
 
 
 

 
 
 

ประกาศส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
เรื่อง ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สายงานการสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (รอบท่ี 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 ตามระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา พ.ศ. 2560 ข้อ 5 สถาบัน                 
มีวัตถุประสงค์ (3) รับรองหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตลอดจน  
พัฒนาแนวทางการรับรองหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนาจึงได้ด าเนินกิจกรรมรับรองหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา               
โดยได้มีประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การรับรองหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานการสอน ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดให้หน่วยพัฒนาครู เสนอหลักสูตร 
เพ่ือขอการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2561  
 บัดนี้ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนา จึงขอประกาศรายชื่อหลักสูตรเพ่ือการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง จ านวน 919 หลักสูตร                
โดยหลักสูตรมีระยะเวลาการรับรองตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 5 มีนาคม 2563 มีรายชื่อหลักสูตร 
ดังนี้ 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
สาระเนื้อหา วิทยาศาสตร์ 
1  ระดับพ้ืนฐาน 612011001 Smart Tricks เทคนิคการเล่าเรื่อง 

แบบมืออาชีพ ต่อยอดความคิดห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ระดับประถม ในศตวรรษท่ี 21 

บริษัท เลิร์น  
เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด 

ปกติ 

2  ระดับพ้ืนฐาน 612011002 Smart Tricks เทคนิคการเล่าเรื่อง 
แบบมืออาชีพ ต่อยอดความคิดห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ระดับประถม ในศตวรรษท่ี 21  
(แบบผสมสื่อออนไลน์) 

บริษัท เลิร์น  
เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด 

ปกติ 

3  ระดับพ้ืนฐาน 612011003 STEM เชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับประถม  
(แบบผสมสื่อออนไลน์) 

บริษัท เลิร์น  
เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด 

ปกติ 

4  ระดับพ้ืนฐาน 612011006 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) : 
PLC ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

บริษัท เอ็ดดู
เซอร์วิส จ ากัด 

ปกติ 

5  ระดับพ้ืนฐาน 612011007 การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา 
จากวัสดุรอบตัว 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ที ที ครีเอทีฟ 

ปกติ 

      



-๒- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
6  ระดับพ้ืนฐาน 612011008 การจัดการเรียนรู้สู่ไทยแลนด์ 4.0  

ส าหรับครูประถมศึกษา 
ส านักบริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
ร าไพพรรณี 

ปกติ 

7  ระดับพ้ืนฐาน 612011009 การจัดการสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล 
วิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนประถมศึกษา  
สู่เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  
ยุค Thailand 4.0 

บริษัท คิดส์ เวิลด์
มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 

ปกติ 

8  ระดับพ้ืนฐาน 612011010 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามแนวคอนสตรัคติวิสตม์ 
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง 

ปกติ 

9  ระดับพ้ืนฐาน 612011013 การประดิษฐ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างง่าย
ส าหรับครูประถมศึกษา 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน 

ปกติ 

10  ระดับพ้ืนฐาน 612011014 การประเมินผลการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 “3R7C“ และวิสัยทัศน์ 
เชิงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ระดับพ้ืนฐาน 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี 

ปกติ 

11  ระดับพ้ืนฐาน 612011015 การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
ขั้นพ้ืนฐาน 

สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ปกติ 

12  ระดับพ้ืนฐาน 612011017 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) ขั้นพ้ืนฐาน 
ในระดับประถมศึกษา 

อบรมและบริการ
วิชาการ 

ปกติ 

13  ระดับพ้ืนฐาน 612011019 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา ด้วยกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
 
 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 

ปกติ 

      



-๓- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
14  ระดับพ้ืนฐาน 612011020 การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เสริมสร้าง

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และการแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์  
วิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน 
ระดับประถมศึกษา โดยผสานแนวคิด STEM 
การสืบเสาะความรู้ด้วยเมตาคอกนิชั่น  
การใช้เหตุผลประกอบการอุปนัยและนิรนัย
ความรู้ และแนวคิด Active Learning 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

15  ระดับพ้ืนฐาน 612011025 การพัฒนาความรู้เนื้อหาวิชา 
และศาสตร์การสอนส าหรับครู วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ภาควิชาฟิสิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ปกติ 

16  ระดับพ้ืนฐาน 612011026 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
สู่การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ของมืออาชีพ 

บริษัท โมบาย 
โซลูชั่นส์  
อินทิเกรเตอร์ 
จ ากัด 

ปกติ 

17  ระดับพ้ืนฐาน 612011027 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

บริษัท เอสดับเบิ้ล
ยูเอส เอชอาร์ 
โซลูชั่น จ ากัด 

ปกติ 

18  ระดับพ้ืนฐาน 612011029 การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานวิทยฐานะครูสายงานการสอน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เพ่ือครู 

ปกติ 

19  ระดับพ้ืนฐาน 612011032 การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานบูรณาการบันได 10 ขั้น  
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

บริษัท เงินทอง
พะเนิน จ ากัด 

ปกติ 

20  ระดับพ้ืนฐาน 612011036 การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ด้วยกิจกรรมการทดลอง 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 

ปกติ 

21  ระดับพ้ืนฐาน 612011038 การพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์จากวัสดุรอบตัว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ที ที ครีเอทีฟ 
 
 

ปกติ 



-๔- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
22  ระดับพ้ืนฐาน 612011039 การเพ่ิมสมรรถนะครูด้านการวิจัย  

ด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 

ปกติ 

23  ระดับพ้ืนฐาน 612011040 การเรียนรู้โดยการออกแบบ : สะเต็ม 
ส าหรับประถมศึกษา 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี  
วิทยาลัยการศึกษา 
ม.พะเยา 

ปกติ 

24  ระดับพ้ืนฐาน 612011043 การสร้างแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ 
ด้วยภาพ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

บริษัท แม็คเอ็ดดูกา 
จ ากัด 

ปกติ 

25  ระดับพ้ืนฐาน 612011047 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ระดับประถมศึกษา 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เพ่ือครู 

ปกติ 

26  ระดับพ้ืนฐาน 612011048 การออกแบบแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้อง 
กับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs) 

บริษัท โมบาย 
โซลูชั่นส์  
อินทิเกรเตอร์ จ ากัด 

ปกติ 

27  ระดับพ้ืนฐาน 612011050 กิจกรรมการเรียนรู้และการผลิตสื่อ
วิทยาศาสตร์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์พื้นฐาน: 
การถ่ายโอนความร้อนสู่การท าป๊อปคอร์น 
ทรงกลมฟ้าและการดูดาวเบื้องต้น  
การตรวจหาลายนิ้วมือแฝง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี 

ปกติ 

28  ระดับพ้ืนฐาน 612011051 กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา 
เรื่องการออกแบบและสร้างแพ 

คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ 

ปกติ 

29  ระดับพ้ืนฐาน 612011058 เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ที่เน้น STEM Education 

บริษัท นายฉบับ 
จ ากัด 

ปกติ 

30  ระดับพ้ืนฐาน 612011062 เรียนสุข สนุกโน้ต สร้างนักเรียนให้จดบันทึก
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากกระบวนการ Brain-Base Learning (BBL) 
และ VAK-Learning เพ่ือเข้าสู่สังคม 
การเรียนรู้อย่างยั่งยืน ศตวรรษท่ี 21  
ส าหรับวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา 

บริษัท ศูนย์ความรู้
พ่ีจุฬา จ ากัด 

ปกติ 



-๕- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
31  ระดับพ้ืนฐาน 612011063 สร้างห้องเรียนกลับด้าน ผ่านการใช้สื่อ 

และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัพิบูลสงคราม 

ปกติ 

32  ระดับพ้ืนฐาน 612011064 เสริมทักษะการคิดยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ และการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) และนานาชาติ(PISA)  
ผ่านกระบวนการสืบเสาะโดยใชห้ลักฐาน 
เชิงประจักษ ์อิงตามตัวชี้วัด 
หลักสูตรปรับปรุง 2560 

คณะวิทยาศาสตร์ ปกติ 

33  ระดับพ้ืนฐาน 612011067 หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้แบบSTEM 
และการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD 

บริษัท โค-ทีชเชอร์ 
เอ็ด.จ ากัด 

ปกติ 

34  ระดับพ้ืนฐาน 612011068 หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาครู
วิทยาศาสตร์สู่ยุค Education 4.0 :  
ระดับประถมศึกษา 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

35  ระดับพ้ืนฐาน 612014001 6 เรื่อง STEM ต้นแบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
กิจกรรมในห้องเรียน ระดับประถมศึกษา 

บริษัท เลิร์น  
เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด 

ออนไลน์ 

36  ระดับพ้ืนฐาน 613011001 การพัฒนาสมรรถนะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

บริษัท เงินทอง
พะเนิน จ ากัด  

ปกติ 

37  ระดับพ้ืนฐาน 613011002 Smart Tricks เทคนิคการเล่าเรื่อง 
แบบมืออาชีพ ต่อยอดความคิดห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมต้น ในศตวรรษที่ 21 

บริษัท เลิร์น  
เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด  

ปกติ 

38  ระดับพ้ืนฐาน 613011003 STEAM Education นวัตกรรมการบูรณาการ
การจัดการเรีนการสอน เน้นทักษะกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา 

บริษัท อักษร 
อินสไปร์ จ ากัด  

ปกติ 

39  ระดับพ้ืนฐาน 613011004 STEM เชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมต้น 
(แบบผสมสื่อออนไลน์) 

บริษัท เลิร์น  
เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด  

ปกติ 

40  ระดับพ้ืนฐาน 613011005 กลยุทธ์การสอนของครูวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือยกระดับผลการทดสอบโอเน็ต 

บริษัท ไอซัคเซส 
เทรนนิ่ง จ ากัด  

ปกติ 

41  ระดับพ้ืนฐาน 613011007 การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ 
(Active learning) เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ลุคอินเตอร์  

ปกติ 

42  ระดับพ้ืนฐาน 613011008 การจัดการมูลฝอยพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน-
มัธยมศึกษาตอนต้น 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  

ปกติ 



-๖- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
43  ระดับพ้ืนฐาน 613011012 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) : 

TPCK ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

บริษัท เอ็ดดู
เซอร์วิส จ ากัด  

ปกติ 

44  ระดับพ้ืนฐาน 613011014 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม (STEM) 
ร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานและ
ปัญหาเป็นฐานเพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 

ส านักส่งเสริมและ
การศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  

ปกติ 

45  ระดับพ้ืนฐาน 613011017 การจัดการสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลวิชา 
วิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน มัธยมศึกษา  
สู่เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  
ยุค Thailand 4.0 

บริษัท คิดส์ เวิลด์
มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด  

ปกติ 

46  ระดับพ้ืนฐาน 613011018 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว 
คอนสตรัคติวิสตม์ด้วยบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง  

ปกติ 

47  ระดับพ้ืนฐาน 613011019 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ในศตวรรษท่ี 21 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ภาควิชา 
การจัดการเรียนรู้  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  

ปกติ 

48  ระดับพ้ืนฐาน 613011020 การเตรียมสื่อการเรียนการสอนส าหรับใช้ 
ในบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อย่างง่าย 
(Easy Lab) ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษา 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม  

ปกติ 

49  ระดับพ้ืนฐาน 613011021 การบูรณาการการบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้อง 
การเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค์  

ปกติ 

50  ระดับพ้ืนฐาน 613011023 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ขั้นพ้ืนฐาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

อบรมและบริการ
วิชาการ  

ปกติ 

51  ระดับพ้ืนฐาน 613011024 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์ 
ขั้นพ้ืนฐานตามแนวสะเต็มศึกษา 

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น  

ปกติ 

52  ระดับพ้ืนฐาน 613011025 การพัฒนาความรู้เนื้อหาวิชาและศาสตร์ 
การสอนส าหรับครู วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา
ตอนต้นในศตวรรษท่ี 21 

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น  
 

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
53  ระดับพ้ืนฐาน 613011026 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่าน 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัย 
และนวัตกรรมการเรียนรู้ของมืออาชีพ 

บริษัท โมบาย 
โซลูชั่นส์  
อินทิเกรเตอร์ 
จ ากัด  

ปกติ 

54  ระดับพ้ืนฐาน 613011028 การพัฒนาทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้กิจกรรม 
การเรียนการสอนแบบ แอทลาส(ATLAS) 
จากห้องเรียนปกติสู่สะเต็มศึกษา 

บริษัท เงินทอง
พะเนิน จ ากัด  

ปกติ 

55  ระดับพ้ืนฐาน 613011039 การสร้างและการใช้ชุดทดลองวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง ส าหรับท าปฏิบัติการ 
การเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.3 และ รายวิชาเพ่ิมเติมฟิสิกส์ 
ระดับชั้น ม.6 

ภาควิชาฟิสิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

ปกติ 

56  ระดับพ้ืนฐาน 613011040 การสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริม 
มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนคร  

ปกติ 

57  ระดับพ้ืนฐาน 613011041 การสอนโลกท้ังระบบในศตวรรษท่ี 21 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  

ปกติ 

58  ระดับพ้ืนฐาน 613011043 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการสอน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

สมาคมนักธุรกิจ
เอสเอ็มอีรุ่นใหม่  

ปกติ 

59  ระดับพ้ืนฐาน 613011044 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ในยุคการศึกษา 4.0 ด้วยกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัย
พะเยา  
วิทยาเขตเชียงราย  

ปกติ 

60  ระดับพ้ืนฐาน 613011045 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จาก Street Art สงขลา 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน  

ปกติ 



-๘- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
61  ระดับพ้ืนฐาน 613011046 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เพ่ือคร ู 

ปกติ 

62  ระดับพ้ืนฐาน 613011047 การออกแบบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในศตวรรษท่ี 21 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน  

ปกติ 

63  ระดับพ้ืนฐาน 613011048 การออกแบบแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้อง 
กับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs) 

บริษัท โมบาย
โซลูชั่นส์  
อินทิเกรเตอร์ จ ากัด  

ปกติ 

64  ระดับพ้ืนฐาน 613011049 กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมตอนต้น 
เรื่องการออกแบบและสร้างเรือ 

คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์  

ปกติ 

65  ระดับพ้ืนฐาน 613011050 ความรู้พื้นฐานยากับชีวิต บริษัท นิวสเปคทีฟ 
วิสดอม จ ากัด  

ปกติ 

66  ระดับพ้ืนฐาน 613011056 เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาและการพัฒนาทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน  
โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ที่เน้น STEM Education 

บริษัท นายฉบับ 
จ ากัด  

ปกติ 

67  ระดับพ้ืนฐาน 613011059 บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอน
วิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์ 

บริษัท ร้อยล้าน 
พันล้าน จ ากัด  

ปกติ 

68  ระดับพ้ืนฐาน 613011061 แผนผังความคิด (Mind Map) ส าหรับ 
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

บริษัท นิวสเปคทีฟ 
วิสดอม จ ากัด  

ปกติ 

69  ระดับพ้ืนฐาน 613011062 พัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์ 
นอกห้องเรียน 

องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ  

ปกติ 

70  ระดับพ้ืนฐาน 613011063 เรียนสุข สนุกโน้ต สร้างนักเรียนให้จดบันทึก
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
กระบวนการ Brain-Base Learning (BBL) 
และ VAK-Learning เพ่ือเข้าสู่ 
สังคมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ศตวรรษที่21  
ส าหรับวิชาวิทยาสาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 
 
 

บริษัท  
ศูนย์ความรู้พี่จุฬา 
จ ากัด  

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
71  ระดับพ้ืนฐาน 613011065 หลักสูตรการพัฒนาบทปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์สู่ STEM/STEAM 
ส านักบริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร าไพพรรณี  

ปกติ 

72  ระดับพ้ืนฐาน 613011066 หลักสูตรปฏิบัติการเคมีย่อส่วน 
ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

สาขาเคมี 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย  

ปกติ 

73  ระดับพ้ืนฐาน 613011069 หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนา 
ครูวิทยาศาสตร์สู่ยุค Education 4.0 :  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปกติ 

74  ระดับพ้ืนฐาน 614011003 การจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์
ด้วยแอพพลิเคชั่นเพ่ือการศึกษา 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม  

ปกติ 

75  ระดับพ้ืนฐาน 614011006 การจัดการเรียนรู้วิชาเคมีส าหรับผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

สาขาวิชาเคมี 
(คบ.)  
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี  

ปกติ 

76  ระดับพ้ืนฐาน 614011010 การใช้แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 
เพ่ือการศึกษาสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ 

ส านักนวัตกรรม
และบริการสังคม  

ปกติ 

77  ระดับพ้ืนฐาน 614011012 การประมวลผลภาพดิจิทัล บริษัท ทีอีเอสอาร์ 
จ ากัด  

ปกติ 

78  ระดับพ้ืนฐาน 614011013 การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์เซลล์ไฟฟ้า
เคมีแบบย่อส่วน 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร  

ปกติ 

79  ระดับพ้ืนฐาน 614011014 การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยระบบดิจิทัลสมาร์ท
แอพพลิเคชั่น 

บริษัท อีดูเทค 
จ ากัด  

ปกติ 

80  ระดับพ้ืนฐาน 614011020 การสอนดาราศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
 
 
  

ปกติ 



-๑๐- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
81  ระดับพ้ืนฐาน 614011021 การสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับ 

ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน  

ปกติ 

82  ระดับพ้ืนฐาน 614011022 การสอนปฏิบัติการร่วมกับสถานการณ์จ าลอง
เรื่องอณูพันธุศาสตร์  
ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  

ปกติ 

83  ระดับพ้ืนฐาน 614011024 การอบรมเชิงปฏิบัติการทางเคมี :  
เทคนิคการแยกสารด้วยวิธีโครมาโทกราฟี
และวิธีการสกัด 

มหาวิทยาลัย
นครพนม  

ปกติ 

84  ระดับพ้ืนฐาน 614011025 การอบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์ดาราศาสตร์
เพ่ือพัฒนาครูวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง  

ปกติ 

85  ระดับพ้ืนฐาน 614011032 เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และ 
การประยุกต์ในห้องเรียน 

บริษัท  
ไซเบอร์เซิร์ฟโซลูชัน 
จ ากัด  

ปกติ 

86  ระดับพ้ืนฐาน 614011040 เรียนสุข สนุกโน้ต สร้างนักเรียนให้จดบันทึก
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากกระบวนการ Brain-Base Learning 
(BBL) และ VAK-Learning เพ่ือเข้าสู่ 
สังคมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ศตวรรษที่21  
ส าหรับวิชาวิทยาสาสตร์ ระดับชั้นมัธยมปลาย 

บริษัท  
ศูนย์ความรู้พี่จุฬา 
จ ากัด  

ปกติ 

87  ระดับพ้ืนฐาน 614011043 หลักและเทคนิคระดับพื้นฐานส าหรับ 
การคิดนวัตกรรมและการต่อยอดสู่สิทธิบัตร
ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย  

ปกติ 

88  ระดับพ้ืนฐาน 614011044 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้
รูปแบบการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้  
๗ ขั้น (๗E) ประกอบชุด สื่อประสม 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปกติ 

89  ระดับพ้ืนฐาน 614011048 หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาครู
วิทยาศาสตร์สู่ยุค Education 4.0 :  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปกติ 

90  ระดับพ้ืนฐาน 614011055 อินเตอร์เน็ตเพ่ือสรรพสิ่งเบื้องต้น ส านักนวัตกรรม
และบริการสังคม  

ปกติ 



-๑๑- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
91  ระดับพ้ืนฐาน 615011001 การบูรณาการการบริหารจัดการ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้อง 
การเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของสถาบันอาชีวศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค์  

ปกติ 

92  ระดับพ้ืนฐาน 615011003 การออกแบบวงจรกรองความถี่สูง บริษัท ทีอีเอสอาร์ 
จ ากัด  

ปกติ 

93  ระดับพ้ืนฐาน 616011001 การเรียนเชิงรุกกับการประเมิน 
เพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ภาควิชาครุศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน  

ปกติ 

94  ระดับกลาง 612012002 STEM กับการออกแบบการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ส าหรับครูวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย 

ปกติ 

95  ระดับกลาง 612012003 การจัดการเรียนการสอนโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในยุคปฏิรูปไทยแลนด์ ๔.๐ 

บริษัท  
เงินทองพะเนิน 
จ ากัด 

ปกติ 

96  ระดับกลาง 612012007 การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
จากวัสดุในธรรมชาติ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ที ที ครีเอทีฟ 

ปกติ 

97  ระดับกลาง 612012008 การน าแนวคิดสะเต็มศึกษา 
ไปใช้ในสถานศึกษา  
ส าหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

ปกติ 

98  ระดับกลาง 612012009 การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ระดับกลาง 

สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ปกติ 

99  ระดับกลาง 612012010 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ของครูวิทยาศาสตร์ยุคใหม่  
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

สมาคม
ศึกษานิเทศก์ 
แห่งประเทศไทย 

ปกติ 

100  ระดับกลาง 612012014 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
สู่กิจกรรมโครงงาน ระดับประถมศึกษา  
ในศตวรรษท่ี 21 
 
 
 
 

ห้างหุ่นส่วนจ ากัด 
พัฒนวิทยา 

ปกติ 



-๑๒- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
101  ระดับกลาง 612012015 การพัฒนาสมรรถนะครู 4.0 :  

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา STEAM 
และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา STEAM  
สู่เป้าหมายผู้เรียน (3Rs8Cs) 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ปกติ 

102  ระดับกลาง 612012021 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ที่บูรณาการสื่อ ICT เพ่ือการสืบเสาะ 
ทางวิทยาศาสตร์ 

สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

ปกติ 

103  ระดับกลาง 613012010 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม  

ปกติ 

104  ระดับกลาง 613012011 การใช้เครื่องมือ ICT เพ่ือการเรียนการสอน บริษัท นิวสเปคทีฟ 
วิสดอม จ ากัด  

ปกติ 

105  ระดับกลาง 613012013 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สะเต็มศึกษา (STEM Education)  
สู่ชุมชน การเรียนรู้ทางอาชีพ (PLC) 

คณะครุศาสตร์  ปกติ 

106  ระดับกลาง 613012016 การพัฒนาวิธีการสอนผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้แบบ STEAM (Science 
Technology Engineering Arts and Math) 

บริษัท  
แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด  

ปกติ 

107  ระดับกลาง 613012017 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง 

บริษัท  
ไอซัคเซส เทรนนิ่ง 
จ ากัด  

ปกติ 

108  ระดับกลาง 613012018 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ที่เป็นวิทยาศาสตร์ในมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี 
วิทยาลัยการศึกษา 
ม.พะเยา  

ปกติ 

109  ระดับกลาง 613012019 การเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์
ส าหรับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี 
วิทยาลัยการศึกษา 
ม.พะเยา  

ปกติ 

110  ระดับกลาง 613012025 การออกแบบการทดลองวิทยาศาสตร์ 
ตามสาระการเรียนรู้จากวัสดุรอบตัว 

บริษัท เอ็ดดูโซน 
จ ากัด  

ปกติ 



-๑๓- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
111  ระดับกลาง 613012026 การออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21  
และพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์  
และการสร้างแบบทดสอบตามแนวทาง
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
ในสาระการเรียนรู้ “ดาราศาสตร์และอวกาศ” 

โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
ฝ่ายมัธยม  

ปกติ 

112  ระดับกลาง 613012028 ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)  
สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
Active Learning STEM Education  
เพ่ือเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 
ส าหรับครูวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

ปกติ 

113  ระดับกลาง 613012030 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ้า
และวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา  

ปกติ 

114  ระดับกลาง 613012031 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนดาราศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา  

ปกติ 

115  ระดับกลาง 613012038 ห้องเรียนธรรมชาติ: การเรียนรู้และอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน 

ศูนย ์
ความเป็นเลิศด้าน 
ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 
ในท้องถิ่น  

ปกติ 

116  ระดับกลาง 613015001 10 เรื่อง STEM ต้นแบบ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกิจกรรมในห้องเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา 

บริษัท เลิร์น  
เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด  

ออนไลน์ 

117  ระดับกลาง 614012005 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิทยาศาสตร์
ส าหรับการสร้างสื่อการสอน 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัมหาสารคาม  

ปกติ 

118  ระดับกลาง 614012009 การพัฒนาวิธีการสอนผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ แบบ STEAM (Science 
Technology Engineering Arts and Math) – 
ระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย 
 

บริษัท  
แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด  

ปกติ 



-๑๔- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
119  ระดับกลาง 614012012 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ ส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)  

ปกติ 

120  ระดับกลาง 614012013 การเรียนรู้ Stem Education  
ด้วยสื่อ zSpace กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 

บริษัท แบนด์เวิลด์ 
589 กรุ๊ป จ ากัด  

ปกติ 

121  ระดับกลาง 614012018 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกล้องจุลทรรศน์ 
: การใช้งานกล้องจุลทรรศน์ การถ่ายภาพ
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และการซ่อมบ ารุง
กล้องจุลทรรศน์ 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร์  

ปกติ 

122  ระดับกลาง 614012019 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ 
เชิงบูรณาเทคโนโลยีกับสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21  
ส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ทีชชิ่งแอนด์ 
เลิร์นนิ่ง  

ปกติ 

123  ระดับกลาง 614012020 กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยซอฟต์แวร์
ห้องทดลองเสมือนจริงทางเคมี 

บริษัท 
เดอะซันเพล็กซ์ 
เอ็นจิเนียร์ริ่งแอนด์
ซอฟต์แวร์ จ ากัด  

ปกติ 

124  ระดับกลาง 614012024 ทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม  

ปกติ 

125  ระดับกลาง 614012025 เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
เรื่องไฟฟ้ากระแสสลับ 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา  

ปกติ 

126  ระดับกลาง 614012026 เทคนิคการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 
ในรูปแบบ Active Physics  
ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย  

ปกติ 

127  ระดับกลาง 614012027 เทคนิคการสอนโครงงาน/วิจัยให้คิดวิเคราะห์
เชิงสร้างสรรค์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม  

ปกติ 

128  ระดับกลาง 614012028 เทคนิคการสอนโดยใช้หลักการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ สาหรับครูยุค 4.0  
เพ่ือสร้างความสนใจและแรงบันดาลใจ 
ให้กับผู้เรียน 

บริษัท ไวซ์  
เอ็ดดูเคชั่น  
เซ็นเตอร์ จ ากัด  

ปกติ 



-๑๕- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
129  ระดับกลาง 614012031 ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในและการปรับตัว 
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  

ปกติ 

130  ระดับกลาง 614012032 วิทยาศาสตร์กับความงาม ศูนย์เครื่องมือ
ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์  

ปกติ 

131  ระดับกลาง 614012034 สนุกกับพันธุศาสตร์ผ่านสื่อการเรียนรู้ 
ที่กระตุ้นทักษะการคิด 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)  

ปกติ 

132  ระดับกลาง 614012035 อบรมเชิงปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ทางนิวเคลียร์
และปรากฏการณ์บนท้องฟ้าต่อสิ่งมีชีวิต 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร  

ปกติ 

133  ระดับกลาง 615012001 การเสริมสร้างความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์
ส าหรับครูอาชีวศึกษา 

สถาบัน 
การอาชีวศึกษาเกษตร 
ภาคใต้  

ปกติ 

134  ระดับกลาง 613012014 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์  
ที่สอดคล้องต่อวิธีการจัดการเรียนรู้ 
ในรูปแบบ STEM Education 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

ปกติ 

135  ระดับสูง 612013002 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
ในโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือส่งเสริมทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม 

ปกติ 

136  ระดับสูง 612013003 การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน 
สายงานการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา 
ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการให้ผู้เรียน 
ลงมือปฏิบัติจริง ตามวิสัยทัศน์การศึกษาไทย 
4.0 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น ประถมศึกษา เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงได้มาตรฐาน
ระดับชาติและสากล 

บริษัท  
เงินทองพะเนิน 
จ ากัด 

ปกติ 



-๑๖- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
137  ระดับสูง 613013003 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหา

เป็นฐานสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม  

ปกติ 

138  ระดับสูง 613013004 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ผ่านกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
(วิทยาเขตบางเขน)  

ปกติ 

139  ระดับสูง 614013002 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา  
ส าหรับระดับมัธยมศึกษา 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม  

ปกติ 

140  ระดับสูง 614013004 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โดยใช้โมเดล
ครูสมสุข 3อ 2ช 

สมาคมศิษย์เก่า
บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

ปกติ 

141  ระดับสูง 614013006 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนฟิสิกส์
เพ่ือรองรับไทยแลนด์ 4.0 

คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์  

ปกติ 

142  ระดับสูง 614013008 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม  

ปกติ 

143  ระดับสูง 614013011 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์  
(เพ่ือการใช้งานในชีวิตจริง) 

บริษัท นิวสเปคทีฟ 
วิสดอม จ ากัด  

ปกติ 

สาระเนื้อหา คณิตศาสตร์ 
144  ระดับพ้ืนฐาน 612021002 “ครูยุค 4.0 สอนคณิตศาสตร์ให้สนุก  

ด้วยเกมคณิตศาสตร์ Hands-on” 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ 
อินโนเวชั่น จ ากัด 

ปกติ 

145  ระดับพ้ืนฐาน 612021008 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL 
(Problem based learning) และ PLC 
Professional learning community) 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง 

ปกติ 

146  ระดับพ้ืนฐาน 612021010 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ด้วยของเล่นและเกม 

สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

ปกติ 

147  ระดับพ้ืนฐาน 612021011 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เกม  
และอุปกรณ์คณิตศาสตร์  
(ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 – 3) 
 

บริษัท ไอซัคเซส 
เทรนนิ่ง จ ากัด 

ปกติ 



-๑๗- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
148  ระดับพ้ืนฐาน 612021012 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เกม  

และอุปกรณ์คณิตศาสตร์ 
เพ่ือพัฒนาความสามารถ ด้านค านวณ 
(Numeracy) และทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 

บริษัท ไอซัคเซส 
เทรนนิ่ง จ ากัด 

ปกติ 

149  ระดับพ้ืนฐาน 612021013 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา 

ภาควิชา 
การจัดการเรียนรู้  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปกติ 

150  ระดับพ้ืนฐาน 612021018 การพัฒนาการกระบวนการคิดคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษาด้วยกระบวนการ 
Problem Based Learning (PBL) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สหสิกขมาตร 

ปกติ 

151  ระดับพ้ืนฐาน 612021020 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ที่เน้นการแก้ปัญหาโดยการสร้าง 
ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 

คณะวิทยาศาสตร์ ปกติ 

152  ระดับพ้ืนฐาน 612021023 การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นการแก้ปัญหา (Problem Solving) 
โดยใช้กลยุทธ์ทางคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ดอกเตอร์รุ่งเอ็ด
ดูเคชั่น  

ปกติ 

153  ระดับพ้ืนฐาน 612021024 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
สู่การวิจัยและนวตักรรมการเรียนรู้ของมืออาชีพ 

บริษัท โมบาย 
โซลูชั่นส์  
อินทิเกรเตอร์ จ ากัด 

ปกติ 

154  ระดับพ้ืนฐาน 612021026 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วย
โครงงานโดยใช้เทคนิค “ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด” 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา 

ห้างหุ่นส่วนจ ากัด 
พัฒนวิทยา 

ปกติ 

155  ระดับพ้ืนฐาน 612021027 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
โดยประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงรุก  
ตามแนวอคิตะ (AKITA Action) 

ศูนย์บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

156  ระดับพ้ืนฐาน 612021028 การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานวิทยฐานะครูสายงานการสอน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เพ่ือครู 

ปกติ 

157  ระดับพ้ืนฐาน 612021029 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  
ด้านทักษะกระบวนการให้เหตุผล  
ทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้ 
แบบค้นพบ (Discovery Method) 

ส านักวิเทศสัมพันธ์
และการจัด
การศึกษานานาชาติ 

ปกติ 



-๑๘- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
158  ระดับพ้ืนฐาน 612021030 การพัฒนาสมรรถนะครู ด้านทักษะ

กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
ด้วยวิธีการสอนแบบอุปนัยและนิรนัย
ประกอบสื่อ Learning object 

ส านักวิเทศสัมพันธ์
และการจัด
การศึกษานานาชาติ 

ปกติ 

159  ระดับพ้ืนฐาน 612021031 การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์  
ในการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา  
โดยใช้แนวคิดการศึกษาชั้นเรียน  
(Lesson Study) 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

160  ระดับพ้ืนฐาน 612021033 การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการรู้จ านวน 
(Numeracy) ของนักเรียนประถมศึกษา 

คณะครุศาสตร์  ปกติ 

161  ระดับพ้ืนฐาน 612021036 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย์  

ปกติ 

162  ระดับพ้ืนฐาน 612021038 การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด  
เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการชั้นเรียน 
ที่ส่งเสริมความสามารถการคิดของผู้เรียน  
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

ปกติ 

163  ระดับพ้ืนฐาน 612021043 การสอนคณิตศาสตร์ส าหรับครู 
ที่ไม่จบเอกคณิตศาสตร์ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ดอกเตอร์รุ่ง 
เอ็ดดูเคชั่น  

ปกติ 

164  ระดับพ้ืนฐาน 612021044 การออกแบบกลยุทธ์การเรียนรู้รายตัวชี้วัด
เพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
ส าหรับผู้เรียนประถมศึกษา 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เพ่ือคร ู 

ปกติ 

165  ระดับพ้ืนฐาน 612021045 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สาระพีชคณิต 
ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยสมาร์ทแอพพลิเคชั่น
ส าหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา 

บริษัท อีดูเทค 
จ ากัด  

ปกติ 

166  ระดับพ้ืนฐาน 612021049 ทิศทางใหม่ของการประเมินการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21  
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิชาชีพครู
ส าหรับอาเซียน  

ปกติ 

167  ระดับพ้ืนฐาน 612021050 เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับ ประถมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning 

บริษัท นายฉบับ 
จ ากัด  

ปกติ 



-๑๙- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
168  ระดับพ้ืนฐาน 612021051 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ประถมศึกษา 

โดยใช้ทักษะและกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์ 

บริษัท แม็คเอ็ดดูกา 
จ ากัด  

ปกติ 

169  ระดับพ้ืนฐาน 612021054 เทคนิคและสื่อการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับ 
ครูประถมศึกษาด้วยกระบวนการ STEM ศึกษา  
ระดับประถมศึกษา 

บริษัท นายฉบับ 
จ ากัด  

ปกติ 

170  ระดับพ้ืนฐาน 612021056 แนวทางใหม่การสอนแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ดอกเตอร์รุ่ง 
เอ็ดดูเคชั่น  

ปกติ 

171  ระดับพ้ืนฐาน 612021058 พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สู่ความเป็นเลิศ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ดอกเตอร์รุ่ง 
เอ็ดดูเคชั่น  

ปกติ 

172  ระดับพ้ืนฐาน 612021059 พ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
ส าหรับศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษา 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิชาชีพครู
ส าหรับอาเซียน  

ปกติ 

173  ระดับพ้ืนฐาน 612021062 สื่อการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

ภาควิชาครุศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขต
ก าแพงแสน  

ปกติ 

174  ระดับพ้ืนฐาน 612021066 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ:  
เพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะของครูตาม  
ว ๒๑ ด้านการสอนและการประเมิน ยุค ๔.๐ 
ร่วมกับการโค้ชแบบผสมผสาน PLC :  
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน และการวัด
และประเมินผล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับพ้ืนฐาน 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
พัฒนาครู 4.0  

ปกติ 

175  ระดับพ้ืนฐาน 612021071 หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนา 
ครูคณิตศาสตร์สู่ยุค Education 4.0 :  
ระดับประถมศึกษา 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปกติ 

176  ระดับพ้ืนฐาน 612021076 เอแม็ทและซูโดกุ เพ่ือการเรียนการสอน
ส าหรับครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา 

บริษัทแม็กซ์
พลอยส์ อินเตอร์
เนชั่นแนลจ ากัด  

ปกติ 



-๒๐- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
177  ระดับพ้ืนฐาน 613021001 การแก้ไขโจทย์คณิตศาสตร์ 

โดยใช้โปรแกรม Geogebra  
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม  

ปกติ 

178  ระดับพ้ืนฐาน 613021002 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
โดยบูรณาการศาสตร์ของพระราชา  
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์  

ปกติ 

179  ระดับพ้ืนฐาน 613021003 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ส านักวิเทศสัมพันธ์
และการจัด
การศึกษานานาชาติ  

ปกติ 

180  ระดับพ้ืนฐาน 613021006 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ภาควิชา 
การจัดการเรียนรู้  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  

ปกติ 

181  ระดับพ้ืนฐาน 613021007 การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร์ 
ด้วยเทคโนโลยีเครื่องค านวณทางวิทยาศาสตร์  
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด  

ปกติ 

182  ระดับพ้ืนฐาน 613021010 การพัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู้เสริมสร้าง
ทักษะการแก้ปัญหา การให้เหตุผล 
ทางคณิตศาสตร์และการเชื่อมโยงทางคณิต
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
โดยผสานแนวคิดการแก้ปัญหาแบบปลายเปิด 
แบบฮิวริสติกส์ ทฤษฎีพหุปัญญา  
การสืบเสาะความรู้ด้วยเมตาคอกนิชั่น  
และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปกติ 

183  ระดับพ้ืนฐาน 613021011 การพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ด้านทักษะกระบวนการแก้ปัญหาสู่ออกแบบ
ปฏิบัติการสอนที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยจัดการกิจกรรมแบบ STEM Education 
กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
 
 

ส านักวิเทศสัมพันธ์
และการจัด
การศึกษานานาชาติ  

ปกติ 



-๒๑- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
184  ระดับพ้ืนฐาน 613021013 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผล 

ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

โรงเรียนกันเกรา
พิทยาคม  

ปกติ 

185  ระดับพ้ืนฐาน 613021015 การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์  
ด้านทักษะการแก้ปัญหา ด้วยการจัดการ เรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning) ผสานหลักการท างาน 
ของศาสตร์พระราชา 

ส านักวิเทศสัมพันธ์
และการจัด
การศึกษานานาชาติ  

ปกติ 

186  ระดับพ้ืนฐาน 613021018 การวิจัยเชิงปฏิบัติการกับการพัฒนา 
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร  

ปกติ 

187  ระดับพ้ืนฐาน 613021020 การสอนเรขาคณิตด้วย GeoGebra  
ส าหรับมัธยมศึกษาตอนต้น 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  

ปกติ 

188  ระดับพ้ืนฐาน 613021024 การออกแบบกลยุทธ์การเรียนรู้รายตัวชี้วัด
เพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
ส าหรับผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เพ่ือคร ู 

ปกติ 

189  ระดับพ้ืนฐาน 613021025 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
สาระพีชคณิต ผ่านสมาร์ทโฟน 
ด้วย สมาร์ทแอพพลิเคชั่นสาหรับครูผู้สอน  
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

บริษัท อีดูเทค 
จ ากัด  

ปกติ 

190  ระดับพ้ืนฐาน 613021028 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ 
 แบบ Teach Less Learn More (TLLM) 
เพ่ือการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  

ปกติ 

191  ระดับพ้ืนฐาน 613021030 ทิศทางใหม่ของการประเมินการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21  
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิชาชีพครู
ส าหรับอาเซียน  

ปกติ 

192  ระดับพ้ืนฐาน 613021032 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ 
มัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

บริษัท  
แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด  

ปกติ 

193  ระดับพ้ืนฐาน 613021035 พ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
ส าหรับศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมศึกษา 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิชาชีพครู
ส าหรับอาเซียน  

ปกติ 



-๒๒- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
194  ระดับพ้ืนฐาน 613021039 สะเต็มศึกษากับการจัดค่ายพัฒนาการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
ภาควิชาครุศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขต
ก าแพงแสน  

ปกติ 

195  ระดับพ้ืนฐาน 613021040 หลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ 
ในสถานศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ปกติ 

196  ระดับพ้ืนฐาน 613021043 หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนา 
ครูคณิตศาสตร์สู่ยุค Education 4.0 :  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

197  ระดับพ้ืนฐาน 614021004 การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร์ 
ด้วยเทคโนโลยีเครื่องค านวณทางวิทยาศาสตร์  
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด  

ปกติ 

198  ระดับพ้ืนฐาน 614021008 การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ 
ด้วยการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดย 
ใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad  
ในศตวรรษท่ี 21 (ระดับพื้นฐาน) 

บริษัท 
เงินทองพะเนิน 
จ ากัด  

ปกติ 

199  ระดับพ้ืนฐาน 614021010 การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการและโครงงาน
คณิตศาสตร์ส าหรับครูประจ าการในโรงเรียน
เขตภาคเหนือตอนล่าง 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร  

ปกติ 

200  ระดับพ้ืนฐาน 614021016 หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาครู
คณิตศาสตร์สู่ยุค Education 4.0 :  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปกติ 

201  ระดับพ้ืนฐาน 614021017 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ 
และสร้างสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
โดยใช้โปรแกรม LaTeX 

มหาวิทยาลัย
นครพนม  

ปกติ 

202  ระดับพ้ืนฐาน 614021018 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างวีดีโอการศึกษา
อย่างมีคุณภาพด้วยโปรแกรม Camtasia 
(ระดับพ้ืนฐาน) 

หจก.ไอไอ  
(ไทยแลนด์)  

