร*รุ5งเอ็ดดูเคชั่น
19 สิงหาคม 2561 หจก.ดอกเตอร*ร5งุ เอ็ดดูเคชั่น
26 สิงหาคม 2561 หจก.ดอกเตอร*ร5งุ เอ็ดดูเคชั่น
ห3างหุ3นส5วนจํากัด ดอกเตอร*
5/8/2561
รุ5งเอ็ดดูเคชั่น

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

226

612031158

10 การแก3ปhญหาเด็กอ5านไม5ออก เขียนไม5เปjน

227
228

612031158
612031158

229

612032024

10 การแก3ปhญหาเด็กอ5านไม5ออก เขียนไม5เปjน
โรงแรมไทยโฮเต็ล กระบี่
9 การแก3ปญ
h หาเด็กอ5านไม5ออก เขียนไม5เปjน
โรงแรมเวียงทอง กระบี่
เทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห3องเรียนรวมแบบ Co-teaching
1 ตามหลักสูตรแกนกลาง กลุ5มสาระการเรียนรู3ภาษาไทย
โรงแรมเอ็มเจเดอะมาเจสติก
ระดับประถมศึกษา

230

612032024

2

231

612032024

6

232
233
234

612041005
612041005
612041005

1
4
8

235

612041005

3

236

612041005

3

237

612041097

5

238

612041099

2

โรงแรมไทยโฮเต็ล

จังหวัด

หนวยงาน

ห3างหุ3นส5วนจํากัด ดอกเตอร*
รุ5งเอ็ดดูเคชั่น
12 สิงหาคม 2561 หจก.ดอกเตอร*รุ5งเอ็ดดูเคชั่น
19 สิงหาคม 2561 หจก.ดอกเตอร*รุ5งเอ็ดดูเคชั่น

11/8/2561

กระบี่
กระบี่

11 สิงหาคม 2561
18 สิงหาคม 2561

สกลนคร

21 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท โค-ทีชเชอร* เอ็ด.จํากัด

สกลนคร

29 กรกฎาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัทโค-ทีชเชอร* เอ็ด. จํากัด

สกลนคร

8 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561 บริษัทโค-ทีชเชอร* เอ็ด.จํากัด

โรงแรมเดอะเอ็มเจมาเจสติก

โรงแรมอยุธยาแกรนด* โฮเต็ล
โรงแรมเชียงใหม5ภูคํา
โรงแรม เดอะ คัลเลอร* ลิฟวิ่ง
โรงแรมเฮอร*มิเทจ โฮเทล
BBL ออกแบบการเรียนรู3ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
แอนด*รีสอร*ท
โรงแรมเฮอร*มิเทจ รีสอร*ท
BBL ออกแบบการเรียนรู3ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
แอนด* สปา
ห3องประชุม 1 ชั้น 9 ตึก
การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู3ภาษาอังกฤษเชิงบูรณา
ใหม5 9 ชั้น มหาวิทยาลัย
การ สําหรับครูระดับประถมศึกษา
ราชภัฏชัยภูมิ
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

กระบี่

เทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห3องเรียนรวมแบบ Co-teaching
ตามหลักสูตรแกนกลาง กลุ5มสาระการเรียนรู3ภาษาไทย
โรงแรมเอ็มเจเดอะมาเจสติก
ระดับประถมศึกษา
เทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห3องเรียนรวมแบบ Co-teaching
ตามหลักสูตรแกนกลาง กลุ5มสาระการเรียนรู3ภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา
BBL ออกแบบการเรียนรู3ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
BBL ออกแบบการเรียนรู3ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
BBL ออกแบบการเรียนรู3ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

วันที่เริ่มจัดอบรม

ทีค การ*เด3น รีสอร*ท
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12/8/2561

พระนครศรีอยุธยา 14 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 บริษัท ธารปhญญา จํากัด
เชียงใหม5
25 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 บริษัท ธารปhญญา จํากัด
สมุทรปราการ
1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 บริษทั ธารปhญญา จํากัด
นครราชสีมา

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ธารปhญญา จํากัด

นครราชสีมา

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ธารปhญญา จํากัด

ชัยภูมิ

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เชียงราย

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561

โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.
อนุสรณ*)

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

3

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ทีค การ*เด3น รีสอร*ท

เชียงราย

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.
อนุสรณ*)

5

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงผ5าน
ระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลยโสธร

ยโสธร

21 กรกฎาคม 2561

8 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

612041113

7

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงผ5าน
ระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนประจักษ*ศิลปาคาร

อุดรธานี

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

612041113

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
10 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงผ5าน
ระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

นนทบุรี

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

612041113

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
13 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงผ5าน
ระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

กาฬสินธุ*

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

244

612041113

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
21 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงผ5าน
ระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนสตรีพัทลุง

พัทลุง

21 กรกฎาคม 2561

9 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

245

612041113

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
28 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงผ5าน
ระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนนวมราชานุสรณ*

นครนายก

21 กรกฎาคม 2561

8 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

612041113

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
30 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงผ5าน
ระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค* สุรินทร*

21 กรกฎาคม 2561 16 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

239

240

241

242

243

246

612041099

612041113
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หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

612041113

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
31 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงผ5าน
ระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนหาดใหญ5วิทยาลัย
สมบูรณ*กุลกันยา

สงขลา

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

612041113

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
33 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงผ5าน
ระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

นนทบุรี

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

612041113

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
38 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงผ5าน
ระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย พิษณุโลก

พิษณุโลก

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

612041113

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
40 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงผ5าน
ระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนธาตุนารายณ*วิทยา

สกลนคร

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

612041113

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
44 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงผ5าน
ระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนสตรีอ5างทอง

อ5างทอง

21 กรกฎาคม 2561 16 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

252

612041113

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
47 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงผ5าน
ระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนบ3านขอด

ชลบุรี

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

253

612041113

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
50 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงผ5าน
ระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

เชียงราย

21 กรกฎาคม 2561

8 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

612041113

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
52 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงผ5าน
ระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนสตรีอ5างทอง

อ5างทอง

21 กรกฎาคม 2561 16 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

247

248

249

250

251

254
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หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

612041113

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
53 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงผ5าน
ระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

เชียงใหม5

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

612041113

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
55 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงผ5าน
ระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย พิษณุโลก

พิษณุโลก

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

612041113

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
60 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงผ5าน
ระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ตรัง

21 กรกฎาคม 2561

8 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

612041113

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
61 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงผ5าน
ระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนสุราษฎร*พิทยา

สุราษฎร*ธานี

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

612041113

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
63 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงผ5าน
ระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนบ3านขอด

ชลบุรี

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

260

612041113

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
64 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงผ5าน
ระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนหาดใหญ5วิทยาลัย
สมบูรณ*กุลกันยา

สงขลา

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

261

612041113

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
66 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงผ5าน
ระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนนวมราชานุสรณ*

นครนายก

21 กรกฎาคม 2561

8 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

612041113

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
68 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงผ5าน
ระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนสุราษฎร*พิทยา

สุราษฎร*ธานี

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

255

256

257

258

259

262
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หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

612041113

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
69 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงผ5าน
ระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนสฤทดิเดช

จันทบุรี

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

612041115

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
12 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงผ5านระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนประจักษ*ศิลปาคาร

อุดรธานี

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

612041115

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
21 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงผ5านระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

นนทบุรี

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

612041115

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
23 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงผ5านระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค* สุรินทร*

21 กรกฎาคม 2561 16 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

612041115

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
25 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงผ5านระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนสุราษฎร*พิทยา

สุราษฎร*ธานี

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

268

612041115

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
35 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงผ5านระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนสตรีอ5างทอง

อ5างทอง

21 กรกฎาคม 2561 16 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

269

612041115

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
37 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงผ5านระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนสุราษฎร*พิทยา

สุราษฎร*ธานี

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

612041115

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
38 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงผ5านระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ตรัง

21 กรกฎาคม 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

263

264

265

266

267

270
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8 กันยายน 2561

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

612041115

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
40 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงผ5านระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
นครปฐม
ลัย นครปฐม

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

612041115

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
47 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงผ5านระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนบ3านขอด

ชลบุรี

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

612041115

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
48 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงผ5านระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ประจวบคีรีขันธ*

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

612041115

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
50 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงผ5านระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนธาตุนารายณ*วิทยา

สกลนคร

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

612041115

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
52 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงผ5านระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนหาดใหญ5วิทยาลัย
สมบูรณ*กุลกันยา

สงขลา

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

276

612041115

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
56 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงผ5านระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนสุราษฎร*พิทยา

สุราษฎร*ธานี

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

277

612041115

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
67 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงผ5านระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลยโสธร

ยโสธร

21 กรกฎาคม 2561

8 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

612041115

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
17 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงผ5านระบบออนไลน*สําหรับครูประถมศึกษา

โรงเรียนสฤทดิเดช

จันทบุรี

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

271

272

273

274

275

278
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หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

279

612041137

1

การจัดกิจกรรมการเรียนรู3ภาษาอังกฤษ แบบ Active
Learning เพื่อส5งเสริมทักษะ การจัดการเรียนรู3ของครู
ประถมศึกษา

280

612041140

4

281

612041140

6

282

283

612042014

612102022

284

612102022

285

612102022

286

612111005

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)
โรงแรมไพลิน

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

พิษณุโลก

28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561

สื่อสารภาษาอังกฤษ ยุค Thailand 4.0 : ระดับประถมศึกษา โรงแรมพาราไดซ*

อุดรธานี

11 สิงหาคม 2561

สื่อสารภาษาอังกฤษ ยุค Thailand 4.0 : ระดับประถมศึกษา โรงแรมชาร*ลอง บูทรีค

กาฬสินธุ*

25 สิงหาคม 2561

หนวยงาน
บริษัท อบรมและบริการ
วิชาการ จํากัด

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก5น
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
26 สิงหาคม 2561
ขอนแก5น

12 สิงหาคม 2561

4

การพัฒนาสมรรถนะครูผู3สอนภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนรู3ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
(Communicative Language Teaching : CLT) สําหรับ
ครูผู3สอนระดับประถมศึกษา

ศูนย*การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอหาดใหญ5 (กศน.
อําเภอหาดใหญ5) เลขที่ ๘
สงขลา
(อาคารสมาคมศิษย*เก5าจุฬาฯ)
ถนนทักษิณเมืองทอง 2 ต.
คอหงส* อ.หาดใหญ5

7 กันยายน 2561

สมาคมศิษย*เก5าบริหาร
9 กันยายน 2561 การศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร

6

การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ5มสาระการเรียนรู3การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีเพื่อส5งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
ประเภทหลักสูตร

โรงแรมฟอร*จูน ราชพฤกษ*

นครราชสีมา

12 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561

บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
จํากัด

โรงแรมวีวิช ขอนแก5น

ขอนแก5น

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
จํากัด

โรงแรมเพชรรัตน*

ร3อยเอ็ด

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
จํากัด

โรงแรมเวียงอินทร*

เชียงราย

การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ5มสาระการเรียนรู3การงาน
8 อาชีพและเทคโนโลยีเพื่อส5งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
ประเภทหลักสูตร
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ5มสาระการเรียนรู3การงาน
9
อาชีพและเทคโนโลยีเพื่อส5งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
27 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน
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29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
32 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

โรงแรมเฮอร*มิเทจ โฮเทล
แอนด*รีสอร*ท

นครราชสีมา

27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
27 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

โรงแรมเวียงอินทร*

เชียงราย

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612111005

2

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

โรงเเรมไมด3า งามวงศ*วาน

กรุงเทพมหานคร

27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612111005

2

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

โรงเเรมไมด3า งามวงศ*วาน

กรุงเทพมหานคร

27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
41 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

โรงเรียนพระนารายณ*

ลพบุรี

292

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
30 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

โรงเเรมระเบียงไม3 รีสอร*ท

กาญจนบุรี

27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

293

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
39 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

ห3องประชุมโรงเเรมระเบียงไม3
กาญจนบุรี
รีสอร*ท

27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
31 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

โรงเเรมหนองคายธาวิลล5า

27 กรกฎาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

287

288

289

290

291

294
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หนองคาย

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัทไอเวิลด* จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

295

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
32 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

612111005

6

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)
โรงแรมเฮอร*มิเทจ โฮเทล
แอนด*รีสอร*ท

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

นครราชสีมา

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

ห3องประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา กําแพงเพชร

14 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
29 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร*ค พิษณุโลก

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
41 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

ห3องประชุมโรงเรียนพระ
นารายณ*

ลพบุรี

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
29 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

โรงแรมมณีจันท* รีสอร*ท

จันทบุรี

300

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
37 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ภูเก็ต

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัทไอเวิลด* จํากัด

301

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
23 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

โรงแรมพาร*คอิน สระบุรี

สระบุรี

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
35 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

ห3องประชุมโรงเรียนวชิ
ราวุธานุสรณ*

สงขลา

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

296

297

298

299

302
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4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

19 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
24 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

โรงแรมภูเขางาม รีสอร*ท

นครนายก

18 สิงหาคม 2561

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
28 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ชลบุรี

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
37 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

ห3องประชุมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต

ภูเก็ต

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
37 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

ห3องประชุมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต

ภูเก็ต

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
10 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

โรงแรม ราวดี

นครศรีธรรมราช

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

308

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
35 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

ห3องประชุมมหาวิทยาลัยราช
สงขลา
ภัฎสงขลา

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

309

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
35 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

ห3องประชุมมหาวิทยาลัยราช
สงขลา
ภัฎสงขลา

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
30 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

โรงเรียนพระนารายณ*

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

303

304

305

306

307

310
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ลพบุรี

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
34 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

โรงแรม ซี.เอส.ปhตตานี

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
25 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

โรงแรมวัฒนา วิลเลจ รีสอร*ท ตาก

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
13 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

โรงแรมนภาลัย ห3องฟ„าหลวง อุดรธานี

11 สิงหาคม 2561

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
36 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

โรงแรมมาริไทม* ปาร*ค แอนด*
กระบี่
สปา รีสอร*ท

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
20 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

ศูนย*ประชุมนานาชาติ คุ3มคํา
เชียงใหม5
ใกล3คุ3มขันโตก

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

316

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
31 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

โรงแรม นภาลัย ห3องฟ„าหลวง อุดรธานี

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

317

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
21 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

โรงแรมโบนิโต3 ชิโนส*

นครสวรรค*

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
21 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

โรงแรมโบนิโต3 ชิโนส*

นครสวรรค*

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

311

312

313

314

315

318
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ปhตตานี

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

319

รหัสหลักสูตร รุนที่

612111005

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
40 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา:ระดับพื้นฐาน

320

612111011

11

321

612111044

38

322

612111044

12

323

612111044

33

324

612111044

13

325

612111044

34

326

612111044

37

327

612111044

11

328

612111051

ชื่อหลักสูตร

2

การจัดการสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลวิชาสังคมศึกษา ในชั้น
เรียนประถมศึกษาสู5เครือข5ายชุมชนการเรียนรู3วิชาชีพ ยุค
Thailand 4.0
ศาสตร*วิเคราะห*พฤติกรรมผู3เรียนเพื่อออกแบบการสอน
รายบุคคล
ศาสตร*วิเคราะห*พฤติกรรมผู3เรียนเพื่อออกแบบการสอน
รายบุคคล
ศาสตร*วิเคราะห*พฤติกรรมผู3เรียนเพื่อออกแบบการสอน
รายบุคคล
ศาสตร*วิเคราะห*พฤติกรรมผู3เรียนเพื่อออกแบบการสอน
รายบุคคล
ศาสตร*วิเคราะห*พฤติกรรมผู3เรียนเพื่อออกแบบการสอน
รายบุคคล
ศาสตร*วิเคราะห*พฤติกรรมผู3เรียนเพื่อออกแบบการสอน
รายบุคคล
ศาสตร*วิเคราะห*พฤติกรรมผู3เรียนเพื่อออกแบบการสอน
รายบุคคล

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

โรงแรมวัฒนาวิลเลจ แม5สอด ตาก

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

โรงแรมตันหยง

นราธิวาส

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561

โรงแรมพาวีน5าเซอร*วิสเรสซิ
เดนซ*

ระยอง

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561

โรงแรมทักษิณ

นครศรีธรรมราช

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561

โรงแรมทักษิณ

นครศรีธรรมราช

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561

โรงแรมบี พี สมิหลาบีช

สงขลา

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561

โรงแรมบี พี สมิหลาบีช

สงขลา

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561

โรงแรมศรีลําดวน

ศรีสะเกษ

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

โรงแรมกานต*มณี สะพาน
ควาย

กรุงเทพมหานคร

15 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561

พิษณุโลก

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

การจัดการเรียนรู3แบบ Active Learning ผ5านชุมชนแห5งการ
เรียนรู3ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส5งเสริมทักษะผู3เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 และทักษะการจัดการเรียนรู3ของครู
โรงแรมเมฟลาวเวอร*แกรนด*
ประถมศึกษา กลุ5มสาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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บริษัท คิดส* เวิลด*มีเดียกรุvป
จํากัด
หน5วย บริษัท ร3อยล3าน
พันล3าน จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท อบรมและบริการ
วิชาการ จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

2

การจัดการเรียนรู3แบบ Active Learning ผ5านชุมชนแห5งการ
เรียนรู3ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส5งเสริมทักษะผู3เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 และทักษะการจัดการเรียนรู3ของครู
โรงแรมไพลิน
ประถมศึกษา กลุ5มสาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

พิษณุโลก

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

บริษัท อบรมและบริการ
วิชาการ จํากัด

3

การจัดการเรียนรู3แบบ Active Learning ผ5านชุมชนแห5งการ
เรียนรู3ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส5งเสริมทักษะผู3เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 และทักษะการจัดการเรียนรู3ของครู
โรงแรมไพลิน
ประถมศึกษา กลุ5มสาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