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
203  ระดับพ้ืนฐาน 615021001 การออกแบบคณิตศาสตร์เชิงทดลอง 

ด้วยกระบวนการเมตาคอกนิชัน  
ระดับอาชีวศึกษา 

บริษัท นายฉบับ 
จ ากัด  

ปกติ 

204  ระดับพ้ืนฐาน 615021002 พ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
ส าหรับศตวรรษที่ 21 ระดับอาชีวศึกษา 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิชาชีพครู
ส าหรับอาเซียน  

ปกติ 

205  ระดับพ้ืนฐาน 612024001 “การยกระดับทักษะทางคณิตศาสตร์ 
ด้วยหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบสิงคโปร์” 

บริษัท วิสดอมไวด์ 
จ ากัด 

ปกติ 

206  ระดับพ้ืนฐาน 612021005 การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

ปกติ 

207  ระดับพ้ืนฐาน 612021041 การสอนคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษา
ชั้นเรียน (Lesson Study)และวิธีการ  
แบบเปิด (Open Approach) 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

ปกติ 

208  ระดับกลาง 612022003 การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
แบบ Active Learning โดยใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ส าหรับครูประถมศึกษา 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง  

ปกติ 

209  ระดับกลาง 612022009 การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิดในศตวรรษท่ี 21  
ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ทีชชิ่งแอนด์ 
เลิร์นนิ่ง  

ปกติ 

210  ระดับกลาง 612022010 การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอนส าหรับครูคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย  

ปกติ 

211  ระดับกลาง 612022014 นวัตกรรมการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในศตวรรษท่ี 21  
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิชาชีพครู
ส าหรับอาเซียน  

ปกติ 

212  ระดับกลาง 613022006 การพัฒนาสื่อจ าลองสถานการณ์ 
เพ่ือการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้โปรแกรม 
GeoGebra ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนชุมชน
บ้านค าพอกท่า
ดอกแก้ว 

ปกติ 

213  ระดับกลาง 613022007 การสร้างสื่อการเรียนการสอน  
โดยใช้โปรแกรม GeoGebra 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย ์

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
214  ระดับกลาง 613022011 ครูคณิตศาสตร์ กับ Thailand 4.0 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

ปกติ 

215  ระดับกลาง 613022013 นวัตกรรมการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในศตวรรษท่ี 21  
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิชาชีพครู
ส าหรับอาเซียน 

ปกติ 

216  ระดับกลาง 614022001 การแก้ไขโจทย์คณิตศาสตร์ 
โดยใช้โปรแกรม SCILAB  
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม  

ปกติ 

217  ระดับกลาง 614022002 การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
แบบ Active Learning โดยใช้สื่อ 
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ส าหรับครูมัธศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง  

ปกติ 

218  ระดับกลาง 614022004 การพัฒนาความสามารถของครู 
สายงานการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ด้านการท าวิจัยจากงานประจาสู่ห้องเรียน
ตามวิธีสอนแบบการวิจัยเป็นฐาน  
ด้วยกระบวนการ R to 2R 

บริษัท  
เงินทองพะเนิน 
จ ากัด  

ปกติ 

219  ระดับกลาง 614022008 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะ
ความรู้ทางสถิติส าหรับครูประจ าการ 
ในโรงเรียนเขตภาคเหนือตอนล่าง 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร  

ปกติ 

220  ระดับกลาง 614022009 การอบรมสถิติและโปรแกรมส าเร็จรูป 
ทางสถิติเพ่ือการวิจัยส าหรับครูประจ าการ 
ในโรงเรียนเขตภาคเหนือตอนล่างด้วย 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร  

ปกติ 

221  ระดับสูง 613023005 พัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจ าลอง
สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง 

ปกติ 

222  ระดับสูง 614023002 การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ 
ด้วยการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม  
The Geometer’s Sketchpad  
ในศตวรรษท่ี 21 (ระดับกลาง) 

บริษัท  
เงินทองพะเนิน 
จ ากัด  

ปกติ 

223  ระดับสูง 614023003 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการประเมิน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับศตวรรษท่ี 21 
ระดับมัธยมศึกษา 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิชาชีพครู
ส าหรับอาเซียน  

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
สาระเนื้อหา ภาษาไทย 

224  ระดับพ้ืนฐาน 612031001 “3 เดือน อ่านออก เขียนได้ โดยใช้นวัตกรรม
การสอนจากฐานคิดทฤษฎีBBLร่วมกับ 
แนว DLTV” 

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น  

ปกติ 

225  ระดับพ้ืนฐาน 612031002 การแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษให้ยั่งยืนในโรงเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

โรงเรียน 
บ้านหนองแก  

ปกติ 

226  ระดับพ้ืนฐาน 612031004 การเขียนเพ่ือบูรณาการความเข้าใจ 
ระหว่างครูและนักเรียน 

บริษัท นิวสเปคทีฟ 
วิสดอม จ ากัด  

ปกติ 

227  ระดับพ้ืนฐาน 612031006 การจัดการสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล 
วิชาภาษาไทย ในชั้นเรียน ประถมศึกษา  
สู่เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  
ยุค Thailand 4.0 

บริษัท คิดส์ เวิลด์
มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด  

ปกติ 

228  ระดับพ้ืนฐาน 612031007 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามแนว Active Learning  
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาไทย 
ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูประถมศึกษา 

บริษัท เอ็ดเทค  
ครีเอชั่น จ ากัด  

ปกติ 

229  ระดับพ้ืนฐาน 612031009 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู 4.0 : 
ภาษาไทยระดับประถมศึกษา 

ภาควิชา 
การจัดการเรียนรู้  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  

ปกติ 

230  ระดับพ้ืนฐาน 612031010 การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ภาษาไทย  
ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เพ่ือคร ู 

ปกติ 

231  ระดับพ้ืนฐาน 612031014 การพัฒนาการอ่าน และเขียน ๔ เดือน 
อ่านออกเขียนได้ โดยใช้กิจกรรม  
อ่าน เขียน เรียนสนุก 

บริษัท ไอซัคเซส 
เทรนนิ่ง จ ากัด  

ปกติ 

232  ระดับพ้ืนฐาน 612031015 การพัฒนาครู ด้านการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย  
โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ 

ส านักวิเทศสัมพันธ์
และการจัด
การศึกษานานาชาติ  

ปกติ 

233  ระดับพ้ืนฐาน 612031017 การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  
เพ่ือพัฒนาการอ่านภาษาไทย  
ระดับประถมศึกษา โดยใช้นิทานคุณธรรม
ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
 
 
 

ส านักวิเทศสัมพันธ์
และการจัด
การศึกษานานาชาติ  

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
234  ระดับพ้ืนฐาน 612031019 การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ 

เพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย  
ระดับประถมศึกษา  
โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ  
ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปกติ 

235  ระดับพ้ืนฐาน 612031022 การพัฒนาครูสอนภาษาไทย 
ระดับประถมศึกษาในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ การสอนอ่านและเขยีนเชิงบรูณาการ 
การใชภ้าษาและวรรณคดีไทยด้วยชดุการสอน 

ส านักวิเทศสัมพันธ์
และการจัด
การศึกษานานาชาติ  

ปกติ 

236  ระดับพ้ืนฐาน 612031024 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning สู่ประเทศไทย 4.0 
ด้วยกระบวนการ GPAS  
ส าหรับครูระดับประถมศึกษา 

ศูนย์ Active 
Leraning Center 
(ALC)  

ปกติ 

237  ระดับพ้ืนฐาน 612031025 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัย 
และนวัตกรรมการเรียนรู้ของมืออาชีพ 

บริษัท  
โมบาย โซลูชั่นส์  
อินทิเกรเตอร์ 
จ ากัด  

ปกติ 

238  ระดับพ้ืนฐาน 612031030 การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานวิทยฐานะครูสายงานการสอน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เพ่ือคร ู 

ปกติ 

239  ระดับพ้ืนฐาน 612031033 การพัฒนาสมรรถนะของครู ด้านทักษะ 
การสอนอ่าน เขียน สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา  
เพ่ือการคิดวิเคราะห์  
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA) 

โรงเรียน 
เวตวันวิทยา  

ปกติ 

240  ระดับพ้ืนฐาน 612031034 การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
และการเขียน สื่อความโดยใช้การสอนคิด
แบบหมวก 6 ใบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับประถมศึกษา 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปกติ 

241  ระดับพ้ืนฐาน 612031035 การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
และการเขียนสื่อความ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปกติ 



-๒๗- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
242  ระดับพ้ืนฐาน 612031036 การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดการเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์ 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 

บริษัท นายฉบับ 
จ ากัด  

ปกติ 

243  ระดับพ้ืนฐาน 612031037 การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยให้อ่านเก่งเขียนเก่งด้วยกระบวนการ 
เรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  
ระดับประถมศึกษา 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปกติ 

244  ระดับพ้ืนฐาน 612031038 การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดการเรียนรู้
อย่างมีความสุขเพ่ือแก้ปัญหาการอ่าน  
และการเขียนภาษาไทย โดยใช้เพลง และเกม 
ระดับประถมศึกษา 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปกติ 

245  ระดับพ้ืนฐาน 612031046 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณคดี
ไทยส าหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา : 
การจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

ปกติ 

246  ระดับพ้ืนฐาน 612031049 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

ปกติ 

247  ระดับพ้ืนฐาน 612031051 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 ส าหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  
ระดับประถมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง  

ปกติ 

248  ระดับพ้ืนฐาน 612031052 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บ้านเฮา 2017  

ปกติ 

249  ระดับพ้ืนฐาน 612031053 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
PLC เพ่ือแก้ปัญหา และพัฒนา การอ่าน 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยใน 
โรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยกระบวนการเรียนรู้
แบบ Active Learning 

บริษัท นายฉบับ 
จ ากัด  

ปกติ 

250  ระดับพ้ืนฐาน 612031058 การสอนภาษาไทยด้วยแนวคิดเชิงบูรณาการ บริษัท 
แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด  

ปกติ 



-๒๘- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
251  ระดับพ้ืนฐาน 612031059 การสอนภาษาไทยโดยใช้นิทานเป็นสื่อ ส านักส่งเสริมและ

การศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  

ปกติ 

252  ระดับพ้ืนฐาน 612031061 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนและ
การสร้างสื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรับครูระดับประถมศึกษา 

บริษัท วิชวัน  
อินโฟ จ ากัด  

ปกติ 

253  ระดับพ้ืนฐาน 612031065 การออกแบบกลยุทธ์ความส าเร็จใน 
การยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ภาษาไทย 
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เพ่ือคร ู 

ปกติ 

254  ระดับพ้ืนฐาน 612031068 การออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ภาษาไทย เพ่ือพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
เขียนของผู้เรียน 

คณะครุศาสตร์  ปกติ 

255  ระดับพ้ืนฐาน 612031070 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิด 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา  

ปกติ 

256  ระดับพ้ืนฐาน 612031071 การออกแบบแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้อง 
กับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs) 

บริษัท โมบาย 
โซลูชั่นส์  
อินทิเกรเตอร์ จ ากัด  

ปกติ 

257  ระดับพ้ืนฐาน 612031082 เทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาไทย 
แบบ active learning : เพ่ิมพูนทักษะ 
การอ่าน การคิดและการเขียน 

บริษัท ไอซัคเซส 
เทรนนิ่ง จ ากัด  

ปกติ 

258  ระดับพ้ืนฐาน 612031084 เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ระดับประถมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning 

บริษัท นายฉบับ 
จ ากัด  

ปกติ 

259  ระดับพ้ืนฐาน 612031090 นวัตกรรมการสอนภาษาไทยด้วยสื่อ 
การละครสร้างสรรค์ในระดับชั้นประถมศึกษา 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปกติ 

260  ระดับพ้ืนฐาน 612031099 เรียนสุข สนุกโน้ต สร้างนักเรียนให้จดบันทึก
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
กระบวนการ Brain-Base Learning (BBL) 
และ VAK-Learning เพ่ือเข้าสู่สังคม 
การเรียนรู้อย่างยั่งยืน ศตวรรษท่ี21  
ส าหรับวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา 

บริษัท  
ศูนย์ความรู้พี่จุฬา 
จ ากัด  

ปกติ 

261  ระดับพ้ืนฐาน 612031101 ศาสตร์พระราชา ส าหรับครูดีภาษาไทย 
ในศตวรรษท่ี 21 (ประถมศึกษา) 

มูลนิธิ 
ครูดีของแผ่นดิน  

ปกติ 



-๒๙- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
262  ระดับพ้ืนฐาน 612031103 สอนอย่างไร ให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้  

ใช้ภาษาไทยสื่อสารเป็น 
สาขาวิชา
นวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 
คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม  

ปกติ 

263  ระดับพ้ืนฐาน 612031104 สี่เดือนอ่านออกเขียนได้ใน 
โรงเรียนพหุวัฒนธรรม 

ศูนย์ Active 
Leraning Center 
(ALC)  

ปกติ 

264  ระดับพ้ืนฐาน 612031106 สุนทรียลักษณ์ทางภาษาไทย : การสอนอ่าน
ท านองเสนาะ และการร้องเพลงพื้นบ้าน  
เพ่ือส่งเสริมการสอนโดยใช้คุณธรรมเป็นฐาน
(กลุ่มครูประถมศึกษา) 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปกติ 

265  ระดับพ้ืนฐาน 612031107 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning ผ่าน 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เพ่ือส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
และทักษะการจัดการเรียนรู้ 
ของครูประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

อบรมและ 
บริการวิชาการ 

ปกติ 

266  ระดับพ้ืนฐาน 612031108 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย:
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะ
การอ่านจับใจความของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษา ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ 
(Jigsaw) 

ส านักวิเทศ
สัมพันธ์และ 
การจัดการศึกษา
นานาชาติ 

ปกติ 

267  ระดับพ้ืนฐาน 612031109 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนา
สมรรถนะครู 4.0 ตามแนวทางของ ว 21 
ร่วมกับการโค้ชแบบผสมผสาน PLC:  
เรื่อง การวัดและประเมินผล, การวิจัย และ
สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยระดับพ้ืนฐาน 
 
 
 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
พัฒนาครู 4.0 

ปกติ 



-๓๐- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
268  ระดับพ้ืนฐาน 612031110 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนา

สมรรถนะครู 4.0 ตามแนวทางของ ว 21 
ร่วมกับการโค้ชแบบผสมผสาน PLC:  
เรื่อง การออกแบบหน่วย-แผนการจัดการ
เรียนรู้, กลยุทธ์การสอน และการบริหาร
จัดการชั้นเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับพื้นฐาน 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
พัฒนาครู 4.0 

ปกติ 

269  ระดับพ้ืนฐาน 613031002 “การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑” 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ปกติ 

270  ระดับพ้ืนฐาน 613031003 “รูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
ครูภาษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑ :  
กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการคิดข้ันสูง” 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ปกติ 

271  ระดับพ้ืนฐาน 613031004 การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 
ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น:
ระดับพ้ืนฐาน 

บริษัท ไอเวิลด์ 
จ ากัด 

ปกติ 

272  ระดับพ้ืนฐาน 613031006 การจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยระดับ
มัธยมศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ 
การสร้างความรู้ 

โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
ฝ่ายมัธยม 

ปกติ 

273  ระดับพ้ืนฐาน 613031007 การจัดการสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลวิชา
ภาษาไทย ในชั้นเรียน มัธยมศึกษา  
สู่เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  
ยุค Thailand 4.0 

บริษัท คิดส์ เวิลด์
มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 

ปกติ 

274  ระดับพ้ืนฐาน 613031008 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
การคิดในวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 

บริษัท  
เพอลังอิ พับลิชชิ่ง 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

ปกติ 

275  ระดับพ้ืนฐาน 613031009 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู 4.0 : 
ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ภาควิชา 
การจัดการเรียนรู้ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปกติ 



-๓๑- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
276  ระดับพ้ืนฐาน 613031011 การพัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

เสริมสร้างการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวคิด 
การใช้ปัญหาเป็นฐานประกอบสื่อเทคโนโลยี  
การเรียนรู้แบบเชิงรุก การใช้เหตุผลสะท้อน
ความคิด สถานการณ์จ าลองและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

277  ระดับพ้ืนฐาน 613031015 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณคดี
ไทยส าหรับครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น : การจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ปกติ 

278  ระดับพ้ืนฐาน 613031016 การเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือพัฒนาทักษะส าคัญ
ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21:  
ความท้าทายส าหรับครชูั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

บริษัท เขียวยั่งยืน 
จ ากัด 

ปกติ 

279  ระดับพ้ืนฐาน 613031027 การออกแบบกลยุทธ์ความส าเร็จ 
ในการยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ภาษาไทย 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เพ่ือครู 

ปกติ 

280  ระดับพ้ืนฐาน 613031034 เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับ มัธยมศึกษา และการพัฒนาทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน  
โดยการจัดการ เรียนรู้แบบ Active Learning 

บริษัท นายฉบับ 
จ ากัด 

ปกติ 

281  ระดับพ้ืนฐาน 613031036 เทคนิคการสอนเชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการรู้เรื่องการอ่าน 
(PISA) 

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
เผยแพร่นวัตกรรม
ทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ปกติ 

282  ระดับพ้ืนฐาน 613031038 ภาษาไทย “การพัฒนาครูภาษาไทยระดับ
มัธยมศึกษา เพ่ือยกระดับผลการทดสอบ 
ทางการศึกษา O-NET,PISA และ 9 วิชา
สามัญของนักเรียน” 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ปกติ 



-๓๒- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
283  ระดับพ้ืนฐาน 613031044 สืบส าเนียง...อ่านออกเสียงท านองเสนาะ 

(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
นครราชสีมา 

ปกติ 

284  ระดับพ้ืนฐาน 613031045 สุนทรียลักษณ์ทางภาษาไทย : การสอน 
อ่านท านองเสนาะ และการร้องเพลงพ้ืนบ้าน  
เพ่ือส่งเสริมการสอนโดยใช้คุณธรรมเป็นฐาน
(กลุ่มครูมัธยมศึกษาตอนต้น) 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

285  ระดับพ้ืนฐาน 613031050 หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนา 
ครูภาษาไทยสู่ยุค Education 4.0 :  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

286  ระดับพ้ืนฐาน 614031001 “การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษา” 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

ปกติ 

287  ระดับพ้ืนฐาน 614031002 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (บทกวี) บริษัท นิวสเปคทีฟ 
วิสดอม จ ากัด  

ปกติ 

288  ระดับพ้ืนฐาน 614031005 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู 4.0 : 
ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ภาควิชา 
การจัดการเรียนรู้  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  

ปกติ 

289  ระดับพ้ืนฐาน 614031006 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูภาษาไทย  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

ปกติ 

290  ระดับพ้ืนฐาน 614031007 การพัฒนาบุคลิกภาพและการน าเสนองาน
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในยุค 4.0 

บริษัท นายฉบับ 
จ ากัด  

ปกติ 

291  ระดับพ้ืนฐาน 614031017 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เพ่ือส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
และทักษะการจัดการเรียนรู้ 
ของครูมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

อบรมและบริการ
วิชาการ  

ปกติ 



-๓๓- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
292  ระดับพ้ืนฐาน 614031018 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย:

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิด
สมองเป็นฐาน (BBL) ประกอบกลุ่มร่วมมือ 
ที่ใช้ผังกราฟฟิก เพ่ือส่งเสริมทักษะ 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ส านักวิเทศสัมพันธ์
และการจัด
การศึกษานานาชาติ  

ปกติ 

293  ระดับพ้ืนฐาน 614031019 หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนา 
ครูภาษาไทยสู่ยุค Education 4.0 :  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปกติ 

294  ระดับพ้ืนฐาน 614032003 พัฒนาทักษะขั้นสูง ในการปฏิบัติการ
วิเคราะห์หลักสูตร และเขียนแผน 
จัดการเรียนรู้แบบใช้ ๙ ตาราง  
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการสอน  
และน าไทยสู่ไทยแลนด์ ๔.๐  
ด้วยการเสริมสร้างผู้เรียน 
ให้มีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ส าหรับครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ที่เน้นการเรียนรู้ 
แบบมีส่วนร่วมของซิปปา โมเดล (CIPPA 
Model) ด้วยการใช้กระบวนการแก้ปัญหา
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ในการน้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือเป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์การพัฒนาคุณธรรมน าความรู้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐาน 
ตามระบบประกันคุณภาพระดับชั้นเรียน 
ของสถานศึกษา 

บริษัท ส่งเสริม
การศึกษาและ
พัฒนาวิชาชีพครู 
จ ากัด 

ปกติ 

295  ระดับกลาง 612032003 การจัดการเรียนรู้ของครูยุค 4.0:  
บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สู่นวัตกรรม 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ปกติ 

296  ระดับกลาง 612032004 การจัดการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระ
ภาษาไทยสู่นวัตกรรม 4.0 

บริษัท ศูนย์พัฒนา
วิชาการบูรพา 
จ ากัด 

ปกติ 



-๓๔- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
297  ระดับกลาง 612032007 การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เพ่ือการเรียนการสอนในห้องเรียน
ตามมาตรการวิชาชีพชั้นสูง 

มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ 

ปกติ 

298  ระดับกลาง 612032008 การสอนอ่านรู้เรื่องภาษาไทย แบบ 5W3H โปรแกรมวิชา
พ้ืนฐานและ
บริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร ์

ปกติ 

299  ระดับกลาง 612032010 การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ 
การเรียนรู้ภาษาไทย  
เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดในศตวรรษท่ี 21 
ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ทีชชิ่ง แอนด์ 
เลิร์นนิ่ง 

ปกติ 

300  ระดับกลาง 612032017 หลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอนภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ปกติ 

301  ระดับกลาง 612032018 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนา
สมรรถนะครู 4.0 ตามแนวทางของ ว 21 
ร่วมกับการโค้ชแบบผสมผสาน PLC:  
เรื่อง การวัดและประเมินผล การวิจัย และสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับกลาง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
พัฒนาครู 4.0 

ปกติ 

302  ระดับกลาง 612032019 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนา
สมรรถนะครู 4.0 ตามแนวทางของ ว 21 
ร่วมกับการโค้ชแบบผสมผสาน PLC: เรื่อง 
การออกแบบหน่วย-แผนการจัดการเรียนรู้, 
กลยุทธ์การสอน และการบริหารจัดการชั้น
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับกลาง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
พัฒนาครู 4.0 

ปกติ 

303  ระดับกลาง 613032002 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถ 
ในการอ่านคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

ปกติ 



-๓๕- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
304  ระดับกลาง 613032005 หลักสูตรฝึกอบรมการแต่งบทร้อยกรอง  

ส าหรับครูผู้สอนภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

ปกติ 

305  ระดับกลาง 614032001 การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 
ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย :
ระดับกลาง 

บริษัท ไอเวิลด์ 
จ ากัด  

ปกติ 

306  ระดับกลาง 614032005 หลักสูตรฝึกอบรมอ่านท านองเสนาะส าหรับ
ครูผู้สอนภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  

ปกติ 

307  ระดับสูง 612033002 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนา
สมรรถนะครู 4.0 ตามแนวทางของ ว 21 
ร่วมกับการโค้ชแบบผสมผสาน PLC:  
เรื่อง การวัดและประเมินผล การวิจัย และ 
สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับสูง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
พัฒนาครู 4.1 

ปกติ 

308  ระดับสูง 614033001 การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 
ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : 
ระดับสูง 

บริษัท ไอเวิลด์ 
จ ากัด  

ปกติ 

สาระเนื้อหา ภาษาอังกฤษ 
309  ระดับพ้ืนฐาน 611041007 โครงการพัฒนาครูประจ าการระดับชั้น

อนุบาลด้านสมรรถนะและทักษะการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามกรอบ
มาตรฐานสากล CEFR ส าหรับ ๔  
จังหวัดชายแดนใต้ 

บริษัท  
คลับอะคาเดเมีย 
จ ากัด 

ปกติ 

310  ระดับพ้ืนฐาน 611041008 เทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษส าหรับ
เด็กปฐมวัย 4.0 (ระดับพ้ืนฐาน) 

มูลนิธิเพ่ือ
การศึกษา 

ปกติ 

311  ระดับพ้ืนฐาน 611041010 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระดับพ้ืนฐาน บริษัท โมบาย 
โซลูชั่นส์  
อินทิเกรเตอร์ 
จ ากัด 

ปกติ 



-๓๖- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
312  ระดับพ้ืนฐาน 611041011 สร้างพ้ืนฐานภาษาอังกฤษระดับอนุบาล 

ด้วยบัตรค าศัพท์ 
ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา บมจ  
ซีเอ็ดยูเคชั่น 

ปกติ 

313  ระดับพ้ืนฐาน 612041004 7 เคล็ดลับจาก “พลังสมอง” และนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการสอนการออกเสียง
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ที่เป็นสากล (CEFR) 

บริษัท นิว โฮม 
ออฟ โนว์เลดจ์ 
จ ากัด 

ปกติ 

314  ระดับพ้ืนฐาน 612041005 BBL ออกแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
ระดับประถมศึกษา 

เบรน เบสด์ เลิร์
นนิ่ง ไทยแลนด์ : 
บริษัท ธารปัญญา 
จ ากัด 

ปกติ 

315  ระดับพ้ืนฐาน 612041008 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษท่ี 21 โดย 
ใช้หลักการของเกมส าหรับครูประถมศึกษา 

บริษัท ไทยอิน
ฟอร์เมชั่นพับลิช
ชิ่งซิสเต็มส์ จ ากัด 

ปกติ 

316  ระดับพ้ืนฐาน 612041011 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล
ตรงตามตัวชี้วัดเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

บริษัท แม็คเอ็ดดู
กา จ ากัด 

ปกติ 

317  ระดับพ้ืนฐาน 612041012 การจัดกิจกรรมท้าทายการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 

ปกติ 

318  ระดับพ้ืนฐาน 612041013 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษแบบง่าย (Easy English) 
ส าหรับครูประถมศึกษา  
ที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ 

บริษัท เอสดับเบิ้ล
ยูเอส เอชอาร์ 
โซลูชั่น จ ากัด 

ปกติ 

319  ระดับพ้ืนฐาน 612041014 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ด้วยเทคโนโลยีศตวรรษท่ี 21  
ส าหรับครูระดับประถมศึกษา 

ภาควิชาภาษา 
คณะศิลปศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง (สจล) 

ปกติ 



-๓๗- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
320  ระดับพ้ืนฐาน 612041016 การผลิตสื่อการสอนอย่างง่ายด้วยเทคโนโลยี

แบบพกพาส าหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 
ระดับประถมศึกษา 

ภาควิชาภาษา 
คณะศิลปศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง (สจล) 

ปกติ 

321  ระดับพ้ืนฐาน 612041017 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม 
ค่ายวิชาการ(ภาษาอังกฤษ) เพ่ือการเรียนรู้
อย่างมีความสุข 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

ปกติ 

322  ระดับพ้ืนฐาน 612041018 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
Active Learning(AL) แก่ครูสายงานผู้สอน
ระดับชั้นประถมศึกษาสู่ทักษะที่โลกต้องการ
ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยเทคนิคการจัดกิจกรรม
อย่างหลากหลาย 

บริษัท  
เงินทองพะเนิน 
จ ากัด 

ปกติ 

323  ระดับพ้ืนฐาน 612041019 การพัฒนาการสอนในศตวรรษท่ี 21  
ด้วย สมาร์ทแอพพลิเคชั่น เพ่ือพัฒนาทักษะ 
การฟัง-พูด ของผู้เรียน ส าหรับครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

บริษัท อีดูเทค 
จ ากัด 

ปกติ 

324  ระดับพ้ืนฐาน 612041022 การพัฒนาครูระดับประถมศึกษาใน 
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ 

ส านักวิเทศ
สัมพันธ์และ 
การจัดการศึกษา
นานาชาติ 

ปกติ 

325  ระดับพ้ืนฐาน 612041023 การพัฒนาความสามารถของครูด้านการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเพ่ือ 
การสื่อสาร (CLT) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยใช้เทคนิค PPP 

บริษัท  
เงินทองพะเนิน 
จ ากัด 

ปกติ 

326  ระดับพ้ืนฐาน 612041024 การพัฒนาความสามารถของครูประถมศึกษา
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
โดยใช้เทคนิค 3Ps 

บริษัท  
เงินทองพะเนิน 
จ ากัด 

ปกติ 

327  ระดับพ้ืนฐาน 612041025 การพัฒนาความสามารถในการเขียนของ 
ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโดยใช้
เทคนิคการเขียนแบบกระบวนการ 

บริษัท  
เงินทองพะเนิน 
จ ากัด 

ปกติ 

328  ระดับพ้ืนฐาน 612041027 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผล 
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

โรงเรียน 
กันเกราพิทยาคม 

ปกติ 



-๓๘- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
329  ระดับพ้ืนฐาน 612041028 การพัฒนาทักษะการสอนแบบโครงงาน 

ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ด้วยกระบวนการ Active Leaning And 
21st Century Education 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เพลินวิชาการ 

ปกติ 

330  ระดับพ้ืนฐาน 612041033 การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาด้านการ ฟัง พูด อ่าน 
เขียน ตามกรอบอ้างอิงความสามารถ 
ทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)  
โดยเทคนิคการสอนแบบ TPR 

บริษัท  
เงินทองพะเนิน 
จ ากัด 

ปกติ 

331  ระดับพ้ืนฐาน 612041034 การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล้อง 
กับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

บริษัท  
เงินทองพะเนิน 
จ ากัด 

ปกติ 

332  ระดับพ้ืนฐาน 612041036 การพัฒนาสมรรถนะครูสอนภาษาอังกฤษ
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ
ตามหลักการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

333  ระดับพ้ืนฐาน 612041038 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูผู้สอน 
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง 

ปกติ 

334  ระดับพ้ืนฐาน 612041040 การสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยหลักการของสมอง 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
(วิทยาเขตบางเขน) 

ปกติ 

335  ระดับพ้ืนฐาน 612041042 การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร บริษัท สยาม
นอเลจ  
ทรานสเฟอร์  
เซนเตอร์ จ ากัด 

ปกติ 

336  ระดับพ้ืนฐาน 612041045 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอ่านและ
เขียนคาเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอนของโฟนิคส์ 

บริษัท สยาม
นอเลจ  
ทรานสเฟอร์  
เซนเตอร์ จ ากัด 

ปกติ 

337  ระดับพ้ืนฐาน 612041046 การออกแบบการสอนด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์
เพ่ือเสริมทักษะภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 
ระดับประถมศึกษา 
 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 

ปกติ 



-๓๙- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
338  ระดับพ้ืนฐาน 612041047 การออกแบบกิจกรรมการสื่อสารแสนสนุก

ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 

ปกติ 

339  ระดับพ้ืนฐาน 612041052 ครูเก่ง นักเรียนฉลาด: พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษครูระดับประถมศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

ปกติ 

340  ระดับพ้ืนฐาน 612041060 เทคนิคการท าคลิปวิดีโอการสอน 
ผ่านสื่อออนไลน์ YouTube ส าหรับผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 

ภาควิชา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปกติ 

341  ระดับพ้ืนฐาน 612041062 เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้วยสื่อประสมส าหรับครูโรงเรียน
ประถมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏชัยภูมิ 

ปกติ 

342  ระดับพ้ืนฐาน 612041064 นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อ 
การละครสร้างสรรค์ในระดับชั้นประถมศึกษา 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

343  ระดับพ้ืนฐาน 613041004 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
แบบ Active Learning เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การจัดการเรียนรู้ของครูมัธยมศึกษาตอนต้น 

อบรมและ 
บริการวิชาการ 

ปกติ 

344  ระดับพ้ืนฐาน 613041005 การจัดกิจกรรมท้าทายการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 

ปกติ 

345  ระดับพ้ืนฐาน 613041007 การใช้แอพพลิเคชั่นเสริมประสิทธิภาพ 
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ตามแนวคิดจิตวิทยาการรู้คิด 

คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ปกติ 

346  ระดับพ้ืนฐาน 613041008 การพัฒนาการสอนในศตวรรษท่ี 21  
ด้วย สมาร์ทแอพพลิเคชั่น เพ่ือพัฒนาทักษะ 
การฟัง-พูด ของผู้เรียนส าหรับครูผู้สอน 
วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

บริษัท อีดูเทค 
จ ากัด 

ปกติ 

347  ระดับพ้ืนฐาน 613041010 การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเน้นทักษะ
การอ่านและการเขียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ โดยใช้ชุดการสอน 

ส านักวิเทศ
สัมพันธ์และ 
การจัดการศึกษา
นานาชาติ 

ปกติ 



-๔๐- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
348  ระดับพ้ืนฐาน 613041011 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่าน 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัย
และนวัตกรรมการเรียนรู้ของมืออาชีพ 

บริษัท โมบาย 
โซลูชั่นส์  
อินทิเกรเตอร์ 
จ ากัด 

ปกติ 

349  ระดับพ้ืนฐาน 613041012 การพัฒนาทักษะ ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ  
ด้วยวิธีการสอนที่ยึดเนื้อหาเป็นส าคัญ 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

350  ระดับพ้ืนฐาน 613041013 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดย 
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ปกติ 

351  ระดับพ้ืนฐาน 613041015 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

บริษัท เอนเกจ  
ทู เลิร์น จ ากัด 

ปกติ 

352  ระดับพ้ืนฐาน 613041016 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด 
อย่างครูมืออาชีพเพ่ือสร้างแรงจูงใจผู้เรียน 

บริษัท ไอซัคเซส 
เทรนนิ่ง จ ากัด 

ปกติ 

353  ระดับพ้ืนฐาน 613041017 การพัฒนาสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ  
ด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
ตามแนวคิด Active Learning 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

354  ระดับพ้ืนฐาน 613041018 การเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
เพ่ือพัฒนาทักษะส าคัญที่จ าเป็นของผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี 21: ความท้าทายส าหรับ 
ครูชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

บริษัท เขียวยั่งยืน 
จ ากัด 

ปกติ 

355  ระดับพ้ืนฐาน 613041025 การสอนภาษาอังกฤษผ่านศิลปะการแสดง 
(การเล่านิทานและละครสั้น) ส าหรับครูผู้สอน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น 

บริษัท เอนเกจ  
ทู เลิร์น จ ากัด 

ปกติ 

356  ระดับพ้ืนฐาน 613041032 เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้วยสื่อประสมส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏชัยภูมิ 

ปกติ 

357  ระดับพ้ืนฐาน 613041033 นวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้
ภาษาอังกฤษ 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

ปกติ 

358  ระดับพ้ืนฐาน 613041034 พัฒนาการพูดภาษาอังกฤษผ่านโซเชียลมีเดีย บริษัทส านักพิมพ์
ไทยวัฒนาพานิช
จ ากัด 

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
359  ระดับพ้ืนฐาน 613041035 พัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

ด้านการอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวคิด
กิจกรรมการใช้เหตุผลประกอบค าถาม  
การเรียนรู้แบบ CIRC, Lexical Approach 
และ Cloze Procedure 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

360  ระดับพ้ืนฐาน 613041036 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดค่ายและนันทนาการ
ส าหรับครูภาษาอังกฤษ 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ปกติ 

361  ระดับพ้ืนฐาน 613041038 เรียนสุข สนุกโน้ต สร้างนักเรียนให้จดบันทึก
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
กระบวนการ Brain-Base Learning (BBL) 
และ VAK-Learning เพ่ือเข้าสู่สังคม 
การเรียนรู้อย่างยั่งยืน ศตวรรษท่ี21  
ส าหรับวิชาภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

บริษัท  
ศูนย์ความรู้พี่จุฬา 
จ ากัด 

ปกติ 

362  ระดับพ้ืนฐาน 613041045 หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการสอน
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
สร้างสรรค์ : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

363  ระดับพ้ืนฐาน 613041046 หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษสู่ยุค Education 4.0 :  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

364  ระดับพ้ืนฐาน 613044001 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์
จ าลองเสมือนจริงแบบออนไลน์ส าหรับครู
มัธยมศึกษาตอนต้น 

บริษัท ไทยอิน
ฟอร์เมชั่นพับลิช
ชิ่งซิสเต็มส์ จ ากัด 

ออนไลน์ 

365  ระดับพ้ืนฐาน 613044002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์
จ าลองเสมือนจริงแบบออนไลน์ส าหรับครู
มัธยมศึกษาตอนต้น (มีปฐมนิเทศหลักสูตร) 

บริษัท ไทยอิน
ฟอร์เมชั่นพับลิช
ชิ่งซิสเต็มส์ จ ากัด 

ออนไลน์ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
366  ระดับพ้ืนฐาน 613044003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ระดับ Pre-Intermediate (A2) โดย 
ใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริงแบบออนไลน์
ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น 

บริษัท ไทยอิน
ฟอร์เมชั่นพับลิช
ชิ่งซิสเต็มส์ จ ากัด 

ออนไลน์ 

367  ระดับพ้ืนฐาน 614041003 การจัดกิจกรรมท้าทายการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์  

ปกติ 

368  ระดับพ้ืนฐาน 614041009 จากหลักสูตรแกนกลางสู่หลักสูตร
ภาษาอังกฤษที่มีเอกลักษณ์ 

บริษัท เอนเกจ  
ทู เลิร์น จ ากัด  

ปกติ 

369  ระดับพ้ืนฐาน 614044001 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระดับ Pre-Intermediate (A2) โดย 
ใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริงแบบออนไลน์
ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย 

บริษัท  
ไทยอินฟอร์เมชั่น
พับลิชชิ่งซิสเต็มส์ 
จ ากัด  

ปกติ 

370  ระดับพ้ืนฐาน 614044002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารจากสื่อส าเร็จรูป 
SPEEXX ระดับพ้ืนฐาน (Basic User A1-A2) 

บริษัท โมบาย 
โซลูชั่นส์  
อินทิเกรเตอร์ 
จ ากัด  

ปกติ 

371  ระดับพ้ืนฐาน 615044001 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์
จ าลองเสมือนจริงแบบออนไลน์ส าหรับ 
ครูอาชีวศึกษา 

บริษัท  
ไทยอินฟอร์เมชั่น
พับลิชชิ่งซิสเต็มส์ 
จ ากัด  

ปกติ 

372  ระดับพ้ืนฐาน 615044003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระดับ Pre-Intermediate (A2) โดย 
ใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริงผ่านระบบ
ออนไลน์ส าหรับครูอาชีวศึกษา 

บริษัท  
ไทยอินฟอร์เมชั่น 
พับลิชชิ่งซิสเต็มส์ 
จ ากัด  

ปกติ 

373  ระดับพ้ืนฐาน 611041004 การเสริมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ 
ครูการศึกษาปฐมวัย 

บริษัท เอ็ดเทค 
ครีเอชั่น จ ากัด 

ปกติ 

374  ระดับพ้ืนฐาน 612041021 การพัฒนาครูระดับประถมศึกษา 
ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
เพ่ือการสื่อสารทักษะการฟังและการพูด 
ด้วยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active 
Learning) โดยใช้เพลง เกม และนิทาน 

ส านักบริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
375  ระดับพ้ืนฐาน 612041009 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษผ่านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ด้วยกลไกของเกมส าหรับครูประถมศึกษา 

องค์การค้าของ
คณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ปกติ 

376  ระดับพ้ืนฐาน 613041009 การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
เพ่ือการสื่อสารโดยการเรียนรู้ 
แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ด้วยโครงงาน 

ส านักบริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ปกติ 

377  ระดับพ้ืนฐาน 613041019 การยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษา 
ของ สหภาพยุโรป ด้วยวิธีการสอนที่ยึด
เนื้อหาเป็นส าคัญ 

ส านักบริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ปกติ 

378  ระดับพ้ืนฐาน 611041006 โครงการพัฒนาครูประจ าการระดับชั้น
อนุบาลด้านสมรรถนะและทักษะการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (CLT)  
ตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป 
(CEFR) (กรณีศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ) 

บริษัท  
คลับอะคาเดเมีย 
จ ากัด 

ปกติ 

379  ระดับกลาง 611042001 เทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษส าหรับ
เด็กปฐมวัย 4.0 (ระดับกลาง) 

มูลนิธิ 
เพ่ือการศึกษา 

ปกติ 

380  ระดับกลาง 613042001 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
เน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active 
Learning) ทักษะฟัง-พูด (Listening and 
Speaking Skills) และ 
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

บริษัท เอ็ดดูโซน 
จ ากัด 

ปกติ 

381  ระดับกลาง 613042002 การใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ 

ปกติ 

382  ระดับกลาง 613042003 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครู วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ 

ปกติ 

383  ระดับกลาง 613042006 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
384  ระดับกลาง 613042010 เจาะลึกการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 

เป็นภาษาต่างประเทศ 
บริษัท เอ็ดดูโซน 
จ ากัด 

ปกติ 

385  ระดับกลาง 613042011 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนา 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ระดับมัธยมศึกษา 

บริษัท เอ็ดดูโซน 
จ ากัด 

ปกติ 

386  ระดับกลาง 613042014 สื่อและเทคนิคการสอนส าหรับครูผู้สอน
ภาษาต่างประเทศในยุคศตวรรษที่ 21 

ภาควิชาครุศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

ปกติ 

387  ระดับกลาง 614042003 เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ส าหรับครู ยุคการศึกษา 4.0 