พิษณุโลก

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

บริษัท อบรมและบริการ
วิชาการ จํากัด

3

ภูมิปhญญาท3องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู3ในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูประถมศึกษา กลุ5มสาระ
การเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นครพนม

1 กันยายน 3104

2 กันยายน 3104 บริษัท นายฉบับ จํากัด

612111081

4

การพัฒนาสมรรถนะครูผู3สอน ด3านการจัดการเรียนรู3ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร*พระราชา กลุ5ม
โรงแรมสานะคามโอเอซีส
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ส5งผลต5อความ
เปjนพลเมืองดีของนักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21

333

612131007

โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุ
เคราะห*) 34/2 หมู5 3 อําเภอ
การออกแบบแผนการเรียนรู3ที่สอดคล3องกับคุณลักษณะและ
14
บางบาล ตําบลพระขาว
พระนครศรีอยุธยา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย* 13250

334

612131007

5

329

330

331

332

612111051

612111051

612111066

โรงแรมไอโฮเท็ล นครพนม

การออกแบบแผนการเรียนรู3ที่สอดคล3องกับคุณลักษณะและ หอประชุมเทศบาลเมือง
ทักษะในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
เพชรบุรี ชั้น 2

มหาสารคาม

เพชรบุรี
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21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

บริษัทโมบาย โซลูชั่นส* อินทิ
เกรเตอร* จํากัด

14/7/2561

15/7/2561

บริษัท โมบาย โซลูชั่นส* อินทิ
เกรเตอร* จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร
การจัดการเรียนรู3วิชาภาษาไทยโดยใช3ดนตรี ตามแนวคิด
BBL ระดับประถมศึกษา

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
จังหวัด
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)
โรงแรมหล5มสัก ณัฐติรัตน* แก
เพชรบูรณ*
รนด*โฮเต็ล

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

25 สิงหาคม 3104

26 สิงหาคม 3104 บริษัท นายฉบับ จํากัด

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

11/8/2561

12/8/2561

พิจิตร
ประจวบคีรีขันธ*
ประจวบคีรีขันธ*
ประจวบคีรีขันธ*
ประจวบคีรีขันธ*
ชุมพร
ชุมพร
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ปราจีนบุรี

4 สิงหาคม 2561
18 สิงหาคม 2561
18 สิงหาคม 2561
18 สิงหาคม 2561
18 สิงหาคม 2561
18 สิงหาคม 2561
18 สิงหาคม 2561
1 กันยายน 2561
1 กันยายน 2561
1 กันยายน 2561
8 กันยายน 2561

5 สิงหาคม 2561
19 สิงหาคม 2561
19 สิงหาคม 2561
19 สิงหาคม 2561
19 สิงหาคม 2561
19 สิงหาคม 2561
19 สิงหาคม 2561
2 กันยายน 2561
2 กันยายน 2561
2 กันยายน 2561
9 กันยายน 2561

กรุงเทพมหานคร

15 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561 มูลนิธิครูของแผ5นดิน

8 กันยายน 3104

หน5วยพัฒนาครู ห.จ.ก บี.พี
เพื่อการพัฒนาบุคลากร
9 กันยายน 3104
และส5งเสริมมาตรฐาน
การศึกษา

335

612141011

3

336

612151026

12 ความคิดสร3างสรรค*อย5างเปjนระบบ

โรงแรมริเวอร*วิวเพลส

337

612151026

7

ความคิดสร3างสรรค*อย5างเปjนระบบ

โรงแรมเดอะบลูม บายทีวีพลู นครราชสีมา

338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348

612151042
612151042
612151042
612151042
612151042
612151042
612151042
612151042
612151042
612151042
612151042

30
16
21
20
23
51
51
24
32
42
55

ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด3วยกิจกรรมชุมนุม
ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด3วยกิจกรรมชุมนุม
ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด3วยกิจกรรมชุมนุม
ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด3วยกิจกรรมชุมนุม
ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด3วยกิจกรรมชุมนุม
ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด3วยกิจกรรมชุมนุม
ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด3วยกิจกรรมชุมนุม
ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด3วยกิจกรรมชุมนุม
ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด3วยกิจกรรมชุมนุม
ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด3วยกิจกรรมชุมนุม
ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด3วยกิจกรรมชุมนุม

349

612151042

26 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด3วยกิจกรรมชุมนุม

โรงแรมมีพรสวรรค*
โรงแรมหาดทอง
โรงแรมหาดทอง
โรงแรมหาดทอง
โรงแรมหาดทอง
โรงแรมลอฟท*มาเนีย
โรงแรมลอฟท*มาเนีย
โรงแรมศรีลําดวน
โรงแรมศรีลําดวน
โรงแรมศรีลําดวน
โรงแรมแคนทารี่ กบินทร*บุรี
โรงแรมเคยู โฮม
กรุงเทพมหานคร

350

612151076

2

การบริหารลูกเสือในสถานศึกษา สําหรับผู3บริหารสถานศึ
กาษารองผู3บริหารสถานศึกษาและผู3กํากับกลุ5มลูกเสือ

โรงแรมสกายวิว

พระนครศรีอยุธยา

บุรีรัมย*
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หนวยงาน

บริษัท พัฒนาทุนมนุษย*เพื่อ
สังคม จํากัด
บริษัทพัฒนาทุนมนุษย*เพื่อ
สังคม จํากัด
มูลนิธิครูของแผ5นดิน
มูลนิธิครูของแผ5นดิน
มูลนิธิครูของแผ5นดิน
มูลนิธิครูของแผ5นดิน
มูลนิธิครูของแผ5นดิน
มูลนิธิครูของแผ5นดิน
มูลนิธิครูของแผ5นดิน
มูลนิธิครูของแผ5นดิน
มูลนิธิครูของแผ5นดิน
มูลนิธิครูของแผ5นดิน
มูลนิธิครูของแผ5นดิน

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

351

352

353

354

355

356

รหัสหลักสูตร รุนที่

612151076

612151076

612151076

4

5

8

ชื่อหลักสูตร

การบริหารลูกเสือในสถานศึกษา สําหรับผู3บริหารสถานศึ
กาษารองผู3บริหารสถานศึกษาและผู3กํากับกลุ5มลูกเสือ

การบริหารลูกเสือในสถานศึกษา สําหรับผู3บริหารสถานศึ
กาษารองผู3บริหารสถานศึกษาและผู3กํากับกลุ5มลูกเสือ

การบริหารลูกเสือในสถานศึกษา สําหรับผู3บริหารสถานศึ
กาษารองผู3บริหารสถานศึกษาและผู3กํากับกลุ5มลูกเสือ

การบริหารลูกเสือในสถานศึกษา สําหรับผู3บริหารสถานศึ
กาษารองผู3บริหารสถานศึกษาและผู3กํากับกลุ5มลูกเสือ

612151076

12

612151076

การบริหารลูกเสือในสถานศึกษา สําหรับผู3บริหารสถานศึ
14
กาษารองผู3บริหารสถานศึกษาและผู3กํากับกลุ5มลูกเสือ

612151076

16

การบริหารลูกเสือในสถานศึกษา สําหรับผู3บริหารสถานศึ
กาษารองผู3บริหารสถานศึกษาและผู3กํากับกลุ5มลูกเสือ

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)
โรงแรมสกายวิว

จังหวัด

บุรีรัมย*

โรงแรมสกายวิว

บุรีรัมย*

โรงแรมสกายวิว

บุรีรัมย*

โรงแรมสกายวิว

บุรีรัมย*

โรงแรมสกายวิว

บุรีรัมย*

โรงแรมสกายวิว

บุรีรัมย*
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วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

8 กันยายน 3104

หน5วยพัฒนาครู ห.จ.ก บี.พี
เพื่อการพัฒนาบุคลากร
9 กันยายน 3104
และส5งเสริมมาตรฐาน
การศึกษา

8 กันยายน 3104

หน5วยพัฒนาครู ห.จ.ก บี.พี
เพื่อการพัฒนาบุคลากร
9 กันยายน 3104
และส5งเสริมมาตรฐาน
การศึกษา

8 กันยายน 3104

หน5วยพัฒนาครู ห.จ.ก บี.พี
เพื่อการพัฒนาบุคลากร
9 กันยายน 3104
และส5งเสริมมาตรฐาน
การศึกษา

8 กันยายน 3104

หน5วยพัฒนาครู ห.จ.ก บี.พี
เพื่อการพัฒนาบุคลากร
9 กันยายน 3104
และส5งเสริมมาตรฐาน
การศึกษา

8 กันยายน 3104

หน5วยพัฒนาครู ห.จ.ก บี.พี
เพื่อการพัฒนาบุคลากร
9 กันยายน 3104
และส5งเสริมมาตรฐาน
การศึกษา

8 กันยายน 3104

หน5วยพัฒนาครู ห.จ.ก บี.พี
เพื่อการพัฒนาบุคลากร
9 กันยายน 3104
และส5งเสริมมาตรฐาน
การศึกษา

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

357

358

รหัสหลักสูตร รุนที่

612151076

612151076

17

22

ชื่อหลักสูตร

การบริหารลูกเสือในสถานศึกษา สําหรับผู3บริหารสถานศึ
กาษารองผู3บริหารสถานศึกษาและผู3กํากับกลุ5มลูกเสือ

การบริหารลูกเสือในสถานศึกษา สําหรับผู3บริหารสถานศึ
กาษารองผู3บริหารสถานศึกษาและผู3กํากับกลุ5มลูกเสือ

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)
โรงแรมสกายวิว

จังหวัด

บุรีรัมย*

โรงแรมสกายวิว

บุรีรัมย*

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

8 กันยายน 3104

หน5วยพัฒนาครู ห.จ.ก บี.พี
เพื่อการพัฒนาบุคลากร
9 กันยายน 3104
และส5งเสริมมาตรฐาน
การศึกษา

8 กันยายน 3104

หน5วยพัฒนาครู ห.จ.ก บี.พี
เพื่อการพัฒนาบุคลากร
9 กันยายน 3104
และส5งเสริมมาตรฐาน
การศึกษา

โรงแรมสกายวิว

บุรีรัมย*

8 กันยายน 3104

หน5วยพัฒนาครู ห.จ.ก บี.พี
เพื่อการพัฒนาบุคลากร
9 กันยายน 3104
และส5งเสริมมาตรฐาน
การศึกษา

41 นวัตกรรมการสอนเสริมสร3างคุณลักษณะที่พึงประสงค*

โรงแรมเดอะซิตี้ โฮเทล

ชลบุรี

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561

612152070

13 นวัตกรรมการสอนเสริมสร3างคุณลักษณะที่พึงประสงค*

โรงแรมห3วยขาแข3งเชษฐศิลปl อุทัยธานี

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561

362

612152070

45 นวัตกรรมการสอนเสริมสร3างคุณลักษณะที่พึงประสงค*

ระยอง

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561

363

612152070

44 นวัตกรรมการสอนเสริมสร3างคุณลักษณะที่พึงประสงค*

ระยอง

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561

364

612152070

31 นวัตกรรมการสอนเสริมสร3างคุณลักษณะที่พึงประสงค*

ระยอง

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561

365

612152070

34 นวัตกรรมการสอนเสริมสร3างคุณลักษณะที่พึงประสงค*

โรงแรมเคยู โฮม กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร

12 สิงหาคม 2561

13 สิงหาคม 2561

366

612152070

50 นวัตกรรมการสอนเสริมสร3างคุณลักษณะที่พึงประสงค*

โรงแรมเคยู โฮม กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร

12 สิงหาคม 2561

13 สิงหาคม 2561

359

612151076

6

360

612152070

361

การบริหารลูกเสือในสถานศึกษา สําหรับผู3บริหารสถานศึ
กาษารองผู3บริหารสถานศึกษาและผู3กํากับกลุ5มลูกเสือ

โรงแรมพาวิน5า เซิอร*วิสเรสซิ
เดนซ*
โรงแรมพาวีน5า เซอร*วิสเรสซิ
เดนซ*
โรงแรมพาวีน5าเซอร*วิสเรสซิ
เดนซ*
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บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

367

612152070

54 นวัตกรรมการสอนเสริมสร3างคุณลักษณะที่พึงประสงค*

โรงแรมเคยู โฮม กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร

12 สิงหาคม 2561

13 สิงหาคม 2561

368

612152070

11

โรงแรมสกล แกรนด*พาเลซ

สกลนคร

12 สิงหาคม 2561

13 สิงหาคม 2561

369

612152070

11 นวัตกรรมการสอนเสริมสร3างคุณลักษณะที่พึงประสงค*

โรงแรมพีซี แกรนด*พาเลซ

สกลนคร

12 สิงหาคม 2561

13 สิงหาคม 2561

370

612152070

52 นวัตกรรมการสอนเสริมสร3างคุณลักษณะที่พึงประสงค*

โรงแรมฟอร*ร5า ฮิลล* รีสอร*ท

เลย

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561

371

612152070

48 นวัตกรรมการสอนเสริมสร3างคุณลักษณะที่พึงประสงค*

โรงแรมคริสตัล

กระบี่

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561

372

612152070

53

นวัตกรรมการสอนเสริมสร3างคุณลักษณะที่พึงประสงค*

โรงแรมศรีลําดวน

ศรีสะเกษ

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

373

612152070

29 นวัตกรรมการสอนเสริมสร3างคุณลักษณะที่พึงประสงค*

โรงแรมศรีลําดวน

ศรีสะเกษ

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

374

612152070

5

นวัตกรรมการสอนเสริมสร3างคุณลักษณะที่พึงประสงค*

โรงแรมวังคํา

เชียงราย

15 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561

375

612152070

36 นวัตกรรมการสอนเสริมสร3างคุณลักษณะที่พึงประสงค*

โรงแรมวังคํา

เชียงราย

15 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561

376

612161002

9

377

612161002

9

378

612171007

1

นวัตกรรมการสอนเสริมสร3างคุณลักษณะที่พึงประสงค*

หนวยงาน
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
ห3างหุ3นส5วนจํากัด ดอกเตอร*
รุ5งเอ็ดดูเคชั่น

การสอนแบบคละชั้นกลุ5มสาระภาษาไทยในโรงเรียน
โรงแรมอุดรโฮเทล
อุดรธานี
21/7/2561
22/7/2561
ประถมศึกษาขนาดเล็ก
การสอนแบบคละชั้นกลุ5มสาระภาษาไทยในโรงเรียน
โรงแรมอุดรโฮเทล
อุดรธานี
21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 หจก.ดอกเตอร*รุ5งเอ็ดดูเคชั่น
ประถมศึกษาขนาดเล็ก
การพัฒนาการอ5าน และเขียน ๔ เดือนอ5านออกเขียนได3 โดย
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
ใช3กิจกรรม อ5าน เขียน เรียนสนุก สําหรับเด็กที่มีความ
โรงแรม กรุงศรี ริเวอร* อยุธยา พระนครศรีอยุธยา 21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
จํากัด
บกพร5องทางการเรียนรู3
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หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

379

380

381

รหัสหลักสูตร รุนที่

612172005

612172005

612172005

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

1

เทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห3องเรียนรวมแบบ Co-teaching
ตามหลักสูตรแกนกลาง กลุ5มสาระการเรียนรู3ภาษาไทย
โรงแรมเอ็มเจเดอะมาเจสติก
ระดับประถมศึกษา

สกลนคร

21 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 บริษัทโค-ทีชเชอร* เอ็ด.จํากัด

6

เทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห3องเรียนรวมแบบ Co-teaching
ตามหลักสูตรแกนกลาง กลุ5มสาระการเรียนรู3ภาษาไทย
โรงแรมเอ็มเจเดอะมาเจสติก
ระดับประถมศึกษา

สกลนคร

29 กรกฎาคม 2561

3

เทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห3องเรียนรวมแบบ Co-teaching
ตามหลักสูตรแกนกลาง กลุ5มสาระการเรียนรู3ภาษาไทย
โรงแรมเอ็มเจเดอะมาเจสติก
ระดับประถมศึกษา

สกลนคร

21 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท โค-ทีชเชอร* เอ็ด.จํากัด

8 สิงหาคม 2561 บริษัท โค-ทีชเชอร* เอ็ด.จํากัด

382

612181003

22 การจัดการเรียนรู3ด3วยห3องเรียนธรรมชาติ

โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุ
เคราะห*)34/2 หมู5ที่ 3 ถนน
อยุธยา-เสนา สายเก5า ตําบล พระนครศรีอยุธยา 25 สิงหาคม 2561
พระขาว ต.พระขาว อ.บาง
บาล

383
384
385
386

612181009
612181009
612181009
612181009

9
10
9
10

ุโรงเรียนบ3านสุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ3านสุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ3านสุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ3านสุวรรณภูมิ

กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร

8 กันยายน 2561
8 กันยายน 2561
8 กันยายน 2561
8 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561
16 กันยายน 2561
16 กันยายน 2561
16 กันยายน 2561

387

612181055

5

โรงแรมบ3านสวนคุณตา

อุบลราชธานี

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเวตวันวิทยา

612181101

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อ “นวัตกรรมผู3เรียน :
หอประชุม สํานักงานเขต
สมุดงานแบบโต3ตอบ” เพื่อพัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21
24
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และกระบวนการคิด ในการบูรณาการการสอนสาระวิทย*
หนองคาย เขต 2
คณิตศาสตร* ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

หนองคาย

1 กันยายน 3104

2 กันยายน 3104

388

กลุ5มสัมพันธ*สร3างสรรค*ชุมชนแห5งการเรียนรู3
กลุ5มสัมพันธ*สร3างสรรค*ชุมชนแห5งการเรียนรู3
กล5ˆมสัมพันธ*สร3างสรรค*ชุมชนแห5งการเรียนรู3
กลุ5มสัมพันธ*สร3างสรรค*ชุมชนแห5งการเรียนรู3
การพัฒนาครูด3านการจัดการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับ
ประถมศึกษา สู5มาตรฐานสากล ด3วยบันได 5 ขั้น
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26 สิงหาคม 2561