บริษัท นายฉบับ 
จ ากัด  

ปกติ 

388  ระดับกลาง 614042004 อบรมเทคนิคการสอบ CEFR มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่  

ปกติ 

389  ระดับกลาง 616042007 การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสาร (Communicative 
Language Teaching : CLT) ส าหรับ
ครูผู้สอน สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

สมาคมศิษย์เก่า
บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

ปกติ 

390  ระดับสูง 613043001 การพัฒนาปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative 
Approach และชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ 
(PLC) 

คณะครุศาสตร์ ปกติ 

391  ระดับสูง 614046001 ภาษาอังกฤษระดับสูงแบบออนไลน์:  
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจแบบมืออาชีพ 

เอ็นคอนเซ็ปท์  
เอ็ดดูเคชั่น 

ปกติ 

สาระเนื้อหา ภาษามลายู 
392  ระดับพ้ืนฐาน 613051001 อบรมการเรียนรู้ภาษาและมลายู 

ในชีวิตประจ าวัน 
บริษัท นายฉบับ 
จ ากัด 

ปกติ 

สาระเนื้อหา ภาษาญี่ปุ่น 
393  ระดับพ้ืนฐาน 614081001 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอน

ภาษาญี่ปุ่น “แนวทางการจัดการเรียนรู้
ไวยากรณ์ โดยใช้หลักการเรียนรู้ในทักษะ
ศตวรรษท่ี21 รุ่นที่1 (ณ กรุงเทพมหานคร) ” 

เจแปนฟาวน์เดชั่น 
กรุงเทพฯ  

ปกติ 



-๔๕- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
394  ระดับพ้ืนฐาน 614081002 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอน

ภาษาญี่ปุ่น “แนวทางการจัดการเรียนรู้
ไวยากรณ์ โดยใช้หลักการเรียนรู้ในทักษะ
ศตวรรษท่ี21 รุ่นที่2 (ณ จังหวัดตรัง) ” 

เจแปนฟาวน์เดชั่น 
กรุงเทพฯ  

ปกติ 

395  ระดับพ้ืนฐาน 614081003 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอน
ภาษาญี่ปุ่น “แนวทางการจัดการเรียนรู้
ไวยากรณ์ โดยใช้หลักการเรียนรู้ในทักษะ
ศตวรรษท่ี21 รุ่นที่3 (ณ จังหวัดเชียงใหม่) ” 

เจแปนฟาวน์เดชั่น 
กรุงเทพฯ  

ปกติ 

396  ระดับพ้ืนฐาน 614081004 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอน
ภาษาญี่ปุ่น “แนวทางการจัดการเรียนรู้
ไวยากรณ์ โดยใช้หลักการเรียนรู้ในทักษะ
ศตวรรษท่ี21 รุ่นที่4 (ณ จังหวัด
อุบลราชธานี) ” 

เจแปนฟาวน์เดชั่น 
กรุงเทพฯ  

ปกติ 

397  ระดับพ้ืนฐาน 614081005 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอน
ภาษาญี่ปุ่น “แนวทางการจัดการเรียนรู้
ไวยากรณ์ โดยใช้หลักการเรียนรู้ในทักษะ
ศตวรรษท่ี21 รุ่นที่5 (ณ กรุงเทพมหานคร) ” 

เจแปนฟาวน์เดชั่น 
กรุงเทพฯ  

ปกติ 

398  ระดับกลาง 614082001 โครงการอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่น  
“การอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ภาษาญี่ปุ่น ” 

เจแปนฟาวน์เดชั่น 
กรุงเทพฯ  

ปกติ 

สาระเนื้อหา ภาษาจีน 
399  ระดับพ้ืนฐาน 612091002 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู 4.0 : 

ภาษาจีนระดับประถมศึกษา 
ภาควิชา 
การจัดการเรียนรู้ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปกติ 

400  ระดับพ้ืนฐาน 612091003 การอบรมเทคนิคการสอนภาษาจีน 
ส าหรับครูผู้สอนภาษาจีน 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
นครราชสีมา 

ปกติ 

401  ระดับพ้ืนฐาน 613091003 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู 4.0 : 
ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ภาควิชา 
การจัดการเรียนรู้ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปกติ 

402  ระดับพ้ืนฐาน 614091001 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู 4.0 : 
ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ภาควิชา 
การจัดการเรียนรู้ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
403  ระดับกลาง 612092001 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยี

ในการสอนภาษาจีนและเทคนิคการสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ  
ศตวรรษท่ี ๒๑ ” 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
นครราชสีมา 

ปกติ 

สาระเนื้อหา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
404  ระดับพ้ืนฐาน 612101010 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่าน 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัย
และนวัตกรรมการเรียนรู้ของมืออาชีพ 

บริษัท โมบาย 
โซลูชั่นส์  
อินทิเกรเตอร์ 
จ ากัด 

ปกติ 

405  ระดับพ้ืนฐาน 612101013 การพัฒนาเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษา 

โรงเรียนหาดใหญ่
รัฐประชาสรรค์ 

ปกติ 

406  ระดับพ้ืนฐาน 612101014 การพัฒนาสมรรถนะครู ด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ Social Media 
เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

407  ระดับพ้ืนฐาน 612101017 การพัฒนาสมรรถนะครู ด้านส่งเสริม 
การจัดกิจกรรมเรียนรู้งานประดิษฐ์ 
เอกลักษณ์ไทย ด้วยรูปแบบการสอน 
โดยการลงมือปฏิบัติ 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

408  ระดับพ้ืนฐาน 612101019 การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการสอนผ่านเว็บ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่อง การปลูกผักเชิงอินทรีย์ 
ระดับประถมศึกษา 

บริษัท  
เงินทองพะเนิน 
จ ากัด 

ปกติ 

409  ระดับพ้ืนฐาน 612101020 การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการสอนผ่านเว็บ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อาชีพและเทคโนโลยี 
เรื่องเกษตรผสมผสานบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับประถมศึกษา 

บริษัท  
เงินทองพะเนิน 
จ ากัด 

ปกติ 

410  ระดับพ้ืนฐาน 612101021 การพัฒนาสมรรถนะครูตามกลุ่มสาระ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
สาระการด ารงชีวิตและครอบครัวด้าน 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการ
ท างานด้วยการสอนแบบโครงงาน 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

411  ระดับพ้ืนฐาน 612101025 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 ส าหรับครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์  
ระดับประถมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง 

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
412  ระดับพ้ืนฐาน 612101028 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ 

การประยุกต์ใช้นวัตกรรม AR  
ยุคไทยแลนด์ 4.0 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
นครราชสีมา 

ปกติ 

413  ระดับพ้ืนฐาน 612101029 การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์โดย 
ใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
ทางคุณภาพการศึกษา  
ในโรงเรียนประถมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
นครราชสีมา 

ปกติ 

414  ระดับพ้ืนฐาน 612101032 การออกแบบแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้อง 
กับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs) 

บริษัท โมบาย 
โซลูชั่นส์  
อินทิเกรเตอร์ 
จ ากัด 

ปกติ 

415  ระดับพ้ืนฐาน 612101039 เทคนิคการสอนการคิดเชิงออกแบบ  
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ระดับประถมศึกษา 

บริษัท โมบาย 
โซลูชั่นส์  
อินทิเกรเตอร์ 
จ ากัด 

ปกติ 

416  ระดับพ้ืนฐาน 612101045 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning ส าหรับ 
ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร  
กองพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
และทุนมนุษย์ 

ปกติ 

417  ระดับพ้ืนฐาน 612101046 หลักสูตร สนุกกับการเขียนโปรแกรม 
ควบคุมหุ่นยนต์พ้ืนฐาน 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร  
กองพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
และทุนมนุษย์ 

ปกติ 

418  ระดับพ้ืนฐาน 613101005 การเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติโดยใช้โปรแกรม 
Sketchup ขั้นพ้ืนฐาน 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ปกติ 

419  ระดับพ้ืนฐาน 613101008 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความสร้างสรรค์
ของผู้เรียน 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทวิโรฒ 

ปกติ 

420  ระดับพ้ืนฐาน 613101010 การใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรม 
เพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 
ในยุค Thailand 4.0 

บริษัท โมบาย 
โซลูชั่นส์  
อินทิเกรเตอร์ 
จ ากัด 
 

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
421  ระดับพ้ืนฐาน 613101014 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน

และการประชาสัมพันธ์ด้วยสมาร์ทโฟน 
ห.จ.ก. บี.พี  
เพ่ือการพัฒนา
บุคลากรและ
ส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษา 

ปกติ 

422  ระดับพ้ืนฐาน 613101015 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่าน 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัย
และนวัตกรรมการเรียนรู้ของมืออาชีพ 

บริษัท โมบาย 
โซลูชั่นส์  
อินทิเกรเตอร์ 
จ ากัด 

ปกติ 

423  ระดับพ้ืนฐาน 613101021 การพัฒนาเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนหาดใหญ่
รัฐประชาสรรค์ 

ปกติ 

424  ระดับพ้ืนฐาน 613101025 การสร้างสรรค์มัลติมีเดียและอินโฟกราฟิก 
ส าหรับครูผู้สอน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
นครราชสีมา 

ปกติ 

425  ระดับพ้ืนฐาน 613101026 การสร้างห้องเรียนในศตวรรษที่ 21  
ด้วย Google Classroom 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา 

ปกติ 

426  ระดับพ้ืนฐาน 613101030 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  
กลุ่มสาระการงานพ้ืนฐานอาชีพและ
เทคโนโลยีด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร ์

ปกติ 

427  ระดับพ้ืนฐาน 613101032 การออกแบบการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ศาสตร์
พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

บริษัท  
เอสดับเบิ้ลยูเอส 
เอชอาร์ โซลูชั่น 
จ ากัด 

ปกติ 

428  ระดับพ้ืนฐาน 613101034 การออกแบบและพัฒนาเว็บด้วย Bootstrap 
3.0 HTML5 และ CSS เพ่ือส่งเสริมทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
ส าหรับครูมัธยมศึกษา 

บริษัท  
เอ็ดเทค ครีเอชั่น 
จ ากัด 

ปกติ 

429  ระดับพ้ืนฐาน 613101039 เทคนิคการถ่ายท าและตัดต่อวีดิโอแบบ
สร้างสรรค์ด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อการสอนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

ภาควชิา 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปกติ 



-๔๙- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
430  ระดับพ้ืนฐาน 613101041 เทคนิคการสอนบัญชีเบื้องต้นตามแนวคิด 

Active Learning 
มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ 

ปกติ 

431  ระดับพ้ืนฐาน 614101008 การใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรม 
เพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 
ในยุค Thailand 4.0 

บริษัท โมบาย 
โซลูชั่นส์  
อินทิเกรเตอร์ 
จ ากัด  

ปกติ 

432  ระดับพ้ืนฐาน 614101014 การพัฒนาสมรรถนะครูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

บริษัท  
เงินทองพะเนิน 
จ ากัด  

ปกติ 

433  ระดับพ้ืนฐาน 614101025 ประกาศนียบัตรการรู้ดิจิทัลใน 
ระดับมาตรฐานสากล 

บริษัท เออาร์ไอที 
จ ากัด  

ปกติ 

434  ระดับกลาง 612102002 การจัดการเรียนรู้และการจัดท าโครงงาน
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อม 
เพ่ือ ส่งเสริมทักษะอาชีพส าหรับผู้เรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในชุมชนท้องถิ่น 

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม  
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ 

ปกติ 

435  ระดับกลาง 612102006 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนธุรกิจ
ชุมชนในศตวรรษท่ี 21  
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

ปกติ 

436  ระดับกลาง 612102015 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ส าหรับครูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร กอง
พัฒนาศักยภาพ
ชุมชนและ 
ทุนมนุษย์ 

ปกติ 

437  ระดับกลาง 613102002 กลยุทธ์การสอนต่อหลักสูตรวิชาการออกแบบ
และเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง 2560  
ด้วยเทคนิค สะเต็มศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ปกติ 

438  ระดับกลาง 613102004 การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 
ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น:ระดับกลาง 

บริษัท ไอเวิลด์ 
จ ากัด 

ปกติ 



-๕๐- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
439  ระดับกลาง 613102005 การประยุกต์ใช้ไอซีทีในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้แบบโครงงาน 
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม 

ปกติ 

440  ระดับกลาง 613102007 การวิจัยแบบ R&D เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
โดยประยุกต์ใช้ไอซีที 

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม 

ปกติ 

441  ระดับกลาง 613102008 การสร้าง E-book  
ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา 

ปกติ 

442  ระดับกลาง 613102009 การอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการจัดดอกไม้ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา 

ปกติ 

443  ระดับกลาง 613102010 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วย 
สื่อสังคมออนไลน์ 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม 

ปกติ 

444  ระดับกลาง 613102011 หลักสูตร การสร้างชุมชนการเรียนรู้ 
ในห้องเรียน 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร กอง
พัฒนาศักยภาพ
ชุมชนและทุน
มนุษย์ 

ปกติ 

445  ระดับกลาง 613102013 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร  
กองพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
และทุนมนุษย์ 

ปกติ 

446  ระดับกลาง 614102001 กลยุทธ์การสอนต่อหลักสูตรวิชาการออกแบบ
และเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง 2560 
ด้วยเทคนิค สะเต็มศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

ปกติ 

447  ระดับกลาง 614102008 การพัฒนา Mobile Learning Application 
บนพื้นฐานแนวคิด Connectivism และ
ทฤษฏีการเรียนรู้ Constructivism  
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างและ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง 

ส านักวิเทศ
สัมพันธ์และ 
การจัดการศึกษา
นานาชาติ  

ปกติ 

448  ระดับกลาง 614102012 ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ  
ส าหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 

บริษัท เออาร์ไอที 
จ ากัด  

ปกติ 



-๕๑- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
449  ระดับกลาง 614102013 มูเดิลกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

สู่ศตวรรษที่ 21 
บริษัท เออาร์ไอที 
จ ากัด  

ปกติ 

450  ระดับกลาง 613102014 หลักสูตรการพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
โดยใช้กิจกรรมซินเนคติกส์ (Synectics)  
ที่ใช้เทคโนโลยีแบบผสานความจริง (AR) 
รูปแบบอินโฟกราฟิก 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

ปกติ 

สาระเนื้อหา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
451  ระดับพ้ืนฐาน 612111005 การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 

ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ระดับประถมศึกษา:ระดับพ้ืนฐาน 

บริษัท ไอเวิลด์ 
จ ากัด 

ปกติ 

452  ระดับพ้ืนฐาน 612111007 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง 
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :  
แนวทางสร้างเด็ก 4.0 ของครูสังคมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ปกติ 

453  ระดับพ้ืนฐาน 612111008 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคุณธรรม 
ในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

ศูนย์ Active 
Leraning 
Center (ALC) 

ปกติ 

454  ระดับพ้ืนฐาน 612111011 การจัดการสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล 
วิชา สังคมศึกษา ในชั้นเรียน ประถมศึกษา  
สู่เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  
ยุค Thailand 4.0 

บริษัท คิดส์ เวิลด์
มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 

ปกติ 

455  ระดับพ้ืนฐาน 612111013 การใช้สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีในการสอน 
เพ่ือสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21  
ส าหรับครูระดับประถมศึกษา 

บริษัท วิชวัน อิน
โฟ จ ากัด 

ปกติ 

456  ระดับพ้ืนฐาน 612111014 การบูรณาการการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ 
เกิดความยั่งยืนในสถานศึกษาเพ่ือจัดการ
เรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนยุคประเทศไทย 4.0 

สมาคม 
นักการศึกษา
มหาสารคาม 

ปกติ 

457  ระดับพ้ืนฐาน 612111016 การประยุกต์ใช้จิตตปัญญาศึกษาเพื่อ
ออกแบบกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21  
ส าหรับครูสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา 

สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 
วิทยาลัย
การศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปกติ 



-๕๒- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
458  ระดับพ้ืนฐาน 612111017 การผลิตและการใช้ต าราเสียงเพ่ือการศึกษา สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโข
ทัยธรรมาธิราช 

ปกติ 

459  ระดับพ้ืนฐาน 612111018 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เพ่ือครู 

ปกติ 

460  ระดับพ้ืนฐาน 612111019 การพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการจัดการ
เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ให้รักชาติ  
รักมาตุภูมิ ถูกวิถี เสริมสร้างคนดีตามศาสตร์
พระราชา ด้วยรูปแบบ Active Learning 
โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ทักษะ 1S 2C 

บริษัท  
เงินทองพะเนิน 
จ ากัด 

ปกติ 

461  ระดับพ้ืนฐาน 612111023 การพัฒนาทักษะการสร้างสื่อดิจิตอลเพ่ือ 
การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย 
ใช้ชุมชนเป็นฐานบนสื่อสังคมออนไลน์ 

สาขา 
วิชาสังคมศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร ์

ปกติ 

462  ระดับพ้ืนฐาน 612111026 การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้าน 
การผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

สาขา 
วิชาสังคมศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร ์

ปกติ 

463  ระดับพ้ืนฐาน 612111032 การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ – สังเคราะห์ 
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประเด็นพัฒนาการของประชาคมอาเซียน 
(ASEAN) 

บริษัท เอส ที  
รีเสิร์ช แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ 
กรุ๊ป จ ากัด 

ปกติ 

464  ระดับพ้ืนฐาน 612111039 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญประกอบผังกราฟฟิก  
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 

ปกติ 



-๕๓- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
465  ระดับพ้ืนฐาน 612111043 เรียนสุข สนุกโน้ต สร้างนักเรียนให้จดบันทึก

เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
กระบวนการ Brain-Base Learning (BBL) 
และ VAK-Learning เพ่ือเข้าสู่สังคมการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน ศตวรรษที่21 ส าหรับ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ระดับชั้นประถมศึกษา 

บริษัท  
ศูนย์ความรู้พี่จุฬา 
จ ากัด 

ปกติ 

466  ระดับพ้ืนฐาน 612111044 ศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียน 
เพ่ือออกแบบการสอนรายบุคคล 

บริษัท ร้อยล้าน 
พันล้าน จ ากัด 

ปกติ 

467  ระดับพ้ืนฐาน 612111047 หลักสูตร การจัดการแหล่งเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ “ส าหรับครูผู้สอน” 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร  
กองพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
และทุนมนุษย์ 

ปกติ 

468  ระดับพ้ืนฐาน 612111051 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือส่งเสริมทักษะผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของครูประถมศึกษา กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

อบรมและบริการ
วิชาการ 

ปกติ 

469  ระดับพ้ืนฐาน 612111052 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การจัดการเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  
ในสาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรมและ
จริยธรรม ส าหรับครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ระดับประถมศึกษา” 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ปกติ 

470  ระดับพ้ืนฐาน 612111055 หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนา 
ครูสังคมสู่ยุค Education 4.0 : ระดับ
ประถมศึกษา 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

471  ระดับพ้ืนฐาน 612111056 อบรมการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนพร้อม
สร้างเสริมทักษะการใช้ภาษาพ้ืนฐานใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

บริษัท นายฉบับ 
จ ากัด 

ปกติ 

472  ระดับพ้ืนฐาน 613111001 Project Based Learning  
สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

ปกติ 



-๕๔- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
473  ระดับพ้ืนฐาน 613111005 กระบวนการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์บนฐานการวิจัยของครู
ประวัติศาสตร์ 4.0 

คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ปกติ 

474  ระดับพ้ืนฐาน 613111016 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนในศตวรรษ 
,ที่ 21 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

บริษัท นายฉบับ 
จ ากัด 

ปกติ 

475  ระดับพ้ืนฐาน 613111019 การพัฒนาครูด้วยกระบวนการ 
พุทธจิตตปัญญาศึกษาเพ่ือส่งเสริมเทคนิค 
การจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาตาม
พุทธวิธีการสอน 

สถาบัน 
วิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม 

ปกติ 

476  ระดับพ้ืนฐาน 613111020 การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์  
ให้รักชาติ รักมาตุภูมิ ถูกวิถี เสริมสร้างคนดี 
ตามศาสตร์พระราชา ด้วยรูปแบบ Project 
Based Learning (PBL) โดยวิธีการ 
ทางประวัติศาสตร์ทักษะ 1S 2C 

บริษัท 
เงินทองพะเนิน 
จ ากัด 

ปกติ 

477  ระดับพ้ืนฐาน 613111021 การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาในการ 
จัดกิจกรรมจิตสาธารณะด้วยรูปแบบ  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงจริยธรรม 

ส านักวิเทศ
สัมพันธ์และการ
จัดการศึกษา
นานาชาติ 

ปกติ 

478  ระดับพ้ืนฐาน 613111027 การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา :  
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญประกอบผังกราฟฟิก 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปกติ 