บริษัท นานมีบุvคส* อิน
โนเวชั่น จํากัด
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

คณะครุศาสตร* มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่
389

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร
เทคนิคการจัดการเรียนรู3แบบโครงงานบูรณาการระดับ
ประถมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

612181119

7

390

612181159

การพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู3โดยโปรแกรม
53
moodle กลุ5มสาระภาษาไทยระดับประถมศึกษา

391

612181159

5

392

612181170

3

393

612181170

3

394

612181174

2

395

612181175

4

396

612181175

2

397

612181183

1

การพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู3โดยโปรแกรม
moodle กลุ5มสาระภาษาไทยระดับประถมศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะด3านความรู3ความสามารถบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของครูวิทยาศาสตร*
ระดับประถมศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะด3านความรู3ความสามารถบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของครูวิทยาศาสตร*
ระดับประถมศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต*สื่อการสอนและ
แฟ„มสะสมงานเพื่อการบูรณาการให3เข3ากับกลุ5มสาระ

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

โรงแรมบุษราคัม

ขอนแก5น

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 โรงเรียนมีสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ตําบลพลายชุมพล
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

พิษณุโลก

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561

บริษัทฟ„าลดาอินโนเวชั่น
จํากัด

โรงแรมบ3านสวนคุณตา

อุบลราชธานี

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

บริษัทฟ„าลดาอินโนเวชั่น
จํากัด

โรงเรียนบ3านบ5อวิน

ชลบุรี

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561

บริษัท อินโนเวทีฟ ทิชชิ่ง
แอนด* เลิร*นนิ่ง ทูลส* จํากัด

โรงเรียนบ3านบ5อวิน

ชลบุรี

4/8/2561

5/8/2561

บริษัท อินโนเวทีฟ ทิชชิ่ง
แอนด* เลิร*นนิ่ง ทูลส* จํากัด

8 กันยายน 2561

หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร* คณะ
9 กันยายน 2561
วิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แพร5

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

เชียงราย

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 เพลินวิชาการ

15 กันยายน 2561

หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร* คณะ
16 กันยายน 2561
วิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อาคาร 11 ชั้น 3 ห3อง 11303 กรุงเทพมหานคร

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู3แบบ Active Learning
โรงแรมอมรรักษ*
สําหรับครูประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาการจัดการเรียนรู3แบบ Active Learning สําหรับ
ดูดอยสวยรีสอร*ท อ.แม5สาย
ครูประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนรู3ในรูปแบบ
วีดีโอออนไลน*เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู3ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ5มสาระ อาคาร 11 ชั้น 3 ห3อง 11303 กรุงเทพมหานคร
การเรียนรู3การงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
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ห3างหุ3นส5วนจํากัดเพลิน
วิชาการ

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

398

612181200

399

612181224

400

612182014

ชื่อหลักสูตร

การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุค Thailand 4.0
การจัดการเรียนรู3เชิงรุก Active Learning Facilitator ด3วย
สถาบันห3องเรียนแห5งอนาคต
18 การสอนแบบสร3างสรรค*เปjนฐาน Creativity-based
เซนทรัลลาดพร3าว กรุงเทพ
Learning (CBL) สําหรับครูประถมศึกษา
9

6

สร3างการเรียนรู3วิทยาศาสตร*และคณิตศาสตร*ด3วยกิจกรรม
STEM and Steam

406

612182035

19 สิงหาคม 2561 ห3องเรียนแห5งอนาคต

4 สิงหาคม 2561

หน5วยพัฒนาครูหจก.บี.พี.
5 สิงหาคม 2561 เพื่อการพัฒนาบุคลากรและ
ส5งเสริมมาตรฐานการศึกษา
หน5วยพัฒนาครูหจก.บี.พี.
16 กันยายน 2561 เพื่อการพัฒนาบุคลากรและ
ส5งเสริมมาตรฐานการศึกษา

28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561

612182033

612182035

18 สิงหาคม 2561

ห3อง 32.501

402

405

2 กันยายน 2561

15 กันยายน 2561

4

612182035

1 กันยายน 2561

โรงแรมแมนฮัตตั้นคลองหลวง ปทุมธานี

612182014

404

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

การบูรณาการการเรียนรู3ในชั้นเรียนให3สนุกสนานผ5าน
กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว

401

612182035

กรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มจัดอบรม

15

การบูรณาการการเรียนรู3ในชั้นเรียนให3สนุกสนานผ5าน
กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว

403

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
จังหวัด
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตาก
กําแพงเพชร แม5สอด

โรงแรมแมนฮัตตั้นคลองหลวง ปทุมธานี

อุบลราชธานี

21 สะเต็มศึกษาเข3มข3น

โรงเรียนบ3านบ5อสามแสน จ.
กําแพงเพชร

4

โรงเรียนบ3านบ5อสามแสน จ.
กําแพงเพชร

สะเต็มศึกษาเข3มข3น

21 สะเต็มศึกษาเข3มข3น

4

สะเต็มศึกษาเข3มข3น

โรงเรียนบ3านบ5อสามแสน

โรงเรียนบ3านบ5อสามแสน
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กําแพงเพชร

กําแพงเพชร

กําแพงเพชร

กําแพงเพชร

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

คณะครุศาสตร* มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี

8 กันยายน 2561

สํานักงานเขตพื้นที่
15 กันยายน 2561 การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

8 กันยายน 2561

สํานักงานเขตพื้นที่
15 กันยายน 2561 การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

8 กันยายน 2561

สํานักงานเขตพื้นที่
15 กันยายน 2561 การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

8 กันยายน 2561

สํานักงานเขตพื้นที่
15 กันยายน 2561 การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

407

612182035

8

408

612182052

1

409

612182053

2

410

612182055

1

411

612184001

2

412

612184001

2

413

612184002

28

414

612184002

64

415

612184002

29

416

612184002

65

417

612184002

2

ชื่อหลักสูตร

สะเต็มศึกษาเข3มข3น

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

โรงแรมภูผาผึ้ง

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช3การทําโครงงานบนฐาน โรงแรมโพวดลรีสอร*ทแอนด*
วิจัย (RBL) เพื่อพัฒนานักเรียนให3มีทักษะแห5งศตวรรษที่ 21 สปา อ.เมือง จ.เชียงราย
โรงแรมแกรนด*ปาร*ค
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู3
นครศรีธรรมราช
การพัฒนาสมรรถนะครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู3เพื่อ
ส5งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนประถมศึกษา
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับประถม ตามหลักสูตรใหม5 (แบบผสมสื่อออนไลน*)
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับประถม ตามหลักสูตรใหม5 (แบบผสมสื่อออนไลน*)
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับประถม ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับประถม ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับประถม ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับประถม ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับประถม ตามหลักสูตรใหม5

ห3องประชุมแก3วกัลยา
อาคารการศึกษาพิเศษ คณะ
ครุศาสตร* มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

สํานักงานเขตพื้นที่
15 กันยายน 2561 การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2
วิทยาลัยการศึกษา
13 สิงหาคม 2561
มหาวิทยาลัยพะเยา

ราชบุรี

8 กันยายน 2561

เชียงราย

11 สิงหาคม 2561

นครศรีธรรมราช

10 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต3

อุบลราชธานี

18 สิงหาคม 3104

19 สิงหาคม 3104

25 สิงหาคม 2561

25 สิงหาคม 2561

S Ratchada Leisure Hotel กรุงเทพมหานคร
โรงแรมเอส รัชดา

กรุงเทพฯ

25/8/2561

25/8/2561

โรงเรียนอบจ.เชียงราย

เชียงราย

26 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

โรงเรียนอบจ.เชียงราย

เชียงราย

11 สิงหาคม 2561

11 สิงหาคม 2561

โรงเรียนบุญวาทย*

ลําปาง

26 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

โรงเรียนบุญวาทย*

ลําปาง

11 สิงหาคม 2561

11 สิงหาคม 2561

โรงเรียนเทศบาล 1

บุรีรัมย*

26 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561
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หนวยงาน

คณะครุศาสตร* มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

418

612184002

76

419

612184002

12

420

612184002

36

421

612184002

89

422

612184002

28

423

612184002

29

424

612184002

5

425

612184002

2

426

612184002

12

427

612184002

89

428

612291003

4

ชื่อหลักสูตร
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับประถม ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับประถม ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับประถม ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับประถม ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับประถม ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับประถม ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับประถม ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับประถม ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับประถม ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับประถม ตามหลักสูตรใหม5
PLC : ชุมชนการเรียนรู3ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ด3านการออกแบบสื่อการเรียนการสอนสําหรับระดับ
ประถมศึกษา ในรูปแบบของการนําเนื้อหาสาระการเรียนรู3
มาผลิตเปjนสื่อเพลงเพื่อพัฒนาผู3เรียนสู5ศตวรรษที่ 21

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

โรงเรียนเทศบาล 1

บุรีรัมย*

9 กันยายน 2561

โรงเรียนสตรีประเสร็ฐศิลปl

ตราด

26 สิงหาคม 2561

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค*

สตูล

26 สิงหาคม 2561

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค*

สตูล

9 กันยายน 2561

โรงเรียนองค*การบริหารส5วน
เชียงราย
จังหวัดเชียงราย

26/8/2561

โรงเรียนบุญวาทย*ลําปาง

ลําปาง

26/8/2561

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ภูเก็ต

26/8/2561

โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีรัมย*

บุรีรัมย*

26/8/2561

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลปl

ตราด

26/8/2561

โรงเรียนพิมานพิทยาสวรรค*

สตูล

9/9/2561

โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน

ขอนแก5น
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15 กันยายน 2561

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
26 สิงหาคม 2561
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
26 สิงหาคม 2561
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
9 กันยายน 2561
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
26/8/2561
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
26/8/2561
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
26/8/2561
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
26/8/2561
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
26/8/2561
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
9/9/2561
จํากัด
9 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561 บริษัทหนังหนาสตูดิโอ จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

429

430

431

432

433

434

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร
PLC : ชุมชนการเรียนรู3ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ด3านการออกแบบสื่อการเรียนการสอนสําหรับระดับ
ประถมศึกษา ในรูปแบบของการนําเนื้อหาสาระการเรียนรู3
มาผลิตเปjนสื่อเพลงเพื่อพัฒนาผู3เรียนสู5ศตวรรษที่ 21

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

กรุงเทพมหานคร

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561 บริษัทหนังหนาสตูดิโอ จํากัด

612291003

3

612291019

การสร3างสื่อการสอนเอนิเมชั่นอย5างง5าย ด3วยโปรแกรมดิจิทัล
มัลติมีเดีย สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
14
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย*
พัฒนาความคิดสร3างสรรค*ของผู3เรียน สําหรับครูผู3สอนวิชา
คอมพิวเตอร* ระดับประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561 บริษัท โมด โซลูชั่น จํากัด

612291019

การสร3างสื่อการสอนเอนิเมชั่นอย5างง5าย ด3วยโปรแกรมดิจิทัล
มัลติมีเดีย สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
13
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พัฒนาความคิดสร3างสรรค*ของผู3เรียน สําหรับครูผู3สอนวิชา
คอมพิวเตอร* ระดับประถมศึกษา

พิษณุโลก

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561 บริษัท โมด โซลูชั่น จํากัด

ร3อยเอ็ด

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัทหนังหนาสตูดิโอ จํากัด

612291040

612291045

612291045

2

3

4

โรงแรมเอวาน5า บางนา

จังหวัด

PLC : ชุมชนการเรียนรู3ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ด3านการออกแบบสื่อการเรียนการสอนสําหรับระดับ
ประถมศึกษา ในรูปแบบของการผลิต Infographic และ
Motion Graphic เพื่อพัฒนาผู3เรียนสู5ศตวรรษที่ 21

โรงแรมวันโอวัน

การจัดการเรียนรู3ผ5านห3องเรียนอัจฉริยะ

ห3องสาธิต 1 สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
นครราชสีมา
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

คณะครุศาสตร* มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา

การจัดการเรียนรู3ผ5านห3องเรียนอัจฉริยะ

ห3องสาธิต 1 สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
นครราชสีมา
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

คณะครุศาสตร* มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
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หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

435

612291048

1

PLC : ชุมชนการเรียนรู3ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ด3านการออกแบบสื่อการเรียนการสอนสําหรับระดับ
ประถมศึกษา ในรูปแบบของการผลิตภาพยนตร*สั้น เพื่อ
พัฒนาผู3เรียนสู5ศตวรรษที่ 21

436

612991055

1

การออกแบบการจัดการเรียนรู3ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
(STEM Education)

โรงแรมริมปาว

กาฬสินธุ*

4 สิงหาคม 2561

25 สิงหาคม 2561

สมาคมศึกษานิเทศก*จังหวัด
กาฬสินธุ*

3

จิตวิทยาครอบครัวสําหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาคาร 50 ป• (ศาตราจารย*
ประยูร จินดาประดิษฐ*)
มหาวิทยาลัยบูรพา

ชลบุรี

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

บริษัท ศูนย*พัฒนาวิชาการ
บูรพา จํากัด

2

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู3การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงแรมบ3านสวนอุบล กอล*ฟ
โดยใช3กระบวนการเรียนรู3แบบโครงงานเพื่อพัฒนา
แอนด*รีสอร*ท
คุณลักษณะผู3เรียนในศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษา

อุบลราชธานี

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก5น

4

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู3การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดยใช3กระบวนการเรียนรู3โครงงานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
โรงแรมกรีนโฮเต็ลขอนแก5น
ผู3เรียนใรศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษา

ขอนแก5น

28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561

437

438

439

612991059

612991062

612991062

440

612991063

2

441

612991064

1

442

612991064

2

443

612991064

3

ห3องเรียนกลับด3าน(Flipped Classroom) การออกแบบชั้น
เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาคณิตศาสตร* ระดับ
ประถมศึกษา
การฝ•กสติและสมาธิของครูในการจัดการเรียนรู3ยุคไทยแลนด*
4.0
การฝ•กสติและสมาธิของครูในการจัดการเรียนรู3ยุคไทยแลนด*
4.1
การฝ•กสติและสมาธิของครูในการจัดการเรียนรู3ยุคไทยแลนด*
4.2

โรงแรมวันโอวัน

ร3อยเอ็ด

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัทหนังหนาสตูดิโอ จํากัด

ห3องประชุมใหญ5 ชั้น 5
อาคารคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ชัยภูมิ

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โรงแรมฮิฟ

กรุงเทพฯ

21/7/2561

22/7/2561

โรงแรมเดือนฉายรีสอร*ท

กาญจนบุรี

28/7/2561

29/7/2561

โรงแรมฮิฟ

กรุงเทพฯ

8/9/2561

9/9/2561
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สํานักงานศึกษาธิการ
ขอนแก5น

บริษัท ฝ•กอบรมและสัมมนา
คิดดี จํากัด
บริษัท ฝ•กอบรมและสัมมนา
คิดดี จํากัด
บริษัท ฝ•กอบรมและสัมมนา
คิดดี จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

ปลุกอุดมการณ*เพิ่มพลังการเรียนรู3โดยใช3วิจัยเปjนฐาน
สําหรับครูวิทยาศาสตร*
ปลุกอุดมการณ*เพิ่มพลังการเรียนรู3โดยใช3วิจัยเปjนฐาน
3
สําหรับครูวิทยาศาสตร*
การฝ•กอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู3วิทยาศาสตร*
15 ด3วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) ขั้นพื้นฐาน ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต3น
การพัฒนาการจัดการเรียนรู3เรื่องหุ5นยนต*ขั้นพื้นฐานตาม
1
แนวสเต็มศึกษา
การพัฒนาการจัดการเรียนรู3เรื่องหุ5นยนต*ขั้นพื้นฐานตามแนว
5
สะเต็มศึกษา
การพัฒนาการจัดการเรียนรู3เรื่องหุ5นยนต*ขั้นพื้นฐานตามแนว
6
สะเต็มศึกษา
การพัฒนาการจัดการเรียนรู3เรื่องหุ5นยนต*ขั้นพื้นฐานตามแนว
3
สะเต็มศึกษา

444

612991071

1

445

612991071

446

613011023

447

613011024

448

613011024

449

613011024

450

613011024

451

613011025

6

452

613011025

453

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

วิทยาลัยนอร*ทเทิร*น

ตาก

19 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

วิทยาลัยนอร*ทเทิร*น

ตาก

19 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

โรงแรมไพลิน

พิษณุโลก

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

โรงแรมสยามแกรนด* อ.เมือง
อุดรธานี

อุดรธานี

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561

โรงแรมสตาร*ระยอง

ระยอง

โรงแรมกรีนโฮเต็ลขอนแก5น

ขอนแก5น

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

โรงแรมบ3านสวนอุบลกอล*ฟ
แอนด*รีสอร*ท

อุบลราชธานี

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

การพัฒนาความรู3เนื้อหาวิชาและศาสตร*การสอนสําหรับครู
วิทยาศาสตร*ประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21

โรงแรมพักพิงอิงโขง

นครพนม

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561

6

การพัฒนาความรู3เนื้อหาวิชาและศาสตร*การสอนสําหรับครู
วิทยาศาสตร*มัธยมศึกษาตอนต3นในศตวรรษที่ 21