479  ระดับพ้ืนฐาน 613111028 การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม : สาระประวัติศาสตร์  
ด้านการสร้างส านึกความเป็นไทย  
ด้วยการจัดค่าย ประวัติศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปกติ 

480  ระดับพ้ืนฐาน 613111032 การเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาทักษะส าคัญท่ีจ าเป็น
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21: ความท้าทาย
ส าหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

บริษัท เขียวยั่งยืน 
จ ากัด  

ปกติ 



-๕๕- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
481  ระดับพ้ืนฐาน 613111034 การสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วย

กระบวนการ Active Learning และ 
Professional Learning Community  
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

บริษัท นายฉบับ 
จ ากัด  

ปกติ 

482  ระดับพ้ืนฐาน 613111040 การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย 
ใช้เทคนิคกราฟิกผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สมาคม 
ครูสังคมศึกษาแห่ง 
ประเทศไทย  

ปกติ 

483  ระดับพ้ืนฐาน 613111041 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
สาระภูมิศาสตร์ ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยรูปแบบ
สมาร์ทแอพพลิเคชั่นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ส าหรับครูผู้สอนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

บริษัท อีดูเทค 
จ ากัด  

ปกติ 

484  ระดับพ้ืนฐาน 613111045 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
ประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้  
แบบ Teach Less Learn More (TLLM) 
เพ่ือการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  

ปกติ 

485  ระดับพ้ืนฐาน 613111060 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือส่งเสริมทักษะผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของครูมัธยมศึกษา กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

อบรมและบริการ
วิชาการ  

ปกติ 

486  ระดับพ้ืนฐาน 613111061 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : 
 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนทัศน์
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู (PLC)  
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาครู 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสรุาษฎร์ธานี  

ปกติ 

487  ระดับพ้ืนฐาน 614111013 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
เพ่ือการเรียนรู้ที่ดีกว่า 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
(วิทยาเขตบางเขน)  

ปกติ 

488  ระดับพ้ืนฐาน 614111016 การออกแบบการเรียนการสอนสังคมศึกษา
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 
ส าหรับ นักเรียนมัธยมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทวิโรฒ  

ปกติ 



-๕๖- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
489  ระดับพ้ืนฐาน 614111022 แนวความคิดทางกฎหมายส าหรับครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
ส านักนวัตกรรม
และบริการสังคม  

ปกติ 

490  ระดับกลาง 612112008 หลักสูตร การจัดการแหล่งเรียนรู้แบบ 
บูรณาการ “ส าหรับครูผู้สอน” 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร  
กองพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
และทุนมนุษย์ 

ปกติ 

491  ระดับกลาง 613112002 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผล
ในชั้นเรียนของสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สู่Thailand ๔.๐ 

มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่  

ปกติ 

492  ระดับกลาง 613112003 การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณ 
ความเป็นครูในวิถีพุทธ 

ศูนย์อาเซียนศึกษา  ปกติ 

493  ระดับกลาง 613112004 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดข้ันสูง 

บริษัท ไอซัคเซส 
เทรนนิ่ง จ ากัด  

ปกติ 

494  ระดับกลาง 613112006 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องนวัตกรรมและ
การจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์  
(Geo-literacy) ด้วยเทคนิค CBL 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

คณะครุศาสตร์  ปกติ 

495  ระดับกลาง 613112009 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning  
ส าหรับครูสังคมศึกษา 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร  
กองพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
และทุนมนุษย์  

ปกติ 

496  ระดับกลาง 614111023 แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยศาสตร์พระราชา 

บริษัท นายฉบับ 
จ ากัด  

ปกติ 

497  ระดับกลาง 614111026 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ส าหรับครูผู้สอนสังคมศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้แนวคิด 
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความ 
เป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 

โรงเรียนอุตรดิตถ์  ปกติ 



-๕๗- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
498  ระดับกลาง 614111031 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือส่งเสริมทักษะผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการจัด 
การเรียนรู้ของครูมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อบรมและ 
บริการวิชาการ  

ปกติ 

499  ระดับกลาง 614111033 หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาครู
สังคมสู่ยุค Education 4.0 :  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปกติ 

500  ระดับกลาง 614112001 การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 
ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย :ระดับกลาง 

บริษัท ไอเวิลด์ 
จ ากัด  

ปกติ 

501  ระดับกลาง 614112003 การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ – สังเคราะห์ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประเด็นพัฒนาการของประชาคมอาเซียน 
(ASEAN) 

บริษัท  
เอส ที รีเสิร์ช 
แอนด์ คอนซัล
แทนท์ กรุ๊ป จ ากัด  

ปกติ 

502  ระดับกลาง 614112007 หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “การประยุกต์ใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการเรียน
การสอน ส าหรับครูสังคมศึกษา 
ในศตวรรษท่ี 21: ระดับกลาง” 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  

ปกติ 

503  ระดับกลาง 614112004 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ของการเรียนเพื่อวางรากฐาน การปกครอง
ของชาติผ่านการสร้างต้นกล้า 
แห่งประชาธิปไตย 

หลักสูตรสาขาวิชา
นวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 

504  ระดับสูง 612113002 หลักสูตร การจัดการแหล่งเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ “ส าหรับครูผู้สอน” 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร  
กองพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
และทุนมนุษย์ 

ปกติ 



-๕๘- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
505  ระดับสูง 613113002 หลักสูตร การจัดการแหล่งเรียนรู้ 

แบบบูรณาการ “ส าหรับครูผู้สอน” 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร  
กองพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
และทุนมนุษย์  

ปกติ 

506  ระดับสูง 613113004 หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ส าหรับครูสังคมศึกษา 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร  
กองพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
และทุนมนุษย์  

ปกติ 

507  ระดับสูง 614113002 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
สู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา  

ปกติ 

สาระเนื้อหา สุขศึกษาและพลศึกษา 
508  ระดับพ้ืนฐาน 612121001 Brain Power เพ่ิมพลังสมองสู่แนวทาง 

จัดกิจกรรมและการผลิตสื่อการเรียนรู้ต้านภัย
สังคมใกล้ตัว ปลูกจิตส านึกหนูน้อยใจเข้มแข็ง
ผ่าน นิทาน เกม เพลง 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

509  ระดับพ้ืนฐาน 612121003 การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและ 
พลศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 

ห.จ.ก. บี.พี  
เพ่ือการพัฒนา
บุคลากรและ
ส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษา 

ปกติ 

510  ระดับพ้ืนฐาน 612121004 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
นักเรียนระดับประถมศึกษา 

สาขาวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

511  ระดับพ้ืนฐาน 612121005 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษา 
แบบ Active learning 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
(วิทยาเขตบางเขน) 

ปกติ 

512  ระดับพ้ืนฐาน 612121006 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู 4.0 : 
สุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษา 

ภาควิชา 
การจัดการเรียนรู้ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 

ปกติ 



-๕๙- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
513  ระดับพ้ืนฐาน 612121007 การจัดกิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ 

ระดับประถมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
(วิทยาเขตบางเขน) 

ปกติ 

514  ระดับพ้ืนฐาน 612121008 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

ปกติ 

515  ระดับพ้ืนฐาน 612121009 การเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค์ 

ปกติ 

516  ระดับพ้ืนฐาน 612121010 การฝึกทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานทางกีฬา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม 

ปกติ 

517  ระดับพ้ืนฐาน 612121012 การพัฒนาการสอนกีฬาฟุตบอล 
อย่างมืออาชีพ โดย โชคทวี พรหมรัตน์  
(ระดับประถมศึกษา) 

บริษัท 
ไอ - สปอร์ต 
จ ากัด 

ปกติ 

518  ระดับพ้ืนฐาน 612121014 การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา
และพลศึกษาระดับพ้ืนฐานด้วยการสอน 
แบบร่วมมือ 

บริษัท  
เงินทองพะเนิน 
จ ากัด 

ปกติ 

519  ระดับพ้ืนฐาน 612121015 การพัฒนาสมรรถนะครูสุขศึกษา 
และพลศึกษา ด้านทักษะการกีฬา  
ด้วยการจัดกิจกรรม ที่เน้นทักษะปฏิบัติ 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

520  ระดับพ้ืนฐาน 612121018 การวัดและประเมินผลสมรรถภาพทางกาย 
สู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
(วิทยาเขตบางเขน) 

ปกติ 

521  ระดับพ้ืนฐาน 612121019 การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้าน 
จัดกระบวนการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา 
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญประกอบชุดสื่อประสม 
 
 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 



-๖๐- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
522  ระดับพ้ืนฐาน 612121020 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 21st Century 

Skills เทคนิคการสอน ทักษะการเคลื่อนไหว
เบื้องต้นระดับการจัดการศึกษา 

สถาบันพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ชายแดนใต้ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

ปกติ 

523  ระดับพ้ืนฐาน 612121024 เกมส์และเพลงเพ่ือพัฒนาทักษะ 
การเคลื่อนไหวของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

สาขาวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

524  ระดับพ้ืนฐาน 612121025 ขยับกาย ขยายสมอง สู่การค้นพบ:  
การปลูกฝังและบ่มเพาะค่านิยมโอลิมปิก 
ส าหรับเยาวชนไทยในศตวรรษท่ี ๒๑  
ด้วยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ 

บริษัท  
คลับอะคาเดเมีย 
จ ากัด 

ปกติ 

525  ระดับพ้ืนฐาน 612121033 สื่อและนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สุขศึกษา การจัดการความรู้แบบปลาทู 
การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี เพื่อชีวีมีสุข 
(ส าหรับครูประถมศึกษา) 

บริษัท  
ไอซัคเซส เทรนนิ่ง 
จ ากัด 

ปกติ 

526  ระดับพ้ืนฐาน 613121001 กระบวนการจัดการเรียนรู้กีฬาเซปักตะกร้อ
เบื้องต้นในสถานศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
(วิทยาเขตบางเขน)  

ปกติ 

527  ระดับพ้ืนฐาน 613121002 กระบวนการจัดการเรียนรู้กีฬาบาสเกตบอล
เบื้องต้นในสถานศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
(วิทยาเขตบางเขน)  

ปกติ 

528  ระดับพ้ืนฐาน 613121003 กระบวนการจัดการเรียนรู้กีฬาแฮนด์บอล 
ในสถานศึกษาระดับมัธยม 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
(วิทยาเขตบางเขน)  

ปกติ 

529  ระดับพ้ืนฐาน 613121004 กระบวนการจัดการสภาพแวดล้อม 
เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกของเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษา (วิชาชนะใจ)  
ระดับมัธยมตอนต้น 
 
 

บริษัท เลิร์น  
เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด  

ปกติ 



-๖๑- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
530  ระดับพ้ืนฐาน 613121005 การจัดการเรียนรู้กิจกรรมด าน้ าขั้นพ้ืนฐาน

เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
(วิทยาเขตบางเขน)  

ปกติ 

531  ระดับพ้ืนฐาน 613121006 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มวยไทยโบราณใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
(วิทยาเขตบางเขน)  

ปกติ 

532  ระดับพ้ืนฐาน 613121007 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู 4.0 : 
สุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ภาควิชาการจัดการ
เรียนรู้  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  

ปกติ 

533  ระดับพ้ืนฐาน 613121008 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กระบี่กระบองเบื้องต้น 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
(วิทยาเขตบางเขน)  

ปกติ 

534  ระดับพ้ืนฐาน 613121010 การพัฒนาการสอนกีฬาฟุตบอล 
อย่างมืออาชีพ โดย โชคทวี พรหมรัตน์  
(ระดับมัธยมต้น) 

บริษัท 
ไอ - สปอร์ต จ ากัด  

ปกติ 

535  ระดับพ้ืนฐาน 613121013 การพัฒนารูปแบบฝึกสมรรถภาพทางกาย 
เพ่ือไปประยุกต์ใช้ในแต่ละชนิดกีฬา 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
(วิทยาเขตบางเขน)  

ปกติ 

536  ระดับพ้ืนฐาน 613121014 การพัฒนาสมรรถนะครู การจัดกิจกรรม 
เฝ้าระวังเพศศึกษาและการสร้างภูมิคุ้มกัน  
ในสถานศึกษาด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) และ 
ชุดสื่อประสม 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปกติ 

537  ระดับพ้ืนฐาน 613121015 การพัฒนาสมรรถนะครูพลศึกษา:ด้านทักษะ
ปฏิบัติด้วยการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ ประกอบชุดสื่อประสมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปกติ 

538  ระดับพ้ืนฐาน 613121023 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือเพ่ือวัดและ
ประเมินผลทักษะกีฬาในชั้นเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษต
รศาสตร์ (วิทยาเขต
บางเขน)  

ปกติ 



-๖๒- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
539  ระดับพ้ืนฐาน 613121024 การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัด

กระบวนการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา  
ด้วยกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญประกอบ
สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปกติ 

540  ระดับพ้ืนฐาน 613121025 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค 
ในศตวรรษท่ี 21 สิ่งประดิษฐ์ สปีดแลดเดอร์ 
(Speed ladder) ซึ่งส่งเสริมทักษะ 
การเคลื่อนไหวขั้นเบื้องต้น 

สถาบันพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ชายแดนใต้ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา  

ปกติ 

541  ระดับพ้ืนฐาน 613121026 การออกแบบกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ 
เพ่ือสร้างสุขภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปกติ 

542  ระดับพ้ืนฐาน 613121029 เทคนิคการสอนทักษะการเคลื่อนไหว 
เบื้องต้นแบบคีตะมวยไทยในยุค  
Thailand ๔.๐ สู่การเขียน Log Book  
เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 

บริษัท นายฉบับ 
จ ากัด  

ปกติ 

543  ระดับพ้ืนฐาน 613121032 หลักสูตรการประเมินผลการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษาอิงมาตรฐาน 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปกติ 

544  ระดับพ้ืนฐาน 613121033 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเป็นผู้สอนกีฬากระบี่กระบอง 
ระดับข้ันพ้ืนฐาน 

สมาคมกีฬา 
ดาบไทยและ 
กระบี่กระบอง  

ปกติ 

545  ระดับพ้ืนฐาน 613121034 หลักสูตรเทคนิคนันทนาการสอนสนุก  
สร้างสุขด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 

ศูนย์พัฒนาทุน
มนุษย์ (รมป.)
มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต  

ปกติ 

546  ระดับพ้ืนฐาน 613121035 หลักสูตรเทรนนิ่ง ทู เทรนเนอร์  
ส าหรับครูพลศึกษา 

คณะครุศาสตร์  ปกติ 

547  ระดับพ้ืนฐาน 613121038 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมทักษะ 
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 

บริษัท นิวสเปคทีฟ 
วิสดอม จ ากัด  

ปกติ 

548  ระดับพ้ืนฐาน 614121004 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
เทนนิสเบื้องต้นในสถานศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
(วิทยาเขตบางเขน)  

ปกติ 



-๖๓- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
549  ระดับพ้ืนฐาน 614121005 การพัฒนาการสอนกีฬาฟุตบอล 

อย่างมืออาชีพ โดย โชคทวี พรหมรัตน์  
(ระดับมัธยมปลาย) 

บริษัท  
ไอ - สปอร์ต จ ากัด  

ปกติ 

550  ระดับพ้ืนฐาน 614121007 เทคนิคการสอนลีลาศเพ่ือกีฬา ขั้นพื้นฐาน 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

บริษัท เอส ที  
รีเสิร์ช แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป 
จ ากัด  

ปกติ 

551  ระดับพ้ืนฐาน 614121010 มวยไทยข้ันพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย์  

ปกติ 

552  ระดับพ้ืนฐาน 614121012 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเป็นผู้สอนกีฬาดาบไทยระดับขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมกีฬา 
ดาบไทยและ 
กระบี่กระบอง  

ปกติ 

553  ระดับพ้ืนฐาน 613121016 การพัฒนาสมรรถนะครูพลศึกษาและสุขศึกษา 
โดยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
แบบสะเต็ม กับ การสอนในศตวรรษที่ 21 
ในสาระพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
โค้ชและอัจฉริยะ
กีฬา 2017 

ปกติ 

554  ระดับพ้ืนฐาน 613121017 การพัฒนาสมรรถนะครูพลศึกษาสู่ศตวรรษ
ที2่1 โดย บรูณาการการเรียนรู้ 
ด้วยการกระท ากับการสอนและการโค้ช 
กีฬาบาสเกตบอลและแฮนด์บอล 
แบบมืออาชีพ ตามกระบวนการ 
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
โค้ชและอัจฉริยะ
กีฬา 2017 

ปกติ 

555  ระดับพ้ืนฐาน 613121018 การพัฒนาสมรรถนะครูพลศึกษาสู่ศตวรรษ
ที2่1 โดย บูรณาการการเรียนรู้ 
ด้วยการกระท ากับการสอนและการโค้ช 
กีฬาฟุตซอลและฟุตบอลแบบมืออาชีพ  
ตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
โค้ชและอัจฉริยะ
กีฬา 2017 

ปกติ 

556  ระดับพ้ืนฐาน 613121019 การพัฒนาสมรรถนะครูพลศึกษาสู่ศตวรรษ
ที2่1 โดย บูรณาการการเรียนรู้ 
ด้วยการกระท ากับการสอนและการโค้ช 
กีฬามวยไทยแบบมืออาชีพ ตามกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
โค้ชและอัจฉริยะ
กีฬา 2017 

ปกติ 



-๖๔- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
557  ระดับพ้ืนฐาน 613121020 การพัฒนาสมรรถนะครูพลศึกษาสู่ศตวรรษ

ที2่1 โดย บูรณาการการเรียนรู้ด้วย 
การกระท ากับการสอนและการโค้ช 
กีฬาวอลเลย์บอลแบบมืออาชีพ 
 ตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
โค้ชและอัจฉริยะ
กีฬา 2017 

ปกติ 

558  ระดับพ้ืนฐาน 613121021 การพัฒนาสมรรถนะครูสุขศึกษาและพลศึกษา
โดยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
สุขศึกษาแบบบูรณาการสหวิทยาการ 
กับการสอนในศตวรรษที่21  
ตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
โค้ชและอัจฉริยะ
กีฬา 2017 

ปกติ 

559  ระดับกลาง 612122002 PLCการพัฒนาครูสุขศึกษาและ  
พลศึกษาเพ่ือศิษย์แห่งศตวรรษท่ี 21 

โรงเรียน 
เสอเพลอพิทยาคม 

ปกติ 

560  ระดับกลาง 612122004 การอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมกีฬาและ
กิจกรรมทักษะกลไกเพ่ือพัฒนาสมองสู่ 
พหุปัญญาในศตวรรษท่ี 21 

เบรน สปอร์ต  
เอ็ดดูเทนเม้นท์ 

ปกติ 

561  ระดับกลาง 612122006 นวัตกรรมการเรียนการสอนและรายงาน 
การใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ 

ปกติ 

562  ระดับกลาง 612122007 หลักสูตรเสริมความรู้เพิ่มเทคนิคการสอนเติม
กิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายด้วยกรีฑา
ส าหรับเด็ก (Athletics Kids) 

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 
จังหวัด
มหาสารคาม 

ปกติ 

563  ระดับกลาง 613122001 PLCการพัฒนาครูสุขศึกษาและ  
พลศึกษาเพ่ือศิษย์แห่งศตวรรษท่ี 21 

โรงเรียนเสอเพลอ
พิทยาคม  

ปกติ 

564  ระดับกลาง 613122005 การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
พลศึกษาและนันทนาการ ในศตวรรษท่ี 21 

คณะศึกษาศาสตร์  ปกติ 

565  ระดับกลาง 613122007 การพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านพลศึกษาและ
การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน 

คณะศึกษาศาสตร์  ปกติ 

566  ระดับกลาง 613122008 การพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านสุขศึกษา  
พลศึกษา และการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
และชุมชน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ (PLC) 

คณะศึกษาศาสตร์  ปกติ 

567  ระดับกลาง 613122009 การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้  
สุขศึกษาและพลศึกษาระดับกลางด้วย 

บริษัท  
เงินทองพะเนิน 
จ ากัด  

ปกติ 



-๖๕- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
การสอนแบบร่วมมือ 

568  ระดับกลาง 613122010 การเรียนรู้กฎ-กติกา บาสเกตบอลที่ทันสมัย
และการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 
ในสถานศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
(วิทยาเขตบางเขน)  

ปกติ 

569  ระดับกลาง 613122011 การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล  
ตามแนว Active Learning 

บริษัท ไอซัคเซส 
เทรนนิ่ง จ ากัด  

ปกติ 

570  ระดับกลาง 614122003 มวยไทยข้ันกลาง คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย์  

ปกติ 

571  ระดับสูง 613123001 การพัฒนากระบวนการแข่งขันกระบี่กระบอง 
และการตัดสิน 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
(วิทยาเขตบางเขน)  