โรงแรมพักพิงอิงโขง

นครพนม

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561

613011059

6

บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร*แบบเกมโชว*

เอเชี่ยนหาดใหญ5

สงขลา

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561

454

613011059

11 บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร*แบบเกมโชว*

โรงแรมเคยู โฮม กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร

12 สิงหาคม 2561

13 สิงหาคม 2561

455

613011059

20 บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร*แบบเกมโชว*

โรงแรมเคยู โฮม กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร

12 สิงหาคม 2561

13 สิงหาคม 2561
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21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561

บริษัท อบรมและบริการ
วิชาการ จํากัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก5น
สํานักงานศึกษาธิการ
ขอนแก5น
สํานักงานศึกษาธิการ
ขอนแก5น
สํานักงานศึกษาธิการ
ขอนแก5น
ภาควิชาฟ•สิกส* คณะ
วิทยาศาสตร* มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก5น
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด
บริษัท ร3อยล3าน พันล3าน
จํากัด

456

613011059

25 บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร*แบบเกมโชว*

โรงแรมเคยู โฮม กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร

12 สิงหาคม 2561

13 สิงหาคม 2561

457

613011059

24 บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร*แบบเกมโชว*

โรงแรมเคยู โฮม กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร

12 สิงหาคม 2561

13 สิงหาคม 2561

458

613011059

22 บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร*แบบเกมโชว*

โรงแรมสกล แกรนด*พาเลซ

สกลนคร

12 สิงหาคม 2561

13 สิงหาคม 2561

459

613011059

21 บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร*แบบเกมโชว*

โรงแรมเอเชียลําปาง

ลําปาง

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

460

613011059

16 บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร*แบบเกมโชว*

โรงแรมศรีลําดวน

ศรีสะเกษ

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

461

613011059

12

บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร*แบบเกมโชว* ชลบุรี บางแสน

ชลบุรี

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561

462

613011059

4

บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร*แบบเกมโชว*

โรงแรมเคยู โฮม
กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

15 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

ศูนย*ประชุมนานาชาติ คุ3มคํา เชียงใหม5

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

463

613011080

8

464

613011080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
25 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมเฮอร*มิเทจ โฮเทล
แอนด*รีสอร*ท

นครราชสีมา

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613011080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
29 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมอิมพีเรียล

สกลนคร

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613011080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

465

466

8

ศูนย*ประชุมนานาชาติ คุ3มคํา เชียงใหม5
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29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

613011080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
11 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงเเรมเลย*โฮเทล

บุรีรัมย*

27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613011080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
25 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมเฮอร*มิเทจ โฮเทล
แอนด*รีสอร*ท

นครราชสีมา

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613011080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
29 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมอิมพีเรียล

สกลนคร

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613011080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
17 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ภูเก็ต

613011080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
21 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมมณีจันท* รีสอร*ท

จันทบุรี

472

613011080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
17 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

ห3องประชุมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต

ภูเก็ต

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

473

613011080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
14 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงแรม ราวดี

นครศรีธรรมราช

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613011080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
26 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงเรียนมุกดาหาร

มุกดาหาร

467

468

469

470

471

474
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4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัทไอเวิลด* จํากัด

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

475

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

2

613011080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
26 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงเรียนสร3างนกทาดอนหวาย อํานาจเจริญ

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613011080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
20 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงเรียนพระนารายณ*

ลพบุรี

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613011080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
10 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมกรุงศรี ริเวอร*

พระนครศรีอยุธยา

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613011080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
20 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงเรียนคุรุประชาสรรค*

ชัยนาท

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

480

613011080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
22 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมใบบุญเพลส

เลย

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

481

613011080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
15 สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงแรม นภาลัย ห3องฟ„าหลวง อุดรธานี

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613011080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร* และเทคโนโลยี-วิทยาการ
คํานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมสวนนงนุช พัทยา

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

477

478

479

482

3
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ชัยนาท

วันที่เริ่มจัดอบรม

613011080

476

โรงเรียนคุรุปะชาสรรค*

จังหวัด

ชลบุรี

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

613011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
18 สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร* ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น :
ระดับพื้นฐาน

โรงแรมเฮอร*มิเทจ โฮเทล
แอนด*รีสอร*ท

นครราชสีมา

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
13 สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร* ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น :
ระดับพื้นฐาน

โรงแรมอิมพีเรียล

สกลนคร

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613011081

5

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร* ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น :
ระดับพื้นฐาน

โรงเเรมโฆษิตฮิลล*

เพชรบูรณ*

27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613011081

4

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร* ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น :
ระดับพื้นฐาน

โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร*ค พิษณุโลก

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
18 สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร* ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น :
ระดับพื้นฐาน

โรงแรมเฮอร*มิเทจ โฮเทล
แอนด*รีสอร*ท

นครราชสีมา

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

488

613011081

1

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร* ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น :
ระดับพื้นฐาน

ห3องประชุมโรงเรียนพระ
นารายณ*

ลพบุรี

489

613011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
13 สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร* ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น :
ระดับพื้นฐาน

โรงแรมอิมพีเรียล

สกลนคร

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
22 สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร* ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น :
ระดับพื้นฐาน

โรงแรมภูเขางาม รีสอร*ท

นครนายก

18 สิงหาคม 2561

483

484

485

486

487

490
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4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

19 สิงหาคม 2561 บริษัทไอเวิลด* จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

491

รหัสหลักสูตร รุนที่

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

สระบุรี

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
26 สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร* ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น :
ระดับพื้นฐาน

ห3องประชุมโรงเรียนวชิ
ราวุธานุสรณ*

สงขลา

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
13 สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร* ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น :
ระดับพื้นฐาน

โรงเรียนสร3างนกทาดอนหวาย อํานาจเจริญ

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613011081

2

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร* ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น :
ระดับพื้นฐาน

โรงเรียนคุรุประชาสรรค*

ชัยนาท

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
26 สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร* ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น :
ระดับพื้นฐาน

ห3องประชุมมหาวิทยาลัยราช
สงขลา
ภัฎสงขลา

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

496

613011081

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
23 สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร* ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น :
ระดับพื้นฐาน

โรงแรมวัฒนา วิลเลจ รีสอร*ท ตาก

497

613011081

498

613012017

499

613012017

493

494

495

9

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร* ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น :
ระดับพื้นฐาน

จังหวัด

โรงแรมพาร*คอิน สระบุรี

492

613011081

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
24 สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร* ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น :
ระดับพื้นฐาน
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ5มสาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร*
2
เพื่อส5งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ5มสาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร*
11
เพื่อส5งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

โรงแรมสวนนงนุช พัทยา

ชลบุรี

โรงแรมคําแสด ริเวอร*แคว รี
สอร*ท

กาญจนบุรี

21 กรกฎาคม 2561 22 สิงหาคม 2561

โรงแรมวีวิช ขอนแก5น

ขอนแก5น

25 สิงหาคม 2561
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1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
26 สิงหาคม 2561
จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

500

613012017

12

การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ5มสาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร*
โรงแรมเพชรรัตน*
เพื่อส5งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง

ร3อยเอ็ด

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
จํากัด

501

613012030

1

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ„าและวงจรไฟฟ„า
เบื้องตน

โรงแรมปhญจดารา

นครราชสีมา

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561

คณะครุศาสตร* มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา

502

613015001

36

โรงเรียนอบจ.เชียงราย

เชียงราย

26 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

503

613015001

64

โรงเรียนอบจ.เชียงราย

เชียงราย

11 สิงหาคม 2561

11 สิงหาคม 2561

504

613015001

3

โรงเรียนบุญวาทย*

ลําปาง

26 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

505

613015001

65

โรงเรียนบุญวาทย*

ลําปาง

11 สิงหาคม 2561

11 สิงหาคม 2561

506

613015001

19

โรงเรียนเทศบาล 1

บุรีรัมย*

26 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

507

613015001

76

โรงเรียนเทศบาล 1

บุรีรัมย*

9 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561

508

613015001

31

โรงเรียนสตรีประเสร็ฐศิลปl

ตราด

26 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

509

613015001

35

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค*

สตูล

26 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

510

613015001

89

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค*

สตูล

9 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561

511

613015001

36

26/8/2561

26/8/2561

10 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับมัธยมศึกษา
10 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับมัธยมศึกษา
10 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับมัธยมศึกษา
10 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับมัธยมศึกษา
10 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับมัธยมศึกษา
10 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับมัธยมศึกษา
10 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับมัธยมศึกษา
10 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับมัธยมศึกษา
10 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับมัธยมศึกษา
10 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนองค*การบริหารส5วน
เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
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บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

512

613015001

64

513

613015001

65

514

613015001

65

515

613015001

22

516

613015001

79

517

613015001

19

518

613015001

76

519

613015001

31

520

613015001

35

521

613015001

89

522

613021025

2

523

613021025

4

ชื่อหลักสูตร
10 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับมัธยมศึกษา
10 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับมัธยมศึกษา
10 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับมัธยมศึกษา
10 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับมัธยมศึกษา
10 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับมัธยมศึกษา
10 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับมัธยมศึกษา
10 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับมัธยมศึกษา
10 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับมัธยมศึกษา
10 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับมัธยมศึกษา
10 เรื่อง STEM ต3นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมใน
ห3องเรียน ระดับมัธยมศึกษา
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู3 สาระพีชคณิต ผ5านสมาร*ท
โฟนด3วย สมาร*ทแอพพลิเคชั่นสาหรับครูผู3สอน วิชา
คณิตศาสตร* ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
จังหวัด
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)
โรงเรียนองค*การบริหารส5วน
เชียงราย
จังหวัดเชียงราย

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

11/8/2561

11/8/2561

หนวยงาน
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด

โรงเรียนบุญวาทย*ลําปาง

ลําปาง

26/8/2561

26/8/2561

โรงเรียนบุญวาทย*ลําปาง

ลําปาง

11/8/2561

11/8/2561

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ภูเก็ต

26/8/2561

26/8/2561

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ภูเก็ต

9/9/2561

9/9/2561

โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีรัมย*

บุรีรัมย*

26/8/2561

26/8/2561

โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีรัมย*

บุรีรัมย*

9/9/2561

9/9/2561

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลปl

ตราด

26/8/2561

26/8/2561

โรงเรียนพิมานพิทยาสวรรค*

สตูล

26/8/2561

26/8/2561

โรงเรียนพิมานพิทยาสวรรค*

สตูล

9/9/2561

9/9/2561

หอประชุม แก5งเลิงจาน

มหาสารคาม

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 บริษัท อีดูเทค จํากัด

เชียงใหม5

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 บริษัท อีดูเทค จํากัด

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู3 สาระพีชคณิต ผ5านสมาร*ท
โฟนด3วย สมาร*ทแอพพลิเคชั่นสาหรับครูผู3สอน วิชา
โรงแรมฟูราม5า
คณิตศาสตร* ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น
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หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

524

525

526

527

528

รหัสหลักสูตร รุนที่

613021025

613021057

613021057

613021057

613021057

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

3

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู3 สาระพีชคณิต ผ5านสมาร*ท
โฟนด3วย สมาร*ทแอพพลิเคชั่นสาหรับครูผู3สอน วิชา
โรงแรมวังใต3
คณิตศาสตร* ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น

สุราษฎร*ธานี

1 กันยายน 2561

3

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช3 Web/Mobile Application
เพื่อกระตุ3นการเรียนตามหลักการ Active Learning
(ระดับพื้นฐาน)

Hip Hotel

กรุงเทพฯ

1/9/2561

2/9/2561

ห3างหุ3นส5วนจํากัด ไอ ไอ
(ไทยแลนด*)

1

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช3 Web/Mobile Application
เพื่อกระตุ3นการเรียนตามหลักการ Active Learning
(ระดับพื้นฐาน)

Tidbit Society

อุบลราชธานี

21/7/2561

22/7/2561

ห3างหุ3นส5วนจํากัด ไอ ไอ
(ไทยแลนด*)

2

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช3 Web/Mobile Application
เพื่อกระตุ3นการเรียนตามหลักการ Active Learning
(ระดับพื้นฐาน)

โรงแรมนานาชาติบางแสน

ชลบุรี

15/9/2561

16/9/2561

ห3างหุ3นส5วนจํากัด ไอไอ
(ไทยแลนด*)

3

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช3 Web/Mobile Application
เพื่อกระตุ3นการเรียนตามหลักการ Active Learning
(ระดับพื้นฐาน)

Pencave Co-Working
Space

กรุงเทพฯ

1/9/2561

2/9/2561

ห3างหุ3นส5วนจํากัด ไอ ไอ
(ไทยแลนด*)

Kiddee Co-Working Space สงขลา

18/8/2561

19/8/2561

ห3างหุ3นส5วนจํากัด ไอ ไอ
(ไทยแลนด*)

282 Msociety Tower

4/8/2561

5/8/2561

ห3างหุ3นส5วนจํากัด ไอ ไอ
(ไทยแลนด*)

529

613021057

4

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช3 Web/Mobile Application
เพื่อกระตุ3นการเรียนตามหลักการ Active Learning
(ระดับพื้นฐาน)

530

613021057

5

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช3 Web/Mobile Application
เพื่อกระตุ3นการเรียนตามหลักการ Active Learning
(ระดับพื้นฐาน)

4

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร3างนวัตกรรมจัดการเรียนรู3
สู5 Thailand 4.0 ด3วยทักษะกระบวนการคิด GPAS แบบ
โรงแรม บีพี แกรนด*ทาวเวอร*
สงขลา
Active Learning และกิจกรรม PLC สําหรับครูผู3สอนระดับ อําเภอหาดใหญ5 จังหวัดสงลา
มัธยมศึกษา กลุ5มสาระการเรียนรู3คณิตศาสตร*

531

613021064

ขอนแก5น
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15 กันยายน 2561

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

2 กันยายน 2561 บริษัท อีดูเทค จํากัด

สถาบันพัฒนาคุณภาพ
16 กันยายน 2561 วิชาการ (พว.) บริษัทพัฒนา
วิชาการ (พว.) จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

6

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น:
ระดับพื้นฐาน

โรงเเรมไมด3า งามวงศ*วาน

กรุงเทพมหานคร

27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

8

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น:
ระดับพื้นฐาน

โรงเเรมไมด3า งสมวงศ*วาน

กรุงเทพมหานคร

27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613031004

5

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น:
ระดับพื้นฐาน

ห3องประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา กําแพงเพชร

613031004

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
25 สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น:
ระดับพื้นฐาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ภูเก็ต

613031004

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
21 สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น:
ระดับพื้นฐาน

โรงแรมมณีจันท* รีสอร*ท

จันทบุรี

537

613031004

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
25 สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น:
ระดับพื้นฐาน

ห3องประชุมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต

ภูเก็ต

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

538

613031004

7

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น:
ระดับพื้นฐาน

โรงเรียนคุรุประชาสรรค*

ชัยนาท

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

3

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น:
ระดับพื้นฐาน

โรงแรมสวนนงนุช พัทยา

ชลบุรี

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

532

533

534

535

536

539

613031004

613031004

613031004
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14 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

540

541

542

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

613031004

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
15 สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น:
ระดับพื้นฐาน

โรงแรม นภาลัย ห3องฟ„าหลวง อุดรธานี

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561 บริษพัท ไอเวิลด* จํากัด

613031004

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
11 สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น:
ระดับพื้นฐาน

ศูนย*ประชุมนานาชาติ คุ3มคํา
เชียงใหม5
ใกล3คุ3มขันโตก

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613031004

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น:
ระดับพื้นฐาน

โรงแรมโบนิโต3 ชิโนส*

นครสวรรค*

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

การพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู3โดยโปรแกรม
moodle กลุ5มสาระภาษาไทย

มีครูบ3างคนลงทะเบียนไว3ที่
รร.ระพีพรรณเวิอร* ขอให3มา
อบรมรวมที่รุ5นเก็บตกที่ รร.
บ3านสวนคุณตารี่สอร*ท

อุบลราชธานี

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 บริษัทฟ„าลดาอินโนเวชั่น

67

การพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู3โดยโปรแกรม
moodle กลุ5มสาระภาษาไทย

บริษัทฟ„าลดาอินโนเวชั่น

ปทุมธานี

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561

บริษัทฟ„าลดาอินโนเวชั่น
จํากัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ตําบลพลายชุมพล
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

พิษณุโลก

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561

บริษัทฟ„าลดาอินโนเวชั่น
จํากัด

543

613031054

544

613031054

7

545

613031054

6

การพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู3โดยโปรแกรม
moodle กลุ5มสาระภาษาไทย

546

613031054

26

การพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู3โดยโปรแกรม
moodle กลุ5มสาระภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ตําบลพลายชุมพล
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

พิษณุโลก

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561

บริษัทฟ„าลดาอินโนเวชั่น
จํากัด

613031054

การพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู3โดยโปรแกรม
63
moodle กลุ5มสาระภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ตําบลพลายชุมพล
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

พิษณุโลก

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561

บริษัทฟ„าลดาอินโนเวชั่น
จํากัด

547
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หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

548

549

550

551

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

8

การพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู3โดยโปรแกรม
moodle กลุ5มสาระภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ตําบลพลายชุมพล
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

พิษณุโลก

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

บริษัทฟ„าลดาอินโนเวชั่น
จํากัด

613031054

9

การพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู3โดยโปรแกรม
moodle กลุ5มสาระภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ตําบลพลายชุมพล
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

พิษณุโลก

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

บริษัทฟ„าลดาอินโนเวชั่น
จํากัด

613031054

การพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู3โดยโปรแกรม
49
moodle กลุ5มสาระภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ตําบลพลายชุมพล
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

พิษณุโลก

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

บริษัทฟ„าลดาอินโนเวชั่น
จํากัด

บริษัทฟ„าลดาอินโนเวชั่น
จํากัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ตําบลพลายชุม พิษณุโลก
พล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
65000