ปกติ 

572  ระดับสูง 614123002 การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษาระดับสูง  
ด้วยการสอนแบบร่วมมือ 

บริษัท  
เงินทองพะเนิน 
จ ากัด  

ปกติ 

สาระเนื้อหา ศิลปะศึกษา 
573  ระดับพ้ืนฐาน 611131004 เทคนิคการสอนศิลปะ(ทัศนศิลป์) แบบ BBL 

เพ่ือพัฒนาจินตนาการและ 
ความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับครูปฐมวัย 

โรงเรียน 
สอนศิลปะตึกน้ า
ชลบุร ี

ปกติ 

574  ระดับพ้ืนฐาน 612131002 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ของมืออาชีพ 

บริษัท โมบาย 
โซลูชั่นส์  
อินทิเกรเตอร์ 
จ ากัด 

ปกติ 

575  ระดับพ้ืนฐาน 612131004 การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อหนังสือ
ภาพสามมิติ (POP-UP) ประกอบ 
การจัดการเรียนรู้ส าหรับครูประถมศึกษา 

สถาบัน 
วิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม 

ปกติ 

576  ระดับพ้ืนฐาน 612131007 การออกแบบแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้อง 
กับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs) 

บริษัท โมบาย 
โซลูชั่นส์  
อินทิเกรเตอร์ 
จ ากัด 

ปกติ 

577  ระดับพ้ืนฐาน 612131015 องค์ประกอบศิลป์ในการวาดภาพ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
หมู่บ้านจอมบึง 

ปกติ 



-๖๖- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
578  ระดับพ้ืนฐาน 613131001 การพัฒนาครูศิลปะ ด้านการสร้างสรรค์

สุนทรียศาสตร์ของผู้เรียน (ทัศนศิลป์)  
ที่เน้นทักษะปฏิบัติ 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปกติ 

579  ระดับพ้ืนฐาน 613131007 การออกแบบแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้อง 
กับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs) 

บริษัท โมบาย 
โซลูชั่นส์  
อินทิเกรเตอร์ 
จ ากัด  

ปกติ 

580  ระดับพ้ืนฐาน 614131003 อบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบActive Learning กลุ่มสาระ
วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) ส าหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

ปกติ 

สาระเนื้อหา ดนตรี-นาฏศิลป ์
581  ระดับพ้ืนฐาน 613141023 เทคนิคการจัดการวงโยธวาฑิตด้วย

กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
โรงเรียน 
กันเกราพิทยาคม 

ปกติ 

582  ระดับพ้ืนฐาน 613141025 เทคนิคการสอนละครสร้างสรรค์เพ่ือ 
การด ารงอยู่ของนาฏศิลป์ไทยในยุค 
Thailand 4.0 : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปกติ 

583  ระดับพ้ืนฐาน 613141019 การสอนเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิต 
และการบรรเลงวงโยธวาทิตในรูปแบบ 
การนั่งบรรเลงและการเดินสวนสนาม 

วิทยาลัย 
การดนตรี 

ปกติ 

584  ระดับพ้ืนฐาน 613141027 รู้รักษ์พัสตราภรณ์ ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

ปกติ 

585  ระดับกลาง 614142001 การพัฒนาสมรรถนะ ทักษะและวิชาการ 
ของครูผู้สอนดนตรี 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม  

ปกติ 

586  ระดับกลาง 614142002 หลักการพัฒนาหลักสูตรด้านดนตรี คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย์  
 
 

ปกติ 



-๖๗- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
587  ระดับกลาง 612142001 การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์เพ่ือพัฒนา 

การสอนและผลงานวิชาการ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
นครราชสีมา 

ปกติ 

สาระเนื้อหา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
588  ระดับพ้ืนฐาน 611151003 กิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย บริษัท รักลูก  

ฮิวแมน แอนด์  
โซเชียล  
อินโนเวชั่น จ ากัด 

ปกติ 

589  ระดับพ้ืนฐาน 611151006 ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญี่ปุ่น บริษัท  
ร้อยล้าน พันล้าน 
จ ากัด 

ปกติ 

590  ระดับพ้ืนฐาน 611151007 ศิลปะการให้ค าปรึกษา เพ่ือปรับพฤติกรรม
เชิงบวกด้วยเอ็นเนียแกรม 

บริษัท ร้อยล้าน 
พันล้าน จ ากัด 

ปกติ 

591  ระดับพ้ืนฐาน 612151005 Facilitator เพ่ือการจัดกระบวนการ PLC  
ที่มีประสิทธิภาพ 

บริษัท รักลูก กรุ๊ป 
จ ากัด 

ปกติ 

592  ระดับพ้ืนฐาน 612151006 NLP: กลยุทธ์การฝึกสมองส าหรับครูและ
นักเรียน 

บริษัท  
ศูนย์พัฒนา
วิชาการบูรพา 
จ ากัด 

ปกติ 

593  ระดับพ้ืนฐาน 612151010 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดมาตรฐานสากล บ.ปิยภูมิ โซลูชั่น 
จ ากัด 

ปกติ 

594  ระดับพ้ืนฐาน 612151014 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ส าหรับครูในยุค 4.0 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 

ปกติ 

595  ระดับพ้ืนฐาน 612151015 การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 
ด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง 

แมทเอ๊กซเพลส ปกติ 

596  ระดับพ้ืนฐาน 612151016 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด 
ของศาสตร์พระราชา 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

597  ระดับพ้ืนฐาน 612151017 การพัฒนาทักษะการจัดบริการแนะแนว 
และการให้ค าปรึกษาในศตวรรษท่ี 21 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ์
 
 

ปกติ 



-๖๘- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
598  ระดับพ้ืนฐาน 612151018 การพัฒนาผู้เรียนด้านความมีวินัย 

และใฝ่เรียนรู้ โดยใช้พระบรมราโชบาย  
รัชกาลที่ ๑๐ 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

599  ระดับพ้ืนฐาน 612151020 การสร้างภาพลักษณ์ครูไทยโดยการพัฒนา
ทักษะด้านคุณธรรมและสังคม 
ให้เข้ากับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

บริษัท อมรินทร์ 
บุ๊ค เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 

ปกติ 

600  ระดับพ้ืนฐาน 612151023 เกมและกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้
ส าหรับครูประถมศึกษา 

บริษัท นิวสเปค
ทีฟ วิสดอม จ ากัด 

ปกติ 

601  ระดับพ้ืนฐาน 612151026 ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ บริษัท พัฒนาทุน
มนุษย์เพ่ือสังคม 
จ ากัด 

ปกติ 

602  ระดับพ้ืนฐาน 612151028 เครื่องมือวินิจฉัยและเข้าใจเด็ก Gen Z 
(ประถมศึกษา) 

บริษัท อะบัสโบโต 
เอดูเคชันแนล 
เซอร์วิส เซนเตอร์ 
จ ากัด 

ปกติ 

603  ระดับพ้ืนฐาน 612151036 เทคนิคการสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับประถมศึกษาโดยใช้พลังสมอง 5 ด้าน  
สู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 

บริษัท อมรินทร์ 
บุ๊ค เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 

ปกติ 

604  ระดับพ้ืนฐาน 612151040 ธรรมะกับกระบวนการคิดเพ่ือการเรียนรู้ PLC 
ในยุคการศึกษา 4.0 ส าหรับครูประถมศึกษา 

บริษัท เอ็ม โอ 
เอ็ม เซอร์วิส 
จ ากัด 

ปกติ 

605  ระดับพ้ืนฐาน 612151042 ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล  
ด้วยกิจกรรมชุมนุม 

มูลนิธิ 
ครูของแผ่นดิน 

ปกติ 

606  ระดับพ้ืนฐาน 612151043 ว่ายน้ าเพื่อเอาชีวิตรอดส าหรับ ครู ลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญ ประโยชน์ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา 

ปกติ 

607  ระดับพ้ืนฐาน 612151044 สมองกับการเรียนรู้: แนวทางการประเมิน
และช่วยเหลือนักเรียนส าหรับครู 

บริษัท  
ศูนย์พัฒนา
วิชาการบูรพา 
จ ากัด 

ปกติ 

608  ระดับพ้ืนฐาน 612151052 หลักสูตรการอบรมครูผู้น านันทนาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 

ปกติ 



-๖๙- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
609  ระดับพ้ืนฐาน 612151054 หลักสูตรพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

วิชาพิเศษ ลูกเสือสามัญ โดยใช้ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning เพ่ือจัดการเรียนการรู้ 
รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) 

โรงเรียน 
ดอยแสนใจ 
(ตชด.อนุสรณ์) 

ปกติ 

610  ระดับพ้ืนฐาน 613151037 การประยุกต์ใช้จิตตปัญญาศึกษา 
ในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับ 
ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 
วิทยาลัยการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา  

ปกติ 

611  ระดับพ้ืนฐาน 613151039 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา : ทักษะการสื่อสาร 
ที่ทรงพลังส าหรับครู 

คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

ปกติ 

612  ระดับพ้ืนฐาน 613151041 การพัฒนาวินัยเชิงบวก มูลนิธิครูของ
แผ่นดิน  

ปกติ 

613  ระดับพ้ืนฐาน 613151042 การพัฒนาสมรรถนะครูที่ปรึกษาของนักเรียน
เพ่ือนที่ปรึกษา (YC) 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  
(วิทยาเขตบางเขน)  

ปกติ 

614  ระดับพ้ืนฐาน 613151043 การสร้างภาพลักษณ์ครูไทยโดยการพัฒนา
ทักษะด้านคุณธรรมและสังคม 
ให้เข้ากับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

บริษัท อมรินทร์ 
บุ๊ค เซ็นเตอร์ 
จ ากัด  

ปกติ 

615  ระดับพ้ืนฐาน 613151044 การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัด
กิจกรรมแนะแนว ด้วย 
กระบวนการ Active Learning ส าหรับ
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปกติ 

616  ระดับพ้ืนฐาน 613151046 การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การแปรแถวมาร์ชชิ่งความดี 

มูลนิธิ 
ครูของแผ่นดิน  

ปกติ 

617  ระดับพ้ืนฐาน 613151047 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการแนะแนว 
ในศตวรรษท่ี21 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง  

ปกติ 

618  ระดับพ้ืนฐาน 613151048 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือแก้ปัญหา
เพศสัมพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง  
 
 

ปกติ 



-๗๐- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
619  ระดับพ้ืนฐาน 613151049 เครื่องมือวินิจฉัยและเข้าใจเด็ก Gen Z 

(มัธยมศึกษาตอนต้น) 
บริษัท อะบัสโบโต 
เอดูเคชันแนล 
เซอร์วิส เซนเตอร์ 
จ ากัด  

ปกติ 

620  ระดับพ้ืนฐาน 613151053 เทคนิคการสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้พลังสมอง 5  
ด้าน สู่การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

บริษัท อมรินทร์ 
บุ๊ค เซ็นเตอร์ 
จ ากัด  

ปกติ 

621  ระดับพ้ืนฐาน 614151005 กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือปรับพฤติกรรม
นักเรียน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

บริษัท อะบัสโบโต 
เอดูเคชันแนล 
เซอร์วิส เซนเตอร์ 
จ ากัด  

ปกติ 

622  ระดับพ้ืนฐาน 614151006 เครื่องมือวินิจฉัยและเข้าใจเด็ก Gen Z 
(มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

บริษัท อะบัสโบโต 
เอดูเคชันแนล 
เซอร์วิส เซนเตอร์ 
จ ากัด  

ปกติ 

623  ระดับพ้ืนฐาน 614151019 หลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษา: ทักษะ 
การปรึกษาเบื้องต้นส าหรับครู 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
(วิทยาเขต
บางเขน)  

ปกติ 

624  ระดับพ้ืนฐาน 611151005 แนวทางการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว 
ประกอบดนตรี เพ่ือพัฒนาความฉลาด 
ทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย 

คณะครุศาสตร์ ปกติ 

625  ระดับกลาง 615152002 การวิจัยและวัดผลเพื่อเพ่ิมพูนทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21ให้กับผู้เรียน 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

ปกติ 

626  ระดับกลาง 612152062 “จิตศึกษา” เพ่ือพัฒนาปัญญาภายใน 
ให้กับผู้เรียน 

โรงเรียน 
บ้านดอนมูล 
(สุวรรณสาราษฎร์
บ ารุง) 

ปกติ 

627  ระดับกลาง 612152068 ทักษะการสื่อสารและการฟังที่เกิด
ประสิทธิภาพส าหรับครู 

บริษัท เลิร์นนิงฮับ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

ปกติ 



-๗๑- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
628  ระดับกลาง 612152069 เทคนิคการสอนให้เด็กมีสติและสมาธิ  

ในการเรียน 
บริษัท เลิร์นนิงฮับ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

ปกติ 

629  ระดับกลาง 612152070 นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

บริษัท ร้อยล้าน 
พันล้าน จ ากัด 

ปกติ 

630  ระดับกลาง 613152007 การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ 
การเป็นคนเก่ง ดีและมีภาวะผู้น าตามหลัก 
Monosukuri 

คณะศึกษาศาสตร์  ปกติ 

631  ระดับกลาง 614152003 จิตวิทยาการปรึกษาส าหรับครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา  

ปกติ 

632  ระดับกลาง 614152006 หลักสูตร การให้การปรึกษากับวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
นเรศวร  
กองพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
และทุนมนุษย์  

ปกติ 

สาระเนื้อหา ปฐมวัย 
633  ระดับพ้ืนฐาน 611161003 “การออกแบบจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัย

แบบบูรณาการ นิทาน เพลง เกม เพื่อ 
ส่งเสริมทักษะสมอง EF” 

บริษัท นานมีบุ๊คส์ 
อินโนเวชั่น จ ากัด 

ปกติ 

634  ระดับพ้ืนฐาน 611161008 การจัดการการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยวินัยเชิงบวก 

บริษัท รักลูก กรุ๊ป 
จ ากัด 

ปกติ 

635  ระดับพ้ืนฐาน 611161009 การจัดการในชั้นเรียนระดับปฐมวัย 
ในศตวรรษท่ี 21 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง 

ปกติ 

636  ระดับพ้ืนฐาน 611161012 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ส าหรับ 
เด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียน 
บ้านบะป่าคา 

ปกติ 

637  ระดับพ้ืนฐาน 611161015 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย
ที่มีความต้องการพิเศษ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บ้านเฮา2017 

ปกติ 

638  ระดับพ้ืนฐาน 611161019 การจัดท าสื่อการสอน สร้างพัฒนาการเรียนรู้ 
ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย 

บริษัท  
แม็คเอ็ดดูกา 
จ ากัด 

ปกติ 

639  ระดับพ้ืนฐาน 611161021 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม 
แนวสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย 

บริษัท เอ็ดเทค 
ครีเอชั่น จ ากัด 

ปกติ 

640  ระดับพ้ืนฐาน 611161023 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
สู่สะตีมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
(วิทยาเขตบางเขน) 

ปกติ 



-๗๒- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
641  ระดับพ้ืนฐาน 611161026 การจัดประสบการณ์ตรงผ่านการเล่นระดับ

ปฐมวัยเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาและ
ความสามารถในการคิดท่ีเป็นพ้ืนฐาน 
ในการเรียนรู้ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บ้านเฮา 2017 

ปกติ 

642  ระดับพ้ืนฐาน 611161040 การพัฒนากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะสมอง 
EF ในเด็กปฐมวัย 

บริษัท รักลูก กรุ๊ป 
จ ากัด 

ปกติ 

643  ระดับพ้ืนฐาน 611161041 การพัฒนาครูตามแนวคิดชุมชนนักปฏิบัติ 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะการคิด
เพ่ือชีวิตที่ส าเร็จของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม 

ปกติ 

644  ระดับพ้ืนฐาน 611161045 การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรม
บูรณาการวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

บริษัท  
เงินทองพะเนิน 
จ ากัด 

ปกติ 

645  ระดับพ้ืนฐาน 611161048 การพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สหสิกขมาตร 

ปกติ 

646  ระดับพ้ืนฐาน 611161049 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
ด้วยโครงงานระดับปฐมวัย 

ห้างหุ่นส่วนจ ากัด 
พัฒนวิทยา 

ปกติ 

647  ระดับพ้ืนฐาน 611161050 การพัฒนาทักษะกระบวนการสืบเสาะ 
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความลับของพืช 
ระดับปฐมวัย 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 

ปกติ 

648  ระดับพ้ืนฐาน 611161051 การพัฒนาทักษะการคิดเพ่ือชีวิตที่ส าเร็จ : EF 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา 
ปฐมวยั พุทธศักราช2560 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

649  ระดับพ้ืนฐาน 611161055 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนและการสอน 
อย่างสร้างสรรค์ ส าหรับครูปฐมวัย 

โรงเรียนขุนตาล
วิทยาคม 

ปกติ 

650  ระดับพ้ืนฐาน 611161056 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บ้านเฮา2017 

ปกติ 

651  ระดับพ้ืนฐาน 611161057 การพัฒนาและการใช้สื่อกิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย 

บริษัท แม็คเอ็ดดู
กา จ ากัด 

ปกติ 

652  ระดับพ้ืนฐาน 611161061 การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย 
การจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการทักษะ  
ด้านคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 



-๗๓- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
653  ระดับพ้ืนฐาน 611161062 การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้าน 

การจัดประสบการณ์ส่งเสริมศักยภาพ 
ความสามารถทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

654  ระดับพ้ืนฐาน 611161063 การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย 
ด้านการออกแบบการเรียนรู้ แบบสะเต็ม
ระดับ การศึกษาปฐมวัย (STEM Education)  
ตามแนวคิด Active Learning 

ส านักวิเทศ
สัมพันธ์และ 
การจัดการศึกษา
นานาชาติ 

ปกติ 

655  ระดับพ้ืนฐาน 611161064 การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยบูรณาการ  
นาฏลีลาและละครสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 

ส านักวิเทศ
สัมพันธ์และ 
การจัดการศึกษา
นานาชาติ 

ปกติ 

656  ระดับพ้ืนฐาน 611161066 การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
ส าหรับเด็กปฐมวัยแห่งศตวรรษท่ี ๒๑  
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ส านักวิเทศ
สัมพันธ์และ 
การจัดการศึกษา
นานาชาติ 

ปกติ 

657  ระดับพ้ืนฐาน 611161068 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษา
ปฐมวัยที่ส่งเสริมศักยภาพการคิด.... 
สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียน 
ขุนตาลวิทยาคม 

ปกติ 

658  ระดับพ้ืนฐาน 611161069 การเรียนรู้ทักษะด้านอารมณ์และสังคม 
เพ่ือพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 

บริษัท รักลูก กรุ๊ป 
จ ากัด 

ปกติ 

659  ระดับพ้ืนฐาน 611161070 การเล่นที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ส าหรับครูปฐมวัย ห้องเรียน 
แห่งอนาคต 

ปกติ 

660  ระดับพ้ืนฐาน 611161071 การวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บ้านเฮา2017 

ปกติ 

661  ระดับพ้ืนฐาน 611161073 การสร้างสรรค์หนังสือภาพส าหรับเด็กและ
บูรณาการ STEM Education 

บริษัท นายฉบับ 
จ ากัด 

ปกติ 

662  ระดับพ้ืนฐาน 611161074 การสอนแบบโครงการในระดับปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง 

ปกติ 

663  ระดับพ้ืนฐาน 611161076 การเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อ 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่การพัฒนา  
ทักษะสมอง EF (Executive Functions) 
เด็กปฐมวัยที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ ๒๑ 

ส านักวิเทศ
สัมพันธ์และ 
การจัดการศึกษา
นานาชาติ 

ปกติ 

664  ระดับพ้ืนฐาน 611161085 ครูปฐมวัยแนวใหม่ Thailand 4.0 :  
สะเต็มศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา 

ปกติ 



-๗๔- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
665  ระดับพ้ืนฐาน 611161090 ดนตรีและการเคลื่อนไหวเพ่ือพัฒนา 

ทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 
บริษัท รักลูก กรุ๊ป 
จ ากัด 

ปกติ 

666  ระดับพ้ืนฐาน 611161091 เทคนิค วิธีการจัดประสบการณ์โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับเด็กปฐมวัยใน 
ศตวรรษท่ี 21 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เพ่ือครู 

ปกติ 

667  ระดับพ้ืนฐาน 611161099 นิทานเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF 
ในเด็กปฐมวัย 

บริษัท รักลูก กรุ๊ป 
จ ากัด 

ปกติ 

668  ระดับพ้ืนฐาน 611161100 แนวทางการเขียนแผนจัดประสบการณ์เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 

บริษัท รักลูก กรุ๊ป 
จ ากัด 

ปกติ 

669  ระดับพ้ืนฐาน 611161101 แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพสมอง 
(Brain-based Learning: BBL) เพ่ือ 
เตรียมความพร้อมผู้เรียนตามยุทธศาสตร์ 
Thailand 4.0 