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561

บริษัทฟ„าลดาอินโนเวชั่น
จํากัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ตําบลพลายชุมพล
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

พิษณุโลก

15 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561

บริษัทฟ„าลดาอินโนเวชั่น
จํากัด

โรงแรมขอนแก5นโฮเต็ล

ขอนแก5น

15 กันยายน 2561

โรงแรมอุดรโฮเต็ล

อุดรธานี

15 กันยายน 2561

โรงเรียนคุรุประชาสรรค*

ชัยนาท

11 สิงหาคม 2561

613031054

การพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู3โดยโปรแกรม
moodle กลุ5มสาระภาษาไทย

613031054

55

552

613031054

การพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู3โดยโปรแกรม
41
moodle กลุ5มสาระภาษาไทย

553

613031054

11

554

613031054

555

613031062

การพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู3โดยโปรแกรม
moodle กลุ5มสาระภาษาไทย
การพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู3โดยโปรแกรม
50
moodle กลุ5มสาระภาษาไทย
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
4 สาระการเรียนรู3การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับ
มัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน
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บริษัทฟ„าลดาอินโนเวชั่น
จํากัด
บริษัทฟ„าลดาอินโนเวชั่น
16 กันยายน 2561
จํากัด
16 กันยายน 2561

12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิล*ด จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

556

557

558

559

560

561

562

563

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

4

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับ
มัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงเรียนพระนารายณ*

ลพบุรี

9

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับ
มัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมโบนิโต3 ชิโนส*

นครสวรรค*

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

4

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู3ผ5านสมาร*ทโฟน ด3วยสมาร*ท
แอพพลิเคชั่น เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห* ของผู3เรียน หอประชุม แก5งเลิงจาน
สําหรับครูผู3สอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น

มหาสารคาม

18 สิงหาคม 2561

2

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

ศูนย*ประชุมนานาชาติ คุ3มคํา เชียงใหม5

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

6

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมเฮอร*มิเทจ โฮเทล
แอนด*รีสอร*ท

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

2

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

ศูนย*ประชุมนานาชาติ คุ3มคํา เชียงใหม5

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613031065

6

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมเฮอร*มิเทจ โฮเทล
แอนด*รีสอร*ท

นครราชสีมา

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613031065

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
18 สาระการเรียนรู3สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงเรียนพระนารายณ*

ลพบุรี

613031062

613031062

613031063

613031065

613031065

613031065
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นครราชสีมา

4 สิงหาคม 2561

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

19 สิงหาคม 2561 บริษˆั อีดูเทค จํากัด

5 สิงหาคม 2561 บริษัทไอเวิลด* จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

613031065

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
11 สาระการเรียนรู3สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

613031065

3

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

613031065

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
18 สาระการเรียนรู3สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

ห3องประชุมโรงเรียนพระ
นารายณ*

ลพบุรี

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613031065

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
11 สาระการเรียนรู3สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

ห3องประชุมโรงเรียนพระ
นารายณ*

ลพบุรี

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613031065

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
10 สาระการเรียนรู3สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมภูเขางาม รีสอร*ท

นครนายก

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

569

613031065

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
20 สาระการเรียนรู3สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมกิจตรงวิลล* รีสอร*ท

อุบลราชธานี

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

570

613031065

8

โรงแรมใบบุญเพลส

เลย

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613031065

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
14 สาระการเรียนรู3สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมวัฒนา วิลเลจ รีสอร*ท ตาก

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

564

565

566

567

568

571

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงเรียนพระนารายณ*

ลพบุรี

โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร*ค พิษณุโลก
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4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัทไอเวิลด* จํากัด

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

572

613031066

9

573

613031074

1

574

613041016

7

575

613041016

7

576

613041051

2

577

613041051

4

578

613044001

5

579

580

581

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

ภาษาไทยกับกระบวนการจัดการเรียนรู3ในยุคไทยแลนด* 4.0 โรงแรมเดอศิตา ปริ้นเซส
หลักสูตร การพัฒนาแบบฝ•กทักษะการอ5านเชิงวิเคราะห*
ภาษาไทยของผู3เรียน สําหรับครูมัธยมศึกษา
การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดอย5างครูมืออาชีพเพื่อสร3าง
แรงจูงใจผู3เรียน
การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดอย5างครูมืออาชีพเพื่อสร3าง
แรงจูงใจผู3เรียน
สื่อสารภาษาอังกฤษ ยุค Thailand 4.0 : ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต3น
สื่อสารภาษาอังกฤษ ยุค Thailand 4.0 : ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต3น
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน
ห.จ.ก. บี.พี เพื่อการพัฒนา
บุคลากรและส5งเสริม
มาตรฐานการศึกษา
บริษัท อบรมและบริการ
วิชาการ จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
จํากัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก5น
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก5น

บุรีรัมย*

15 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561

โรงแรมไพลิน

พิษณุโลก

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

โรงแรมวีวิช ขอนแก5น

ขอนแก5น

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

โรงแรมวีวิช ขอนแก5น

ขอนแก5น

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

โรงแรมพาราไดซ*

อุดรธานี

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561

โรงแรมชาร*ลอง บูทรีค

กาฬสินธุ*

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

โรงเรียนอนุบาลยโสธร

ยโสธร

30 มิถุนายน 2561

8 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

โรงเรียนประจักษ*ศิลปาคาร

อุดรธานี

30 มิถุนายน 2561

8 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044001

9

613044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
10 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนเมืองเลย

เลย

30 มิถุนายน 2561

15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
12 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

นนทบุรี

30 มิถุนายน 2561

8 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด
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หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่
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สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

613044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
14 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
นครปฐม
ลัย นครปฐม

30 มิถุนายน 2561

15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
15 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนห3วยทับทันวิทยาคม

ศรีสะเกษ

30 มิถุนายน 2561

15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
16 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนจันทร*ประดิษฐาราม
วิทยาคม

กรุงเทพมหานคร

30 มิถุนายน 2561

15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
17 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนนครสวรรค*

นครสวรรค*

30 มิถุนายน 2561

15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
16 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนจันทร*ประดิษฐาราม
วิทยาคม

กรุงเทพมหานคร

30 มิถุนายน 2561

15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

587

613044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
18 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

สมุทรปราการ

30 มิถุนายน 2561

15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

588

613044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
20 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนเทศบาลตะพานหิน
วิทยาคาร

พิจิตร

30 มิถุนายน 2561

8 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
23 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย พิษณุโลก

พิษณุโลก

30 มิถุนายน 2561

15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

582

583

584

585

586

589
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หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

613044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
24 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

เชียงราย

30 มิถุนายน 2561

8 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
25 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

เชียงใหม5

30 มิถุนายน 2561

15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
26 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนหาดใหญ5วิทยาลัย
สมบูรณ*กุลกันยา

สงขลา

30 มิถุนายน 2561

15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
27 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนสตรีอ5างทอง

อ5างทอง

30 มิถุนายน 2561

16 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
28 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนบ3านขอด

ชลบุรี

30 มิถุนายน 2561

15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

595

613044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
30 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม กําแพงเพชร

30 มิถุนายน 2561

8 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

596

613044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
32 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนสุราษฎร*พิทยา

สุราษฎร*ธานี

30 มิถุนายน 2561

15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
23 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย พิษณุโลก

พิษณุโลก

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

590

591

592

593

594

597
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ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่
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สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
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วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

613044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
24 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

เชียงราย

21 กรกฎาคม 2561

8 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
25 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

เชียงใหม5

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
26 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนหาดใหญ5วิทยาลัย
สมบูรณ*กุลกันยา

สงขลา

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
27 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนสตรีอ5างทอง

อ5างทอง

21 กรกฎาคม 2561 16 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
28 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนบ3านขอด

ชลบุรี

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

603

613044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
30 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม กําแพงเพชร

21 กรกฎาคม 2561

8 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

604

613044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
32 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนสุราษฎร*พิทยา

สุราษฎร*ธานี

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

หนองคาย

30 มิถุนายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

598

599

600

601

602

605

9
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หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

2

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนประจักษ*ศิลปาคาร

อุดรธานี

30 มิถุนายน 2561

15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

3

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนเทศบาลตะพานหิน
วิทยาคาร

พิจิตร

30 มิถุนายน 2561

15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

5

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนห3วยทับทันวิทยาคม

ศรีสะเกษ

30 มิถุนายน 2561

15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

7

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนหนองบัววิทยาคาร

หนองบัวลําภู

30 มิถุนายน 2561

8 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044003

9

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนสตรีพัทลุง

พัทลุง

30 มิถุนายน 2561

9 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

611

613044003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
10 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

อุบลราชธานี

30 มิถุนายน 2561

15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

612

613044003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
11 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ประจวบคีรีขันธ*

30 มิถุนายน 2561

15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
12 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนนวมราชานุสรณ*

นครนายก

30 มิถุนายน 2561

8 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

606

607

608

609

610

613

613044003

613044003

613044003

613044003
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หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

613044003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
15 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค* สุรินทร*

30 มิถุนายน 2561

16 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
17 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

นนทบุรี

30 มิถุนายน 2561

15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
19 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนสุราษฎร*พิทยา

สุราษฎร*ธานี

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
20 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

เชียงราย

21 กรกฎาคม 2561

8 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
22 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย พิษณุโลก

พิษณุโลก

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

619

613044003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
24 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนอนุบาลขอนแก5น

ขอนแก5น

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

620

613044003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
26 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

นนทบุรี

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
27 Beginner (A1) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือนจริงแบบ
ออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนลําปลายมาศ

บุรีรัมย*

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

614

615

616

617

618

621
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หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

3

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงแบบออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนเทศบาลตะพานหิน
วิทยาคาร

พิจิตร

30 มิถุนายน 2561

8 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

5

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงแบบออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนห3วยทับทันวิทยาคม

ศรีสะเกษ

30 มิถุนายน 2561

15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

7

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงแบบออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนหนองบัววิทยาคาร

หนองบัวลําภู

30 มิถุนายน 2561

8 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044003

9

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงแบบออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนสตรีพัทลุง

พัทลุง

30 มิถุนายน 2561

9 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
10 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงแบบออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

อุบลราชธานี

30 มิถุนายน 2561

15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

627

613044003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
11 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงแบบออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ประจวบคีรีขันธ*

30 มิถุนายน 2561

15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

628

613044003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
12 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงแบบออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนนวมราชานุสรณ*

นครนายก

30 มิถุนายน 2561

8 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
15 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงแบบออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค* สุรินทร*

30 มิถุนายน 2561

15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

622

623

624

625

626

629

613044003

613044003

613044003
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หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

613044003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
17 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงแบบออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

นนทบุรี

30 มิถุนายน 2561

15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
19 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงแบบออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนสุราษฎร*พิทยา

สุราษฎร*ธานี

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
20 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงแบบออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

เชียงราย

21 กรกฎาคม 2561

8 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
22 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงแบบออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย พิษณุโลก

พิษณุโลก

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
24 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงแบบออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนอนุบาลขอนแก5น

ขอนแก5น

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

635

613044003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
26 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงแบบออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

นนทบุรี

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

636

613044003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
27 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงแบบออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนลําปลายมาศ

บุรีรัมย*

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

613044003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
23 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงแบบออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น

โรงเรียนสฤทดิเดช

จันทบุรี

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

630

631

632

633

634

637

Page 69 of 91

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

638

639

รหัสหลักสูตร รุนที่

613101030

613101030

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

3

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชนแห5งการเรียนรู3ทาง
โรงแรม ลา วีว5า ถ.แสนสุข อ.
วิชาชีพ PLC กลุ5มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
บุรีรัมย*
เมือง
ด3วยการเรียนรู3แบบโครงงาน

28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร*

3

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชนแห5งการเรียนรู3ทาง ห3องประชุมชั้น 3 คณะ
วิชาชีพ PLC กลุ5มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ด3วยการเรียนรู3แบบโครงงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร*

สุรินทร*

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร*

บุรีรัมย*

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร*

โรงแรมเอเชียลําปาง

ลําปาง

25 สิงหาคม 2561

Hip Hotel

กรุงเทพฯ

1/9/2561

282 Msociety Tower

ขอนแก5น

11/8/2561

640

613101030

4

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชนแห5งการเรียนรู3ทาง
วิชาชีพ PLC กลุ5มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี โรงแรม ลา วีว5า
ด3วยการเรียนรู3แบบโครงงาน

641

613101070

6

บูรณาการสอนด3วยสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษายุค 4.0

642

613101080

3

643

613101080

1

644

613101080

2

645

613101080

3

646

613101080

4

647

613101088

4

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร3างสื่อนําเสนอให3ตื่นตาด3วย Prezi
และ เทคนิค Powerpoint ขั้นสูง (ระดับพื้นฐาน)
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร3างสื่อนําเสนอให3ตื่นตาด3วย Prezi
และ เทคนิค Powerpoint ขั้นสูง (ระดับพื้นฐาน)
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร3างสื่อนําเสนอให3ตื่นตาด3วย Prezi
และ เทคนิค Powerpoint ขั้นสูง (ระดับพื้นฐาน)
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร3างสื่อนําเสนอให3ตื่นตาด3วย Prezi
และ เทคนิค Powerpoint ขั้นสูง (ระดับพื้นฐาน)
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร3างสื่อนําเสนอให3ตื่นตาด3วย Prezi
และ เทคนิค Powerpoint ขั้นสูง (ระดับพื้นฐาน)

Kiddee Co-Working Space สงขลา

25/8/2561

Pencave Co-Working
Space

กรุงเทพฯ

8/9/2561

Tidbit Society

อุบลราชธานี

28/7/2561

นครพนม

11 สิงหาคม 2561

สนุนกับการเขียนโปรแกรมควบคุมห5ˆนยนต*พื้นฐานสําหรับครู โรงแรมฟอร*จูน ริเวอร*วิว
มัธยมศึกษาตอนต3น กลุ5มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี นครพนม
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บริษัท ศูนย*นวัตกรรมสื่อ
ศีลธรรมโลก จํากัด
ห3างหุ3นส5วนจํากัด ไอ ไอ
2/9/2561
(ไทยแลนด*)
ห3างหุ3นส5วนจํากัด ไอ ไอ
12/8/2561
(ไทยแลนด*)
ห3างหุ3นส5วนจํากัด ไอ ไอ
26/8/2561
(ไทยแลนด*)
ห3างหุ3นส5วนจํากัด ไอ ไอ
9/9/2561
(ไทยแลนด*)
ห3างหุ3นส5วนจํากัด ไอ ไอ
29/7/2561
(ไทยแลนด*)
กองพัฒนาศักยภาพชุมชน
12 สิงหาคม 2561 และทุนมนุษย*
มหาวิทยาลัยนเรศวร
26 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

648

649

650

651

652

653

654

655

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

หนวยงาน

8/7/2561

กรุงเทพมหานคร

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561

สมาคมครูสังคมศึกษาแห5ง
ประเทศไทย

3

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู3 สาระภูมิศาสตร* ผ5านสมาร*ท
โฟน ด3วยรูปแบบสมาร*ทแอพพลิเคชั่นเพื่อยกระดับ
โรงแรมฟูราม5า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับครูผู3สอนวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น

เชียงใหม5

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 บริษัท อีดูเทค จํากัด

613111041

5

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู3 สาระภูมิศาสตร* ผ5านสมาร*ท
โฟน ด3วยรูปแบบสมาร*ทแอพพลิเคชั่นเพื่อยกระดับ
โรงแรมชากังราว
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับครูผู3สอนวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น

กําแพงเพชร

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561 บริษัท อีดูเทค จํากัด

613111080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
16 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

ศูนย*ประชุมนานาชาติ คุ3มคํา เชียงใหม5

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613111080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
20 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงเเรมสุโขทัยพรเจริญ
แอนด* สปา

27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613111080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
16 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

ศูนย*ประชุมนานาชาติ คุ3มคํา เชียงใหม5

29 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613111080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

ห3องประชุมโรงเรียนระเบียง
ไม3รีสอร*ท

27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613111041

1

การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู3โดยใช3เทคนิคกราฟ•ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ผ5านกิจกรรมการเรียนรู3แบบ Active Learning กลุ5มสาระ ศรีนครินทรวิโรฒประสาน
การเรียนรู3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มิตร (ฝnายมัธยม)

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

7/7/2561

613111040

3

วันที่เริ่มจัดอบรม

ศูนย*บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

613111027

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา : ด3านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู3 โดยเน3น ผู3เรียนเปjนสําคัญประกอบผังกราฟฟ•ก
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต3น

จังหวัด

8

โรงแรมวีวิช

ขอนแก5น
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สุโขทัย

กาญจนบุรี

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

656

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

613111080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
18 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

613111080

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร*ค พิษณุโลก

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

4

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงเเรมเลย*โฮเทล

บุรีรัมย*

27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

2

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมมณีจันท* รีสอร*ท

จันทบุรี

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613111080

1

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

ห3องประชุมโรงเรียนพระ
นารายณ*

ลพบุรี

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613111080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
12 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมภูเขางาม รีสอร*ท

นครนายก

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 บริษัทไอเวิลด* จํากัด

661

613111080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
11 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงเรียนคุรุประชาสรรค*

ชัยนาท

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

662

613111080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
17 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมกรุงศรี ริเวอร*

พระนครศรีอยุธยา

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

613111080

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
10 สาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงแรมสวนนงนุช พัทยา

ชลบุรี

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

657

658

659

660

663

613111080

Page 72 of 91

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

664

665

รหัสหลักสูตร รุนที่

613111081

613111081

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

2

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3ภาษาต5างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงเรียนคุรุประชาสรรค*

ชัยนาท

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

2

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3ภาษาต5างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน

โรงเรียนพระนารายณ*

ลพบุรี

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

โรงเเรมนิภากาเด3น

สุราษฎร*ธานี

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

โรงแรมสีมาธานี

นครราชสีมา

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท สุจริตไทย จํากัด

พะเยา

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

พะเยา

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

พะเยา

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561

พะเยา

15 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561

พะเยา

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561

เดอะ คาวาลิ คาซ5า รีสอร*ท

พระนครศรีอยุธยา

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ5นดิน

เดอะ คาวาลิ คาซ5า รีสอร*ท

พระนครศรีอยุธยา

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ5นดิน

666

613111081

1

667

613111086

1

668

613111088

1

669

613111088

2

670

613111088

3

671

613111088

4

672

613111088

5

673

613111094

3

674

613111094

4

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3ภาษาต5างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต3น : ระดับพื้นฐาน
หลักสูตร พัฒนาครูเพื่อสร3างสังคมสุจริต สําหรับครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนต3น
การเสริมสร3างศักยภาพผู3เรียนจากพลเมืองสู5พลโลก สําหรับ
ครูสังคมศึกษา
การเสริมสร3างศักยภาพผู3เรียนจากพลเมืองสู5พลโลก สําหรับ
ครูสังคมศึกษา
การเสริมสร3างศักยภาพผู3เรียนจากพลเมืองสู5พลโลก สําหรับ
ครูสังคมศึกษา
การเสริมสร3างศักยภาพผู3เรียนจากพลเมืองสู5พลโลก สําหรับ
ครูสังคมศึกษา
การเสริมสร3างศักยภาพผู3เรียนจากพลเมืองสู5พลโลก สําหรับ
ครูสังคมศึกษา
เทคนิคการถ5ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม5และศิลปะการสอน
แบบเรื่องเล5า
เทคนิคการถ5ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม5และศิลปะการสอน
แบบเรื่องเล5า

มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง
จ.พะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง
จ.พะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง
จ.พะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง
จ.พะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง
จ.พะเยา
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วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

675

613111094

12

676

613111094

13

677

613111094

5

678

613111094

11

679

613111094

5

680

613111094

11

681

613111094

14

682

613111094

7

683

613111094

6

684

613111094

15

685

613111094

8

686

613112004

5

687

613112004

7

ชื่อหลักสูตร
เทคนิคการถ5ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม5และศิลปะการสอน
แบบเรื่องเล5า
เทคนิคการถ5ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม5และศิลปะการสอน
แบบเรื่องเล5า
เทคนิคการถ5ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม5 และศิลปะการสอน
แบบเรื่องเล5า
เทคนิคการถ5ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม5 และศิลปะการ
สอนแบบเรื่องเล5า
เทคนิคการถ5ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม5 และศิลปะการสอน
แบบเรื่องเล5า
เทคนิคการถ5ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม5 และศิลปะการสอน
แบบเรื่องเล5า
เทคนิคการถ5ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม5 และศิลปะการสอน
แบบเรื่องเล5า
เทคนิคการถ5ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม5 และศิลปะการสอน
แบบเรื่องเล5า
เทคนิคการถ5ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม5 และศิลปะการ
สอนแบบเรื่องเล5า
เทคนิคการถ5ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม5 และศิลปะการสอน
แบบเรื่องเล5า
เทคนิคการถ5ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม5 และศิลปะการสอน
แบบเรื่องเล5า
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ5มสาระการเรียนรู3สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมเพื่อส5งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ5มสาระการเรียนรู3สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมเพื่อส5งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

เดอะ คาวาลิ คาซ5า รีสอร*ท

พระนครศรีอยุธยา

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ5นดิน

เดอะ คาวาลิ คาซ5า รีสอร*ท

พระนครศรีอยุธยา

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ5นดิน

โรงแรมลอฟท*มาเนีย

ชุมพร

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ5นดิน

โรงแรมลอฟท*มาเนีย

ชุมพร

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ5นดิน

โรงแรมลอฟท*มาเนีย

ชุมพร

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ5นดิน

โรงแรมลอฟท*มาเนีย

ชุมพร

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ5นดิน

โรงแรมซิตี้พาร*ค นครราชสีมา นครราชสีมา

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ5นดิน

โรงแรมซิตี้พาร*ค นครราชสีมา นครราชสีมา

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 มูลนิธิครูของแผ5นดิน

กรุงเทพมหานคร

15 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561 มูลนิธิครูของแผ5นดิน

กรุงเทพมหานคร

15 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561 มูลนิธิครูของแผ5นดิน

กรุงเทพมหานคร

15 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561 มูลนิธิครูของแผ5นดิน

โรงแรมเคยู โฮม
กรุงเทพมหานคร
โรงแรมเคยู โฮม
กรุงเทพมหานคร
โรงแรมเคยู โฮม
กรุงเทพมหานคร
โรงแรมเดอะ ล็อฟท* รีสอร*ท

กรุงเทพมหานคร

โรงแรมคําแสด ริเวอร*แคว รี
สอร*ท

กาญจนบุรี
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วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
21 กรกฎาคม 2561 22 สิงหาคม 2561
จํากัด
30 มิถุนายน 2561

1 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

688

613112004

689

613112004

690

613112004

691

613121039

692

613121039

693

613122011

694

613122011

695

613122011

696

613122011

697

613122011

698

613122011

699

613122011

700

613122011

ชื่อหลักสูตร

การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ5มสาระการเรียนรู3สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมเพื่อส5งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ5มสาระการเรียนรู3สังคมศึกษา
11
ศาสนา และวัฒนธรรมเพื่อส5งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ5มสาระการเรียนรู3สังคมศึกษา
12
ศาสนา และวัฒนธรรมเพื่อส5งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู3สุขศึกษาและพลศึกษา
3
ตามแนวคิด Active Learning สู5ไทยแลนด* 4.0
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู3สุขศึกษาและพลศึกษา
3
ตามแนวคิด Active Learning สู5ไทยแลนด* 4.0
การสร3างโมเดล 3 มิติเพื่อส5งเสริมทักษะการเรียนรู3ใน
2
ศตวรรษที่ 21 ด3วยโปรแกรม Autodesk Maya
การอบรมผู3ฝ•กสอนกีฬาวอลเลย*บอล ตามแนว Active
2
Learning
การอบรมผู3ฝ•กสอนกีฬาวอลเลย*บอล ตามแนว Active
3
Learning
การอบรมผู3ฝ•กสอนกีฬาวอลเลย*บอล ตามแนว Active
8
Learning
การอบรมผู3ฝ•กสอนกีฬาวอลเลย*บอล ตามแนว Active
9
Learning
การอบรมผู3ฝ•กสอนกีฬาวอลเลย*บอล ตามแนว Active
7
Learning
การอบรมผู3ฝ•กสอนกีฬาวอลเลย*บอล ตามแนว Active
1
Learning
การอบรมผู3ฝ•กสอนกีฬาวอลเลย*บอล ตามแนว Active
2
Learning
9

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

โรงแรมฟอร*จูน ราชพฤกษ*

นครราชสีมา

12 สิงหาคม 2561

13 สิงหาคม 2561

โรงแรมวีวิช ขอนแก5น

ขอนแก5น

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

โรงแรมเพชรรัตน*

ร3อยเอ็ด

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ*

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนเบญจมราชาลัย

กรุงเทพฯ

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
21/7/2561

22/7/2561

สุพรรณบุรี

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

สุพรรณบุรี

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

โรงเรียนป•ยะมหาราชาลัย

นครพนม

8 กันยายน 2561

9 สิงหาคม 2561

สถาบันการพลศึกษา วิทยา
เขตเชียงใหม5

เชียงใหม5

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

โรงเรียนศิริเกศน3อม

ศรีสะเกษ

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561

โรงเรียนเทศบาล 1 สว5างวิทยา หนองคาย

7 กรกฎาคม 2561

8 กรกฎาคม 2561

โรงเรียนขามแก5นนคร

30 มิถุนายน 2561

1 กรกฎาคม 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยา
เขตสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยา
เขตสุพรรณบุรี
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ขอนแก5น

หนวยงาน
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
จํากัด
บริษัท สํานักพิมพ*วัฒนา
พานิช จํากัด
บริษัท สํานักพิมพ*วัฒนา
พานิช 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 ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

701

613122011

5

702

613122011

6

703

613122014

1

704

613141029

3

705

613141030

1

706

613141031

7

707

613141032

1

708

613151068

5

709

613151068

5

710

613181001

8

ชื่อหลักสูตร
การอบรมผู3ฝ•กสอนกีฬาวอลเลย*บอล ตามแนว Active
Learning
การอบรมผู3ฝ•กสอนกีฬาวอลเลย*บอล ตามแนว Active
Learning
การฝ•กอบรมครูมวยไทยขั้นสูง (Level 3)

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

โรงเรียนทุ5งสง

นครศรีธรรมราช

สถาบันการพลศึกษา วิทยา
เขตกรุงเทพ
โรงแรมบ3านสวนชมดาว รี
สอร*ท

กรุงเทพมหานคร
ขอนแก5น

เทคนิคการปรับวงดนตรีไทยด3วยกระบวนการชุมชนแห5งการ
โรงแรมวันโอวัน
เรียนรู3ทางวิชาชีพ
การพัฒนาเทคนิคการเขียนโน3ตเพลงด3วยโปรแกรม Sibelius
โรงแรมสตาร*เวลบาหลี
โดยใช3กระบวนการชุมชนแห5งการเรียนรู3ทางวิชาชีพ
การเสริมสร3างสมรรถนะครูนาฏศิลปl เรื่องพื้นฐานการฝ•กหัด
การแสดงกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส*
เพื่อให3เห็นคุณค5าของนาฏศิลปlที่เปjนมรดกทางวัฒนธรรม
โรมแรมสยามแกรยด*โฮเต็ล
ภูมิปhญญาท3องถิ่น ภูมิปhญญาไทย และสากล ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต3น
การปฏิบัตินาฏศิลปlสร3างสรรค*ด3วยกระบวนการชุมชนแห5ง
การเรียนรู3ทางวิชาชีพ
กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดเพื่อ
การเปjนพลเมืองดี สู3ไทยแลนด* 4.0
กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาดเพื่อ
การเปjนพลเมืองดี สู5ไทยแลนด* 4.0
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรู3เพื่อ
ส5งเสริมทักษะการคิดเชิงระบบตามแนวคิด Active learning

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561
จํากัด
27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561

ร3อยเอ็ด

15 กันยายน 3104

16 กันยายน 3104 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม

นครราชสีมา

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม

อุดรธานี

โรงแรมวีวันโคราช

นครราชสีมา

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ*

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนเบญจมราชาลัย

กรุงเทพฯ

โรงแรมบุษราคัม

ขอนแก5น
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วันที่เริ่มจัดอบรม

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม

บริษัท สํานักพิมพ*วัฒนา
พานิช จํากัด
บริษัท สํานักพิมพ*วัฒนา
21/7/2561
22/7/2561
พานิช จํากัด
สานักวิเทศสัมพันธ*และการ
28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561
จัดการศึกษานานาชาติ

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม สํานักวิเทศ
สัมพันธ*และการจัด
การศึกษานานาชาติ

711

613181001

8

การพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรู3เพื่อส5งเสริม
ทักษะการคิดเชิงระบบ ตามแนวคิด Active Learning

โรงแรมบุษราคัม ห3องมรกต

ขอนแก5น

28/7/2561

29/7/2561

712

613181032

2

โรงแรมโพวดล รีสอร*ทแอนด*
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช3การทําโครงงานบนฐาน
สปาเชียงราย อ.เมือง จ.
วิจัย (RBL) เพื่อพัฒนานักเรียน.ให3มีทักษะแห5งศตวรรษที่ 21
เชียงราย

เชียงราย

11 สิงหาคม 2561

13 สิงหาคม 2561

9

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู3เพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนและการสอนอย5างสร3างสรรค* สําหรับครู
มัธยมศึกษาตอนต3น

โรงแรมแม5ยมพาเลช

แพร5

14 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

613181033

1

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู3เพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนและการสอนอย5างสร3างสรรค* สําหรับครู
มัธยมศึกษาตอนต3น

โรงแรมอมรรักษ*แพร5

แพร5

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

613181033

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู3เพื่อยกระดับคุณภาพการ
11 จัดการเรียนและการสอนอย5างสร3างสรรค* สําหรับครู
มัธยมศึกษาตอนต3น

โรงแรมอมรรักษ*แพร5

แพร5

21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

613181033

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู3เพื่อยกระดับคุณภาพการ
13 จัดการเรียนและการสอนอย5างสร3างสรรค* สําหรับครู
มัธยมศึกษาตอนต3น

เวียงอินทร*ริเวอร*ไซด*

เชียงราย

11 สิงหาคม 2561

613181079

เทคนิคการสอนสําหรับครูไทยยุคใหม5ในศตวรรษที่ 21
21 Teaching Techniques for New Age Teachers in the
21st Century

โรงแรมกระบี่ทิพารีสอร*ท

กระบี่

28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561

613181079

เทคนิคการสอนสําหรับครูไทยยุคใหม5ในศตวรรษที่ 21
10 Teaching Techniques for New Age Teachers in the
21st Century

คาวาลิคาซ5ารีสอร*ท

พระนครศรีอยุธยา

713

714

715

716

717

718

613181033
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8 กันยายน 2561

วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

12 สิงหาคม 2561 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

9 กันยายน 2561

บริษัท พัฒนาทุนมนุษย*เพื่อ
สังคม จํากัด
บริษัท พัฒนาทุนมนุษย*เพื่อ
สังคม จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

719

720

รหัสหลักสูตร รุนที่

613181088

613181116

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

4

หลักสูตร การจัดการเรียนรู3เชิงรุก Active Learning
Facilitator ด3วยการสอนแบบสร3างสรรค*เปjนฐาน
Creativity-based Learning (CBL) สําหรับครูมัธยมศึกษา
ตอนต3น

2

การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู3แบบ QSCCS (Five
Steps of Learning) ที่สอดคล3องกับทักษะแห5งอนาคต : การ
โรงแรมวีซี
เรียนรู3ในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต3น ทุก
กลุ5มสาระการเรียนรู3

พะเยา

1 กันยายน 2561

เพชรบุรี

4/8/2561

นครสวรรค*

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 บริษัท สลvอท69 จํากัด

เชียงราย

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561

พะเยา

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

พะเยา

1 กันยายน 2561

พะเยา

8 กันยายน 2561

เชียงราย

15 กันยายน 2561

โรงแรมเวียงอินทร*

721

613181139

3

ติดอาวุธครู 4.0 ด3วยเทคโนโลยีผ5าน Google Application
โดยใช3เทคนิค Active Learning สําหรับการจัดการเรียนการ ห3องประชุมนิศามณีวงศ*
สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
ตอนต3น

722

613181141

3

หลักสูตรการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู3
ของครูในยุคไทยแลนด* 4.0

723

613181143

1

724

613181143

3

725

613181143

4

726

613181143

5

727

613181143

6

เชียงราย

โรงแรมบ3านสวนรีสอร*ท

โรงแรมโพวดล รีสอร*ทแอนด*
การจัดการเรียนรู3โดยใช3โครงงานเปjนฐานเพื่อพัฒนานักเรียน
สปาเชียงราย อ.เมือง จ.
ให3มีทักษะแห5งศตวรรษที่ 21
เชียงราย
การจัดการเรียนรู3โดยใช3โครงงานเปjนฐานเพื่อพัฒนานักเรียน มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง
ให3มีทักษะแห5งศตวรรษที่ 21
จ.พะเยา
การจัดการเรียนรู3โดยใช3โครงงานเปjนฐานเพื่อพัฒนานักเรียน มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง
ให3มีทักษะแห5งศตวรรษที่ 21
จ.พะเยา
การจัดการเรียนรู3โดยใช3โครงงานเปjนฐานเพื่อพัฒนานักเรียน มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง
ให3มีทักษะแห5งศตวรรษที่ 21
จ.พะเยา
โรงแรมโพวดล รีสอร*ทแอนด*
การจัดการเรียนรู3โดยใช3โครงงานเปjนฐานเพื่อพัฒนานักเรียน
สปาเชียงราย อ.เมือง จ.
ให3มีทักษะแห5งศตวรรษที่ 21
เชียงราย
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14 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ห3องเรียนแห5งอนาคต

2 กันยายน 2561 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

5/8/2561

บริษัท เอสดับเบิ้ลยูเอส เอช
อาร* โซลูชั่น จํากัด

วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการศึกษา
2 กันยายน 2561
มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการศึกษา
9 กันยายน 2561
มหาวิทยาลัยพะเยา

16 กันยายน 2561

วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

728

รหัสหลักสูตร รุนที่

613181150

2

729

613181150

2

730

613182031

21

731

613182031

22

732

613182031

33

733

613182031

46

734

613182031

21

735

613182031

22

736

613182031

36

737

613182031

34

738

613182031

46

ชื่อหลักสูตร
การพัฒนาสมรรถนะด3านความรู3ความสามารถบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของครูวิทยาศาสตร*
ระดับมัธยมศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะด3านความรู3ความสามารถบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของครูวิทยาศาสตร*
ระดับมัธยมศึกษา
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมต3น ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมต3น ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมต3น ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมต3น ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น ตามหลักสูตรใหม5

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

โรงเรียนระยองวิทยาคม

ระยอง

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561

บริษัท อินโนเวทีฟ ทิชชิ่ง
แอนด* เลิร*นนิ่ง ทูลส* จํากัด

โรงเรียนระยองวิทยาคม

ระยอง

8/8/2561

9/9/2561

บริษัท อินโนเวทีฟ ทิชชิ่ง
แอนด* เลิร*นนิ่ง ทูลส* จํากัด

โรงเรียนอบจ.เชียงราย

เชียงราย

11 สิงหาคม 2561

โรงเรียนบุญวาทย*

ลําปาง

11 สิงหาคม 2561

โรงเรียนเทศบาล 1

บุรีรัมย*

9 กันยายน 2561

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค*

สตูล

9 กันยายน 2561

โรงเรียนองค*การบริหารส5วน
เชียงราย
จังหวัดเชียงราย

11/8/2561

โรงเรียนบุญวาทย*ลําปาง

ลําปาง

11/8/2561

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ภูเก็ต

9/9/2561

โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีรัมย*

บุรีรัมย*

9/9/2561

โรงเรียนพิมานพิทยาสวรรค*

สตูล

9/9/2561
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บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
11 สิงหาคม 2561
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
9 กันยายน 2561
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
9 กันยายน 2561
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
11/8/2561
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
11/8/2561
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
9/9/2561
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
9/9/2561
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
9/9/2561
จํากัด
11 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

739

613182032

1

740

613183004

8

741

613183004

1

742

613183004

9

743

613183004

2

744

613183004

3

745

613183004

4

746

613183004

5

747

613183004

10

748

613183004

11

749
750

613183007
613183007

34
27

751

613291013

9

752

613291013

6

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

โรงแรมโพวดล รีสอร*ทแอนด*
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช3การทําโครงงานบนฐาน
สปาเชียงราย อ.เมือง จ.
วิจัย (RBL) เพื่อพัฒนานักเรียน.ให3มีทักษะแห5งศตวรรษที่ 21
เชียงราย
การออกแบบการจัดการเรียนรู3และการวัดประเมินผลบน
โรงแรมไอโฮเท็ล
ระบบดิจิทัล
การออกแบบการจัดการเรียนรู3และการวัดประเมินผลบน
โรงแรมไอโฮเท็ล
ระบบดิจิทัล
การออกแบบการจัดการเรียนรู3และการวัดประเมินผลบน
โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด*
ระบบดิจิทัล
การออกแบบการจัดการเรียนรู3และการวัดประเมินผลบน
โรงแรมไอโฮเท็ล
ระบบดิจิทัล
การออกแบบการจัดการเรียนรู3และการวัดประเมินผลบน
โรงแรมไอโฮเท็ล
ระบบดิจิทัล
การออกแบบการจัดการเรียนรู3และการวัดประเมินผลบน
โรงแรมไอโฮเท็ล
ระบบดิจิทัล
การออกแบบการจัดการเรียนรู3และการวัดประเมินผลบน
โรงแรมไอโฮเท็ล
ระบบดิจิทัล
การออกแบบการจัดการเรียนรู3และการวัดประเมินผลบน
โรงแรมไอโฮเท็ล
ระบบดิจิทัล
การออกแบบการจัดการเรียนรู3และการวัดประเมินผลบน
โรงแรมไอโฮเท็ล
ระบบดิจิทัล
พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห*หลักสูตร และเขียน
โรงแรมศรลําดวน
ดการเรี
บบใช3
เพื่อหลัพักฒสูนา
พัแผนจั
ฒนาทั
กษะขัย้นนรูสูง3แปฏิ
บัติก๙ารวิตาราง
เคราะห*
ตร และเขียน
โรงแรมเพชรเกษม
แผนจัดการเรียนรู3แบบใช3 ๙ ตาราง เพื่อ พัฒนา
การสร3างโมเดล 3 มิติเพื่อส5งเสริมทักษะการเรียนรู3ใน
โรงเรียนเมืองสุราษฎร*ธานี
ศตวรรษที่ 21 ด3วยโปรแกรม Autodesk Maya
การสร3างโมเดล 3 มิติเพื่อส5งเสริมทักษะการเรียนรู3ใน
โรงแรมบ3านสวนคุณตา
ศตวรรษที่ 21 ด3วยโปรแกรม Autodesk Maya
กอล*ฟ แอนด* รีสอร*ท

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

เชียงราย

11 สิงหาคม 2561

13 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

นครพนม

7/7/2561

8/7/2561

นครพนม

14/7/2561

15/7/2561

ยโสธร

21/7/2561

22/7/2561

นครพนม

27/7/2561

28/7/2561

นครพนม

29/7/2561

30/7/2561

นครพนม

4/8/2561

5/8/2561

นครพนม

11/8/2561

12/8/2561

นครพนม

25/8/2561

26/8/2561

นครพนม

8/9/2561

9/9/2561

มหาสารคาม
สุรินทร*

3 สิงหาคม 2561
6 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561
8 สิงหาคม 2561

สุราษฎร*ธานี

15 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561

อุบลราชธานี

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561
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คณะครุศาสตร*
มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะครุศาสตร*
มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะครุศาสตร*
มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะครุศาสตร*
มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะครุศาสตร*
มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะครุศาสตร*
มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะครุศาสตร*
มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะครุศาสตร*
มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะครุศาสตร*
มหาวิทยาลัยนครพนม
บริษัท ส5งเสริมการศึกษา
และพั
พครูกษา
จํากัด
บริ
ษัทฒส5นาวิ
งเสริชมาชีการศึ
และพัฒนาวิชาชีพครู จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

613291015

การสร3างโมเดล 3 มิติเพื่อส5งเสริมทักษะการเรียนรู3ใน
ศตวรรษที่ 21 ด3วยโปรแกรม Autodesk Maya
15 การสร3างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
จังหวัด
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)
โรงแรมพีลูดส* โฮเทล
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
โรงแรมสาเกตุนคร
ร3อยเอ็ด

613291015

15 การสร3างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย

โรงแรมสาเกตุนคร

613291016

การสร3างสื่อการสอนเอนิเมชั่นอย5างง5าย ด3วยโปรแกรมดิจิทัล
มัลติมีเดีย สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
13
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พัฒนาความคิดสร3างสรรค*ของผู3เรียน สําหรับครูผู3สอนวิชา
คอมพิวเตอร* ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น

รหัสหลักสูตร รุนที่

753

613291013

754
755

756

ชื่อหลักสูตร

7

757

613291032

3

758

613291036

7

759

613291037

1

760

613291037

2

761
762

613991061
613991061

2
3

PLC : ชุมชนการเรียนรู3ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ด3านการออกแบบสื่อการเรียนการสอนสําหรับระดับ
มัธยมศึกษาตอนต3น ในรูปแบบของการผลิต Infographic
และ Motion Graphic เพื่อพัฒนาผู3เรียนสู5ศตวรรษที่ 21
PLC : ชุมชนการเรียนรู3ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ด3านการออกแบบสื่อการเรียนการสอนสําหรับระดับ

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
จํากัด
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
จํากัด
8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561

พิษณุโลก

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561 บริษัท โมด โซลูชั่น จํากัด

โรงแรมวันโอวัน

ร3อยเอ็ด

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัทหนังหนาสตูดิโอ จํากัด

โรงแรมวันโอวัน

ร3อยเอ็ด

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัทหนังหนาสตูดิโอ จํากัด
หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร* คณะ
26 สิงหาคม 2561
วิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ร3อยเอ็ด

การอบรมเชิงปฏิบัติการอินเทอร*เน็ตของสรรพสิ่งเบื้องต3น
อาคาร 11 ชั้น 3 ห3อง 11303 กรุงเทพมหานคร
เพื่อการประยุกต*ใช3ในกลุ5มสาระวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี
อาคาร 11 ชั้น 3 ห3อง
การอบรมเชิงปฏิบัติการอินเทอร*เน็ตของสรรพสิ่งเบื้องต3น
หลักสูตรวิทยาการ
เพื่อการประยุกต*ใช3ในกลุ5มสาระวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร*
ห3องเรียนกลับด3าน(Flipped Classroom) การออกแบบชั้น ห3องประชุมใหญ5 ชั้น 5
นในยนกลั
ศตวรรษที
่ 21 รายวิชClassroom)
าคณิตศาสตร*การออกแบบชั
ระดับ
ห3เรีอยงเรี
บด3าน(Flipped
้น ห3อาคารคณะบริ
องประชุมใหญ5หารธุ
ชั้นร5กิจ
เรียนใน ศตวรรษที่ 21 รายวิชาคณิตศาสตร* ระดับ
อาคารคณะบริหารธุรกิจ
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24 สิงหาคม 2561

กรุงเทพมหานคร

14 กันยายน 2561

ชัยภูมิ
ชัยภูมิ

11 สิงหาคม 2561
8 กันยายน 2561

หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร* คณะ
16 กันยายน 2561
วิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
9 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

763

รหัสหลักสูตร รุนที่

613991064

3

ชื่อหลักสูตร

613991064

765
766

613993007
613993007

767

613993007

768

614011043

1

769
770

614011043
614011043

2
9

771

614011055

2

772

614011068

1

773
774

614012025
614012034

1
1

775

614021008

5

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

มุกดาหาร

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 โรงเรียนโนนราษีวิทยา

มุกดาหาร

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 โรงเรียนโนนราษีวิทยา

พิษณุโลก
พิษณุโลก

11 สิงหาคม 2561
11 สิงหาคม 2561

พิษณุโลก

8 กันยายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย

4 สิงหาคม 2561

การพัฒนาสมรรถนะครูในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
โรงแรมมุกดาหารแกรนด* โฮ
กลุ5มสาระการเรียนรู3คณิตศาสตร* ระดับชั้นมัธยมศึกษา
เทล
ตอนต3น โดยใช3เว็บแอปพลิเคชันผ5านทางสมาร*ทโฟน

การพัฒนาสมรรถนะครูในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
5 กลุ5มสาระการเรียนรู3คณิตศาสตร* ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต3น โดยใช3เว็บแอปพลิเคชันผ5านทางสมาร*ทโฟน
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู3สู5ผู3เรียนโดย
8
กระบวนการวิ
ัยและพัฒนาดการเรี
R&Dยนรู3สู5ผู3เรียนโดย
การพัฒนานวัตจกรรมการจั
13
กระบวนการวิจัยและพัฒนา R&D
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู3สู5ผู3เรียนโดย
4
กระบวนการวิจัยและพัฒนา R&D

764

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

หลักและเทคนิคระดับพื้นฐานสําหรับการคิดนวัตกรรมและ
การต5อยอดสู5สิทธิบัตรสําหรับครูวิทยาศาสตร*
หลักและเทคนิคระดับพื้นฐานสําหรับการคิดนวัตกรรมและ
การต5
อยอดสู5สิทคธิระดั
บัตบรสํพืา้นหรั
บครูาวหรั
ิทยาศาสตร*
หลักและเทคนิ
ฐานสํ
บการคิดนวัตกรรมและ
การต5อยอดสู5สิทธิบัตรสําหรับครูวิทยาศาสตร*
อินเตอร*เน็ตเพื่อสรรพสิ่งเบื้องต3น

โรงแรมมุกดาหารแกรนด* โฮ
เทล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
ตํายบลพลายชุ
มหาวิทยาลั
ราชภัฏพิบมูลพล
สงคราม ตําบลพลายชุมพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ตําบลพลายชุมพล
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ห3องประชุมเอื้องสายหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม โรงเเรมสุโขทับพรเจริญ
สาระการเรียนรู3คณิตศาสตร*ระดับประถมศึกษา
แอนด*สปา
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ„ากระแสสลับ
ขวัญเรือนปาร*ครีสอร*ท
ติดตามผ5านระบบออนไลน*
สนุกกับพันธุศาสตร*ผ5านสื่อการเรียนรู3ที่กระตุ3นทักษะการคิด
และส5งผลงานทางอีเมล
การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร*ด3วยการจัดการเรียนรู3
กลุ5มสาระการเรียนรู3คณิตศาสตร*โดยใช3โปรแกรม The
โรมแรม เบเวอร*ลี่ ฮิลปาร*ค
Geometer’s Sketchpad ในศตวรรษที่ 21 (ระดับพื้นฐาน)
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จังหวัด

เชียงราย
เชียงราย

4 สิงหาคม 2561
1 กันยายน 2561

เชียงราย

18 สิงหาคม 2561

สุโขทัย

8 กันยายน 2561

นครราชสีมา
ปทุมธานี
นครสวรรค*

หนวยงาน

บริษัทฟ„าลดาอินโนเวชั่น
19 สิงหาคม 2561
จํบริากัษดัทฟ„าลดาอินโนเวชั่น
19 สิงหาคม 2561
จํากัด
บริษัทฟ„าลดาอินโนเวชั่น
16 กันยายน 2561
จํากัด
คณะครุศาสตร* มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร* มหาวิทยาลัย
5 สิงหาคม 2561
ราชภั
ฏเชีศาสตร*
ยงรายมหาวิทยาลัย
คณะครุ
2 กันยายน 2561
ราชภัฏเชียงราย
สํานักนวัตกรรมและบริการ
19 สิงหาคม 2561
สังคม
5 สิงหาคม 2561

9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด
คณะครุศาสตร* มหาวิทยาลัย
27 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561
ราชภั
นครราชสี
สํานักฏงานพั
ฒนา มา
1 กันยายน 2561 1 กันยายน 2561
วิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี
4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัท เงินทองพะเนิน จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

776

614031026

1

777
778

614031026
614031026

1
1

779

614031026

3

780

614031026

2

781
782

614044001
614044001

3
4

783

614044001

7

784

614044001

11

785
786

614044001
614044001

15
16

787

614044001

17

788
789

614044001
614044001

18
19

ชื่อหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย :
ระดับพื้นฐาน
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรี
3ภาษาไทย จระดั
ยมศึศตวรรษที
กษาตอนปลาย
การจั
ดการเรียนรู
ยนการสอนอั
ฉริยบะมัธ4.0
่ 21 กลุ:5ม
สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย :
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ5ม
สาระการเรียนรู3ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
Pre-Intermediate
(A2)งกฤษเพื
โดยใช3ส่อถานการณ*
จําลองเสมื
การพั
ฒนาทักษะภาษาอั
การสื่อสารระดั
บ อน
Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงแบบออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงแบบออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
Pre-Intermediate
(A2)งกฤษเพื
โดยใช3ส่อถานการณ*
จําลองเสมื
การพั
ฒนาทักษะภาษาอั
การสื่อสารระดั
บ อน
Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงแบบออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
Pre-Intermediate
(A2)งกฤษเพื
โดยใช3ส่อถานการณ*
จําลองเสมื
การพั
ฒนาทักษะภาษาอั
การสื่อสารระดั
บ อน
Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)
โรงแรม ราวดี

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

นครศรีธรรมราช

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ภูเก็ต
โรงแรมมาริไทม* ปาร*ค แอนด*
กระบี่
สปา รีสอร*ท
โรงเเรทเจริญธานี ปริ้นเซล
ขอนแก5น

4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด
21 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด
8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด
9 กันยายน 2561 บริษัท ไอเวิลด* จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
15 กันยายน 2561
ลิชษชิ่งัทซิสไทยอิ
เต็มส*นฟอร*
จํากัเดมชั่นพับ
บริ
15 กันยายน 2561
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
15 กันยายน 2561
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

โรงเเรมไมด3า งามวงศ*วาน

กรุงเทพมหานคร

8 กันยายน 2561

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
โรงเรียนประจักษ*ศิลปาคาร

นนทบุรี
อุดรธานี

30 มิถุนายน 2561
30 มิถุนายน 2561

โรงเรียนเทศบาลตะพานหิน
วิทยาคาร

พิจิตร

30 มิถุนายน 2561

โรงเรียนอนุบาลยโสธร

ยโสธร

30 มิถุนายน 2561

โรงเรียนประจักษ*ศิลปาคาร
โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย พิษณุโลก

อุดรธานี
พิษณุโลก

30 มิถุนายน 2561 15 กันยายน 2561
21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

เชียงใหม5

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

โรงเรียนสุราษฎร*พิทยา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

สุราษฎร*ธานี
เชียงราย

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561
21 กรกฎาคม 2561 8 กันยายน 2561
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หนวยงาน

8 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชษชิ่งัทซิสไทยอิ
เต็มส*นฟอร*
จํากัเดมชั่นพับ
บริ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชษชิ่งัทซิสไทยอิ
เต็มส*นฟอร*
จํากัเดมชั่นพับ
บริ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

790

791

792

793

รหัสหลักสูตร รุนที่

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

614044001

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

นนทบุรี

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

614044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
22 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงแบบออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค* สุรินทร*

21 กรกฎาคม 2561 16 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

614044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
23 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงแบบออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนสุราษฎร*พิทยา

สุราษฎร*ธานี

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

614044001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
24 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงแบบออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนหาดใหญ5วิทยาลัย
สมบูรณ*กุลกันยา

สงขลา

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

นนทบุรี

21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561

โรงเรียนสฤทดิเดช

จันทบุรี

614044001

795

614044001

797

จังหวัด

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
20 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงแบบออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย

794

796

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

614131003

614131003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
25 Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
จริงแบบออนไลน*สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ
21
Pre-Intermediate (A2) โดยใช3สถานการณ*จําลองเสมือน
2

1

อบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning กลุ5มสาระวิชาศิลปะ (ทัศนศิลปl) สําหรับ
ผู3เรียนในศตวรรษที่ 21

ห3องประชุมพุทธทาส สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม-หอ
พุทธทาสธรรมโฆษณ*
สุราษฎร*ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร*
ธานี

อบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning กลุ5มสาระวิชาศิลปะ (ทัศนศิลปl) สําหรับ
ผู3เรียนในศตวรรษที่ 21

ห3องประชุมพุทธทาส สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม-หอ
พุทธทาสธรรมโฆษณ*
สุราษฎร*ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร*
ธานี
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บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด
บริษัท ไทยอินฟอร*เมชั่นพับ
21 กรกฎาคม 2561 15 กันยายน 2561
ลิชชิ่งซิสเต็มส* จํากัด
13 สิงหาคม 2561

คณะครุศาสตร* มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร*ธานี

27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561

คณะครุศาสตร* มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร*ธานี

11 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

798

799

รหัสหลักสูตร รุนที่

614142001

614151005

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

4 สิงหาคม 2561

6 สิงหาคม 2561

คณะครุศาสตร* มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

8 กันยายน 2561

บริษัท อะบัสโบโต เอดูเค
9 กันยายน 2561 ชันแนล เซอร*วิส เซนเตอร*
จํากัด

1

การพัฒนาสมรรถนะ ทักษะเเละวิชาการของครูผู3สอนดนตรี

โรงเเรมทับแก3ว มหาวิทยาลัย
นครราชสีมา
ราชภัฏนครราชสีมา

5

กลยุทธ*การสื่อสารเพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียน(มัธยมศึกษา
ตอนปลาย)

โรงแรม เอเชีย แอร*พอร*ท
ดอนเมือง กรุงเทพฯ

เครื่องมือวินิจฉัยและเข3าใจเด็ก Gen Z (มัธยมศึกษาตอน
ปลาย)

โรงแรมเอเชีย แอร*พอร*ท
ดอนเมือง กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

โรงแรมรัตนาปาร*ค

พิษณุโลก

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561

โรงแรมรัตนาปาร*ค

พิษณุโลก

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561

โรงแรมรัตนาปาร*ค

พิษณุโลก

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561

โรงแรมเอเชียลําปาง
โรงแรมซิตี้พาร*ค นครราชสีมา
โรงแรมศรีลําดวน
โรงแรมศรีลําดวน
หลุบพญา รีสอร*ท
โรงแรม เดอะ พาลาสโซ
(The Palazzo Hotel)
โรงแรมริเวอร*ไซด* กรุงเทพ
โรงแรมวังจัทร* ริเวอร*วิว
โรงเรียนอบจ.เชียงราย

ลําปาง
นครราชสีมา
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
พิษณุโลก
เชียงราย

25 สิงหาคม 2561
25 สิงหาคม 2561
1 กันยายน 2561
1 กันยายน 2561
1 กันยายน 2561
4 สิงหาคม 2561
27 กรกฎาคม 2561
18 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561
2 กันยายน 2561
2 กันยายน 2561
2 กันยายน 2561
5 สิงหาคม 2561
28 กรกฎาคม 2561
18 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม 2561

โรงเรียนอบจ.เชียงราย

เชียงราย

11 สิงหาคม 2561

11 สิงหาคม 2561

800

614151006

5

801

614151026

2

802

614151026

25

803

614151026

23

804
805
806
807
808
809
810
811
812

614151026
614151026
614151026
614151026
614151026
614181007
614181061
614181062
614185001

7
1
15
17
5
8
9
19
18

813

614185001

82

เครื่องมือวินิจฉัยและเข3าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด3วย
ระบบจิตวิเคราะห*
เครื่องมือวินิจฉัยและเข3าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด3วย
ระบบจิตวิเคราะห*
เครื่องมือวินิจฉัยและเข3าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด3วย
ระบบจิตวิเคราะห*
เครื่องมือวินิจฉัยและเข3าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด3วย
ระบบจิ
เครื่องมืตอวิวิเคราะห*
นิจฉัยและเข3าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด3วย
ระบบจิ
เครื
่องมืตอวิเนคราะห*
ิจฉัยและเข3าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด3วย
ระบบจิ
เครื่องมืตอวิวิเคราะห*
นิจฉัยและเข3าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด3วย
ระบบจิ
เครื
่องมืตอวิเนคราะห*
ิจฉัยและเข3าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด3วย
ระบบจิ
การใช3สตื่อวิดิเจคราะห*
ิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู3เพื่อ
สร3การเรี
างห3อยงเรี
ย
าหรับครู
ม.ปลาย
นรู3เร็นวด3Active
วยเทคนิ- คสํการสร3
างสมดุ
ลสมองซีกซ3ายและ
ซีกขวา
การแนะแนวอาชี
พในศตวรรษที่ 21 ตามระบบสอบเข3า
มหาวิคทการสอนโปรแกรม
ยาลัยใหม5 (TCAS) Python ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
เทคนิ
ระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรใหม5
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กรุงเทพมหานคร

บริษัท อะบัสโบโต เอดูเค
ชันแนล เซอร*วิส เซนเตอร*
จํากัด
บริษัท ศูนย*นวัตกรรมสื่อ
ศีลธรรมโลก จํากัด
บริษัท ศูนย*นวัตกรรมสื่อ
ศีลธรรมโลก จํากัด
บริษัท ศูนย*นวัตกรรมสื่อ
ศีลธรรมโลก จํากัด
บริษัท ศูนย*นวัตกรรมสื่อ
ศีลษธรรมโลก
ด ่อ
บริ
ัท ศูนย*นจํวัาตกักรรมสื
ศีลษธรรมโลก
ด ่อ
บริ
ัท ศูนย*นจํวัาตกักรรมสื
ศีลษธรรมโลก
ด ่อ
บริ
ัท ศูนย*นจํวัาตกักรรมสื
ศีบริ
ลธรรมโลก
ด ่อ
ษัท ศูนย*นจํวัาตกักรรมสื
ศีลธรรมโลก จํากัด
ห3องเรียนแห5งอนาคต
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
จํากัษดัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
บริ
จํากัษดัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
บริ
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

814

614185001

19

815

614185001

83

816

614185001

24

817

614185001

63

818

614185001

34

819

614185001

39

820

614185001

76

821

614185001

18

822

614185001

82

823

614185001

19

824

614185001

83

825

614185001

27

826

614185001

66

ชื่อหลักสูตร
เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมปลายตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมปลายตามหลักสูตรใหม5

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

โรงเรียนบุญวาทย*

ลําปาง

26 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

โรงเรียนบุญวาทย*

ลําปาง

11 สิงหาคม 2561

11 สิงหาคม 2561

โรงเรียนเทศบาล 1

บุรีรัมย*

26 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

โรงเรียนเทศบาล 1

บุรีรัมย*

9 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561

โรงเรียนสตรีประเสร็ฐศิลปl

ตราด

26 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค*

สตูล

26 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค*

สตูล

9 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561

26/8/2561

26/8/2561

11/8/2561

11/8/2561

โรงเรียนองค*การบริหารส5วน
เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนองค*การบริหารส5วน
เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนบุญวาทย*ลําปาง

ลําปาง

26/8/2561

26/8/2561

โรงเรียนบุญวาทย*ลําปาง

ลําปาง

11/8/2561

11/8/2561

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ภูเก็ต

26/8/2561

26/8/2561

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ภูเก็ต

9/9/2561

9/9/2561
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หนวยงาน
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร
เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมปลายตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมปลายตามหลักสูตรใหม5
เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง5ายๆ ให3ได3ใจนักเรียน
ระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรใหม5
DEIS: การพัฒนาครูด3วยศิลปการสอนEISในห3องเรียนดิจิทัล
(DPT)โดยการเรียนรู3ในระหว5างปฏิบัติงาน

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

827

614185001

24

828

614185001

63

829

614185001

34

830

614185001

39

831

614185001

76

832

614242005

2

833

614291016

10 การสร3างสื่อการเรียนรู3ในรูปแบบเกม

โรงแรมไอโฮเท็ล

834

614291016

3

การสร3างสื่อการเรียนรู3ในรูปแบบเกม

โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด*

835

614291016

9

การสร3างสื่อการเรียนรู3ในรูปแบบเกม

836

614291016

8

837

614291016

838
839

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีรัมย*

บุรีรัมย*

26/8/2561

26/8/2561

โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีรัมย*

บุรีรัมย*

9/9/2561

9/9/2561

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลปl

ตราด

26/8/2561

26/8/2561

โรงเรียนพิมานพิทยาสวรรค*

สตูล

26/8/2561

26/8/2561

โรงเรียนพิมานพิทยาสวรรค*

สตูล

9/9/2561

9/9/2561

โรงเรียนหาดใหญ5วิทยาลัย

สงขลา

16 สิงหาคม 2561

บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
บริษัท เลิร*น เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด

14 กันยายน 2561 สมาคมEIS แห5งประเทศไทย

นครพนม

14/7/2561

15/7/2561

ยโสธร

27/7/2561

28/7/2561

โรงแรมไอโฮเท็ล

นครพนม

25/8/2561

26/8/2561

การสร3างสื่อการเรียนรู3ในรูปแบบเกม

โรงแรมไอโฮเท็ล

นครพนม

1/9/2561

2/9/2561

6

การสร3างสื่อการเรียนรู3ในรูปแบบเกม

โรงแรมเอ็มเจเดอะมาเจสติก

สกลนคร

29/7/2561

30/7/2561

614291016

6

การสร3างสื่อการเรียนรู3ในรูปแบบเกม

โรงแรมเอ็มเจเดอะมาเจสติก

สกลนคร

4/8/2561

5/8/2561

614291016

7

การสร3างสื่อการเรียนรู3ในรูปแบบเกม

โรงแรมไอโฮเท็ล

นครพนม

8/8/2561

9/8/2561
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หนวยงาน

คณะครุศาสตร*
มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะครุศาสตร*
มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะครุศาสตร*
มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะครุศาสตร*
มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะครุศาสตร*
มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะครุศาสตร*
มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะครุศาสตร*
มหาวิทยาลัยนครพนม

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร
PLC : ชุมชนการเรียนรู3ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ด3านการออกแบบสื่อการเรียนการสอนสําหรับระดับ
PLC : ชุมชนการเรียนรู3ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ด3านการออกแบบสื่อการเรียนการสอนสําหรับระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบของการผลิตภาพยนตร*สั้น
เพื่อพัฒนาผู3เรียนสู5ศตวรรษที่ 21

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
จังหวัด
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)
โรงแรมวันโอวัน
ร3อยเอ็ด

840

614291027

6

841

614291034

7

614991022

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ด3วย
Google Classroom และ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน โรงแรม H5 Luxury Hotel
27
ด3วย Online Marketing สู5ชุมชนแห5งการเรียนรู3ทางวิชาชีพ สมุทรปราการ
(PLC) – ระดับพื้นฐาน

842

843

844

845

846

โรงแรมวันโอวัน

ร3อยเอ็ด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัทหนังหนาสตูดิโอ จํากัด

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 บริษัทหนังหนาสตูดิโอ จํากัด

28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561

บริษัท แม็กซิม5า คอร*
ปอเรชั่น จํากัด

614991022

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ด3วย
Google Classroom และ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน The Legacy Hotel (โรงแรม
17
นนทบุรี
ด3วย Online Marketing สู5ชุมชนแห5งการเรียนรู3ทางวิชาชีพ เดอะ เล็คกาซี)
(PLC) – ระดับพื้นฐาน

28 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561

บริษัท แม็กซิม5า คอร*
ปอเรชั่น จํากัด

614991022

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ด3วย
Google Classroom และ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน เทคโนธานี มหาวิทยาลัย
10
ด3วย Online Marketing สู5ชุมชนแห5งการเรียนรู3ทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสรุ นารี
(PLC) – ระดับพื้นฐาน

นครราชสีมา

4 กรกฎาคม 2561

5 กรกฎาคม 2561

บริษัท แม็กซิม5า คอร*
ปอเรชั่น จํากัด

614991022

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ด3วย
Google Classroom และ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน โรงแรม ริเวอร* วิว เพลส
31
ด3วย Online Marketing สู5ชุมชนแห5งการเรียนรู3ทางวิชาชีพ อยูธยา
(PLC) – ระดับพื้นฐาน

พระนครศรีอยุธยา

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561

บริษัท แม็กซิม5า คอร*
ปอเรชั่น จํากัด

614991022

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ด3วย
Google Classroom และ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน เทคโนธานี มหาวิทยาลัย
10
ด3วย Online Marketing สู5ชุมชนแห5งการเรียนรู3ทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสรุ นารี
(PLC) – ระดับพื้นฐาน

นครราชสีมา

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561

บริษัท แม็กซิม5า คอร*
ปอเรชั่น จํากัด
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สมุทรปราการ

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

847

848

849

850

851

852

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

กรุงเทพมหานคร

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561

บริษัท แม็กซิม5า คอร*
ปอเรชั่น จํากัด

614991022

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ด3วย
The Bazaar Hotel
Google Classroom และ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
16
Bangkok - โรงแรม เดอะ
ด3วย Online Marketing สู5ชุมชนแห5งการเรียนรู3ทางวิชาชีพ
บาซาร* แบงค็อก
(PLC) – ระดับพื้นฐาน

614991022

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ด3วย
Google Classroom และ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน The Legacy Hotel (โรงแรม
15
นนทบุรี
ด3วย Online Marketing สู5ชุมชนแห5งการเรียนรู3ทางวิชาชีพ เดอะ เล็คกาซี)
(PLC) – ระดับพื้นฐาน

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561

บริษัท แม็กซิม5า คอร*
ปอเรชั่น จํากัด

614991022

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ด3วย
Google Classroom และ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
22
โรงแรม ซาซ5า
ด3วย Online Marketing สู5ชุมชนแห5งการเรียนรู3ทางวิชาชีพ
(PLC) – ระดับพื้นฐาน

สมุทรปราการ

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

บริษัท แม็กซิม5า คอร*
ปอเรชั่น จํากัด

พิษณุโลก

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

บริษัท แม็กซิม5า คอร*
ปอเรชั่น จํากัด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ด3วย
Google Classroom และ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
โรงแรม ทvอปแลนด*
ด3วย Online Marketing สู5ชุมชนแห5งการเรียนรู3ทางวิชาชีพ
(PLC) – ระดับพื้นฐาน

614991022

6

614991022

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ด3วย
Google Classroom และ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน โรงแรมสตาร* คอนเวนชั่น
39
ด3วย Online Marketing สู5ชุมชนแห5งการเรียนรู3ทางวิชาชีพ ระยอง
(PLC) – ระดับพื้นฐาน

ระยอง

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

บริษัท แม็กซิม5า คอร*
ปอเรชั่น จํากัด

614991022

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ด3วย
Google Classroom และ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
21
โรงแรม กนกกาญจน*
ด3วย Online Marketing สู5ชุมชนแห5งการเรียนรู3ทางวิชาชีพ
(PLC) – ระดับพื้นฐาน

กาญจนบุรี

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561

บริษัท แม็กซิม5า คอร*
ปอเรชั่น จํากัด
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หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

853

854

855

856

857

รหัสหลักสูตร รุนที่

ชื่อหลักสูตร

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)

จังหวัด

วันที่เริ่มจัดอบรม

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

หนวยงาน

614991022

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ด3วย
Google Classroom และ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
11
โรงแรมฟูรามา เขียงใหม5
ด3วย Online Marketing สู5ชุมชนแห5งการเรียนรู3ทางวิชาชีพ
(PLC) – ระดับพื้นฐาน

เชียงใหม5

15 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561

บริษัท แม็กซิม5า คอร*
ปอเรชั่น จํากัด

614991022

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ด3วย
Google Classroom และ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
30
โรงแรม ภูคะนิง
ด3วย Online Marketing สู5ชุมชนแห5งการเรียนรู3ทางวิชาชีพ
(PLC) – ระดับพื้นฐาน

อุดรธานี

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

บริษัท แม็กซิม5า คอร*
ปอเรชั่น จํากัด

614991022

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ด3วย
Google Classroom และ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
16
โรงแรมเดอะบาซาร* โฮเทล
ด3วย Online Marketing สู5ชุมชนแห5งการเรียนรู3ทางวิชาชีพ
(PLC) – ระดับพื้นฐาน

กรุงเทพฯ

11/8/2561

12/8/2561

บริษัท แม็กซิม5า คอร*
ปอเรชั่น จํากัด

614991022

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ด3วย
Google Classroom และ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
18
โรงเรียนปทุมคงคา
ด3วย Online Marketing สู5ชุมชนแห5งการเรียนรู3ทางวิชาชีพ
(PLC) – ระดับพื้นฐาน

กรุงเทพฯ

21/7/2561

22/7/2561

บริษัท แม็กซิม5า คอร*
ปอเรชั่น จํากัด

614991022

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 ด3วย
Google Classroom และ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
22
โรงแรมซาซ5า
ด3วย Online Marketing สู5ชุมชนแห5งการเรียนรู3ทางวิชาชีพ
(PLC) – ระดับพื้นฐาน

สมุทรปราการ

1/9/2561

2/9/2561

บริษัท แม็กซิม5า คอร*
ปอเรชั่น จํากัด

858

614991023

3

ห3องเรียนกลับด3าน (Flipped Classroom) กลุ5มสาระการ
เรียนรู3วิทยาศาสตร* ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

859

614991025

2

การบูรณาการศาสตร*พระราชากับหลักพุทธปรัชญาเพื่อ
พัฒนาครูบนผืนแผ5นดินไทย

ห3องประชุมใหญ5 ชั้น 5
อาคารคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ชัยภูมิ

8 กันยายน 2561

โรงแรมฮิฟ

กรุงเทพฯ

8/9/2561
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9 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
9/9/2561

บริษัท ฝ•กอบรมและสัมมนา
คิดดี จํากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุนที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรม

ที่

860

รหัสหลักสูตร รุนที่

617171023

2

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรพัฒนาข3าราชการครู ผู3ให3บริการช5วยเหลือระยะ
แรกเริ่มสําหรับบุคคลที่มีความบกพร5องทางสติปhญญา

สถานที่
(กรอกเฉพาะที่เปนสถานที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทานั้น)
โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้

จังหวัด

สุพรรณบุรี
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วันที่เริ่มจัดอบรม

21/7/2561

วันที่สิ้นสุดจัดอบรม

22/7/2561

หนวยงาน
ศูนย*การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี

หมายเหตุ