บริษัท  
อักษร อินสไปร์ 
จ ากัด 

ปกติ 

670  ระดับพ้ืนฐาน 611161103 ปลุกพลังครูปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21  
ด้วยเทคนิคการบูรณาการสื่อ เพลง เกม 
นิทาน ส าหรับเด็กปฐมวัย 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม 

ปกติ 

671  ระดับพ้ืนฐาน 611161107 วิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง 

ปกติ 

672  ระดับพ้ืนฐาน 611161108 ศิลปะเพ่ือพัฒนาทักษะสมอง EF  
ในเด็กปฐมวัย 

บริษัท รักลูก กรุ๊ป 
จ ากัด 

ปกติ 

673  ระดับพ้ืนฐาน 611161109 ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บ้านเฮา2017 

ปกติ 

674  ระดับพ้ืนฐาน 611161121 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ :  
การเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านส าหรับ 
เด็กปฐมวัย 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ปกติ 

675  ระดับพ้ืนฐาน 611161122 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : กิจกรรม
สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับ 
เด็กปฐมวัย 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ปกติ 

676  ระดับพ้ืนฐาน 611161123 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโดย 
ใช้โครงงานฐานวิจัย 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ปกติ 

677  ระดับพ้ืนฐาน 611161124 หลักสูตรพัฒนาครูปฐมวัย “การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ  
เพ่ือพัฒนาสมอง EF ส าหรับเด็กปฐมวัย” 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ไทคุรุ 

ปกติ 



-๗๕- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
678  ระดับพ้ืนฐาน 611161131 อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี เทคนิค

การผลิตสื่อการเรียนรู้หนังสือนิทาน 
ตามบริบทท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะเด็ก
ปฐมวัยและพฤติกรรมรักการอ่าน 
สู่การท านวัตกรรมผลงานทางวิชาการ 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

679  ระดับกลาง 611162001 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM  
ในระดับปฐมวัย 

สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

ปกติ 

680  ระดับกลาง 611162002 การจัดกิจกรรมแสนสนุกใน ๑ วัน บูรณาการ
สู่แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ปกติ 

681  ระดับกลาง 611162007 การพัฒนานวัตกรรมปฐมวัยด้วย ICT 
เทคโนโลยีกับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑ 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ปกติ 

682  ระดับกลาง 611162009 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบ
สื่อ Best Practice โดยใช้กระบวนการวิจัย
เป็นฐาน 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ปกติ 

683  ระดับกลาง 611162010 จิตศึกษาพัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย โรงเรียน 
ล าปลายมาศพัฒนา 

ปกติ 

684  ระดับกลาง 611162011 เทคนิคการจัดกิจกรรมบูรณาการทักษะ 
ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย 
เพ่ือพัฒนา EF ส าหรับเด็กปฐมวัย 

มูลนิธิ 
เพ่ือการศึกษา 

ปกติ 

685  ระดับกลาง 611162012 เทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม 

ปกติ 

686  ระดับกลาง 611162013 เทคนิคการใช้ Active Learning ในกิจกรรม
บูรณาการตามหลักสูตรปฐมวัย 2560 

มูลนิธิ 
เพ่ือการศึกษา 

ปกติ 

687  ระดับกลาง 611162014 เทคนิคการสอนคิดและผลิตสื่อส าหรับ 
เด็กปฐมวัย 4.0 

มูลนิธิ 
เพ่ือการศึกษา 

ปกติ 

688  ระดับกลาง 611162016 สนุกเต้น เล่น ร้อง ลับสมองด้วยเกม 
เพ่ือเสริมพลังการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
หมู่บ้านจอมบึง 
 
 
 

ปกติ 



-๗๖- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
689  ระดับกลาง 611162017 สื่อ เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้

ของเด็กปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21 
ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ปกติ 

690  ระดับกลาง 611162021 หลักสูตรประเมินพัฒนาการทั่วไป 
ตาม 
แนวคิด DSPM ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนา 
ทุนมนุษย์ (รมป.)
มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 

ปกติ 

691  ระดับกลาง 611162022 หลักสูตรพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกัน 
อย่างมีความสุขของเด็กปฐมวัย 

สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโข
ทัยธรรมาธิราช 

ปกติ 

692  ระดับสูง 611163001 ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย 
ในการใช้วรรณกรรมเป็นฐานเพื่อการส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัยชายแดนใต้ 

สถาบันพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ชายแดนใต้ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

ปกติ 

สาระเนื้อหา การศึกษาพิเศษ 
693  ระดับพ้ืนฐาน 611171001 การคัดกรองเด็กปฐมวัย 

ที่มีความต้องการพิเศษในสถานศึกษา 
ศูนย ์
การศึกษาพิเศษ  
คณะครุศาสตร์ 

ปกติ 

694  ระดับพ้ืนฐาน 612171001 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
ส าหรับโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

695  ระดับพ้ืนฐาน 612171004 การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอน
ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทาง 
การเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษา 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

696  ระดับพ้ืนฐาน 612171005 การวิจัยในชั้นเรียนส าหรับเด็ก 
ที่มีความต้องการพิเศษ 

ศูนย์ Active 
Leraning 
Center (ALC) 

ปกติ 

697  ระดับพ้ืนฐาน 617171006 การวิจัยในชั้นเรียนการศึกษาพิเศษ อบรมและ 
บริการวิชาการ  

ปกติ 



-๗๗- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
698  ระดับพ้ืนฐาน 617171008 กิจกรรมดนตรีส าหรับเด็กพิเศษ 

ตามแนวทางของออร์ฟ (Orff Schuwerk) 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
(วิทยาเขตบางเขน)  

ปกติ 

699  ระดับพ้ืนฐาน 617171011 เทคนิคการใช้เกมเพ่ือพัฒนา 
ครูการศึกษาพิเศษ 

สาขาวิชา
นวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 
คณะรัฐศาสตร์
และ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม  

ปกติ 

700  ระดับพ้ืนฐาน 617171013 รู้และเข้าใจนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทวิโรฒ  

ปกติ 

701  ระดับพ้ืนฐาน 617171016 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู 
ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษา 
เฉพาะบุคคล 

ศูนย ์
การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปกติ 

702  ระดับพ้ืนฐาน 617171017 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู 
ผู้นิเทศการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 

ศูนย ์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปกติ 

703  ระดับพ้ืนฐาน 617171018 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูผู้ให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับบุคคล 
ที่มีความ บกพร่องทางการเห็น 

ศูนย ์
การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปกติ 

704  ระดับพ้ืนฐาน 617171020 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูผู้ให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับบุคคล 
ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ 
การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

ศูนย ์
การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปกติ 

705  ระดับพ้ืนฐาน 617171021 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูผู้ให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
ส าหรับบุคคลออทิสติก 

ศูนย ์
การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

ปกติ 



-๗๘- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
706  ระดับพ้ืนฐาน 617171023 หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู ผู้ให้บริการ

ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับบุคคล 
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ศูนย ์
การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปกติ 

707  ระดับพ้ืนฐาน 617171010 ชุมชนการเรียนรู้ส าหรับการเรียนรวม โปรแกรม
การศึกษาพิเศษ-
ภาษาไทย 

ปกติ 

708  ระดับกลาง 612172001 RTI: ระบบการช่วยเหลือนักเรียน 
ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

ศูนย ์
การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 

ปกติ 

709  ระดับกลาง 612172002 การสร้างสรรค์สื่อกิจกรรมเพ่ือยกระดับ
พัฒนาการนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้ 

บริษัท  
แม็คเอ็ดดูกา 
จ ากดั 

ปกติ 

710  ระดับสูง 617173001 21 เทคนิคการสอนสู่การวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างเดียวเพ่ือพัฒนาเด็กออทิสติก 

ศูนย ์
การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์  

 
ปกติ 

สาระเนื้อหา บูรณาการสาระ 
711  ระดับพ้ืนฐาน 611181006 ดนตรีสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ปกติ 
712  ระดับพ้ืนฐาน 611181007 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ โดยการ จัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ที่เน้น Project Approach 

บริษัท นายฉบับ 
จ ากัด 

ปกติ 

713  ระดับพ้ืนฐาน 612181002 "เทคนิคพัฒนาทักษะเด็กGen Z  
สู่โลกยุค 4.0" 

บริษัท นานมีบุ๊คส์ 
อินโนเวชั่น จ ากัด 

ปกติ 

714  ระดับพ้ืนฐาน 612181003 “การจัดการเรียนรู้ด้วย...ห้องเรียนธรรมชาติ” บริษัท นานมีบุ๊คส์ 
อินโนเวชั่น จ ากัด 

ปกติ 

715  ระดับพ้ืนฐาน 612181005 “เทคนิคการจัดการเรียนรู้ STEM สู่ 
STREAM Approach เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ยุค 4.0” 

บริษัท นานมีบุ๊คส์ 
อินโนเวชั่น จ ากัด 

ปกติ 

716  ระดับพ้ืนฐาน 612181008 กลยุทธ์การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ 
ยุค 4.0 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

ปกติ 

717  ระดับพ้ืนฐาน 612181009 กลุ่มสัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โรงเรียน 
วัดเวฬุวนาราม 
 

ปกติ 



-๗๙- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
718  ระดับพ้ืนฐาน 612181012 การจัดการชั้นเรียนยุคดิจิทัล คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย 

ปกติ 

719  ระดับพ้ืนฐาน 612181014 การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ  
แบบการสอนพลวัตร (Dynamic Teaching) 
ด้วยการคิดเชิงบวกสู่ความเป็นเลิศ 

สมาคม 
การค้าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
ธุรกิจท่องเที่ยว 

ปกติ 

720  ระดับพ้ืนฐาน 612181055 การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับประถมศึกษา สู่มาตรฐานสากล  
ด้วยบันได 5 ขั้น 

โรงเรียน 
เวตวันวิทยา 

ปกติ 

721  ระดับพ้ืนฐาน 612181061 การพัฒนานวัตกรรมการรู้เรื่องการอ่าน
(Reading Literacy)ทักษะแรก 
ของคนในศตวรรษที่ 21 

ศูนย์ Active 
Leraning 
Center (ALC) 

ปกติ 

722  ระดับพ้ืนฐาน 612181065 การพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการของครู  
สู่ห้องเรียน 4.0 

โรงเรียน 
ราชินูทิศ2 

ปกติ 

723  ระดับพ้ืนฐาน 612181066 การพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการสร้างภาพลักษณ์
ครูมืออาชีพ ส าหรับช่วงชั้นประถมศึกษา 

บริษัท อมรินทร์ 
บุ๊ค เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 

ปกติ 

724  ระดับพ้ืนฐาน 612181067 การพัฒนาศักยภาพครูด้วยทัศนคติเชิงบวก
อย่างสร้างสรรค์ 

บริษัท พีแอลซี 
ฟอร์ ซัคเซส 
จ ากัด 

ปกติ 

725  ระดับพ้ืนฐาน 612181070 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ STEM 
Education ตามแนวคิด Active Learning 
ส าหรับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

บริษัท พีแอลซี 
ฟอร์ ซัคเซส 
จ ากัด 

ปกติ 

726  ระดับพ้ืนฐาน 612181072 การพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรู้
สาระภูมิศาสตร์ เรื่องการจัดการทรัพยากร
และ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีสอน
แบบโครงงานผสานศาสตร์พระราชา 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

727  ระดับพ้ืนฐาน 612181073 การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี 

ปกติ 

728  ระดับพ้ืนฐาน 612181075 การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพ 

โรงเรียน 
หาดใหญ่วิทยาลัย 
 

ปกติ 



-๘๐- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
729  ระดับพ้ืนฐาน 612181076 การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา  

ในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

730  ระดับพ้ืนฐาน 612181077 การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา 
ในการจัดการเรียนรู้สาระ ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม โดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม 
บูรณาการศาสตร์พระราชา 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปกติ 

731  ระดับพ้ืนฐาน 612181079 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิง STEM 
แบบ Active learning ในบริบท 
ของการศึกษาประเทศไทย 4.0 

บริษัท นานมีบุ๊คส์ 
อินโนเวชั่น จ ากัด 

ปกติ 

732  ระดับพ้ืนฐาน 612181080 การวัดผล การทดสอบ และประเมินผล 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

สาขาวิชาการ
จัดการเรียนรู้และ
ประเมินผล
การศึกษา  
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกาญจนบุรี 

ปกติ 

733  ระดับพ้ืนฐาน 612181081 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
ส าหรับครูชั้นประถมศึกษา 

บริษัท เขียวยั่งยืน 
จ ากัด 

ปกติ 

734  ระดับพ้ืนฐาน 612181083 การวาดภาพประกอบธรรมชาติวิทยา 
ส าหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง 

ปกติ 

735  ระดับพ้ืนฐาน 612181084 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมสู่การพัฒนาวิชาชีพครู  
โดยใช้กระบวนการ PLC  
ส าหรับครูระดับประถมศึกษา 

โรงเรียน 
หาดใหญ่วิทยาลัย 

ปกติ 

736  ระดับพ้ืนฐาน 612181085 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่กลยุทธ์ 
การจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ปกติ 

737  ระดับพ้ืนฐาน 612181086 การวิจัยแบบผสมผสานเพ่ือพัฒนา 
การเรียนการสอน 

บริษัท สล๊อท69 
จ ากัด 

ปกติ 

738  ระดับพ้ืนฐาน 612181087 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนส าหรับครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี 

ปกติ 



-๘๑- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
739  ระดับพ้ืนฐาน 612181088 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และ 

น าสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 
มหาวิทยาลัย 
การจัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น 

ปกติ 

740  ระดับพ้ืนฐาน 612181089 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
ส าหรับครู 

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี 

ปกติ 

741  ระดับพ้ืนฐาน 612181090 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เพ่ือการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
ในโรงเรียน 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย 

ปกติ 

742  ระดับพ้ืนฐาน 612181091 การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี 21ส าหรับครูชั้นประถมศึกษา 

บริษัท เขียวยั่งยืน 
จ ากัด 

ปกติ 

743  ระดับพ้ืนฐาน 612181094 การสร้างผู้เรียนเชิงคิดสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการ Active Learning Creating  
a creative learner by Active Learning 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง 

ปกติ 

744  ระดับพ้ืนฐาน 612181095 การสร้างสรรค์กิจกรรมและชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ตามแนวคิด Play and 
Learn เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิด 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

คณะครุศาสตร์ ปกติ 

745  ระดับพ้ืนฐาน 612181096 การสร้างสรรค์บทเรียน “คีตวาทิตลักษณ”์ 
เพ่ือเป็นนวัตกรรมปรุงรสการเรียนรู้ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สิปปัญจ์ 

ปกติ 

746  ระดับพ้ืนฐาน 612181097 การสอนคุณธรรมส าหรับ Education 4.0 มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 

ปกติ 

747  ระดับพ้ืนฐาน 612181099 การเสริมสร้างสมรรถนะครูระดับ
ประถมศึกษา ด้านการวิจัยใน ชั้นเรียน  
เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียน 
เวตวันวิทยา 

ปกติ 

748  ระดับพ้ืนฐาน 612181101 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อ 
“นวัตกรรมผู้เรียน : สมุดงานแบบโต้ตอบ” 
เพ่ือพัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 และ
กระบวนการคิด ในการบูรณาการการสอน
สาระวิทย์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย 

ปกติ 

749  ระดับพ้ืนฐาน 612181102 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างบทเพลง 
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

โรงเรียน 
เวตวันวิทยา 

ปกติ 



-๘๒- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
750  ระดับพ้ืนฐาน 612181119 เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

บูรณาการระดับประถมศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนมีสุข ปกติ 

751  ระดับพ้ืนฐาน 612181121 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สะเต็มศึกษา 

บริษัท ไอซัคเซส 
เทรนนิ่ง จ ากัด 

ปกติ 

752  ระดับพ้ืนฐาน 612181123 เทคนิคการออกแบบสื่อเพ่ือการน าเสนอ 
อย่างสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรมอย่างง่าย 
ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ภาควิชา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปกติ 

753  ระดับพ้ืนฐาน 612181156 ห้องเรียน 4.0 : แนวทางการประยุกต์ใช้ ICT 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ส าหรับห้องเรียนที่ใช้สื่อการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม 

โรงเรียนวัดโพธิศรี ปกติ 

754  ระดับพ้ืนฐาน 612181157 ห้องเรียนกลับด้าน สู่การเปลี่ยนผ่านศตวรรษ
ที่ 21 ด้วยแอพพลิเคชั่น EDMODO ส าหรับ
ช่วงชั้นประถมศึกษา 

บริษัท อมรินทร์ 
บุ๊ค เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 

ปกติ 

755  ระดับพ้ืนฐาน 612184001 เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง่ายๆ  
ให้ได้ใจนักเรียน ระดับประถม ตามหลักสูตร
ใหม่ (แบบผสมสื่อออนไลน์) 

บริษัท เลิร์น เอ็ด
ดูเคชั่น จ ากัด 

ออนไลน์ 

756  ระดับพ้ืนฐาน 612184002 เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง่ายๆ  
ให้ได้ใจนักเรียน ระดับประถม  
ตามหลักสูตรใหม่ 

บริษัท เลิร์น เอ็ด
ดูเคชั่น จ ากัด 

ออนไลน์ 

757  ระดับพ้ืนฐาน 613181001 การพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดเชิงระบบ  
ตามแนวคิด Active Learning 

ส านักวิเทศ
สัมพันธ์และ 
การจัดการศึกษา
นานาชาติ  

ปกติ 

758  ระดับพ้ืนฐาน 613181002 “การจัดการสอนในศตวรรษท่ี 21  
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน” 

บริษัท สล๊อท 69 
จ ากัด  

ปกติ 

759  ระดับพ้ืนฐาน 613181003 “การเรียนรู้แบบโครงการสู่ทักษะ 
แห่งศตวรรษท่ี 21” 

บริษัท นานมีบุ๊คส์ 
อินโนเวชั่น จ ากัด  

ปกติ 

760  ระดับพ้ืนฐาน 613181004 “แนวทางการสอนด้วยกิจกรรม Active 
Learning ในการบูรณาการสาระการเรียนรู้
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” 

บริษัท เจน ไอ อิน
เทนชั่น จ ากัด  

ปกติ 

761  ระดับพ้ืนฐาน 613181005 e-Book : สื่อสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา  

ปกติ 



-๘๓- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
762  ระดับพ้ืนฐาน 613181006 กลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึกษาใน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง  

ปกติ 

763  ระดับพ้ืนฐาน 613181010 การจัดการเรียนรู้บูรณาการ สู่ผลลัพธ์ 
Thailand 4.0 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ 
จังหวัดขอนแก่น  

ปกติ 

764  ระดับพ้ืนฐาน 613181011 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชา 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

บริษัท  
แม็คเอ็ดดูกา 
จ ากัด  

ปกติ 

765  ระดับพ้ืนฐาน 613181012 การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
สู่นวัตกรรมการศึกษา 

บริษัท  
แม็คเอ็ดดูกา 
จ ากัด  

ปกติ 

766  ระดับพ้ืนฐาน 613181014 การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์ พระราชาเพ่ือ
บูรณาการจัดการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 

ห.จ.ก. บี.พี เพ่ือ
การพัฒนา
บุคลากรและ
ส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษา  

ปกติ 

767  ระดับพ้ืนฐาน 613181015 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม 
แนวสะเต็มศึกษา ส าหรับผู้เรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาขาวชิาเคมี (คบ.)  
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี  

ปกติ 

768  ระดับพ้ืนฐาน 613181020 การใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียน Active -  
ส าหรับครูม.ต้น 

ห้องเรียน 
แห่งอนาคต  

ปกติ 

769  ระดับพ้ืนฐาน 613181021 การใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในสะเต็มศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เพลินวิชาการ  

ปกติ 

770  ระดับพ้ืนฐาน 613181031 การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัย 
แบบโครงงานฐานวิจัย เพ่ือบูรณาการ 
กับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
(รหัสหลักสูตรเดิม ที่ผ่านการอนุมัติ 
60004011) 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย์  

ปกติ 

771  ระดับพ้ืนฐาน 613181032 การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 
ด้วยหลัก "ศาสตร์พระราชา" Active 
Learning โดยใช้โครงงานอย่างง่ายหน้าเดียว 

บ.ควอลิตี้  
พรอพเพอร์ตี้  
แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด  

ปกติ 



-๘๔- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
772  ระดับพ้ืนฐาน 613181033 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ

คุณภาพการจัดการเรียนและการสอนอย่าง
สร้างสรรค์ ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียน 
ขุนตาลวิทยาคม  

ปกติ 

773  ระดับพ้ืนฐาน 613181034 การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการศึกษา 
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม  

ปกติ 

774  ระดับพ้ืนฐาน 613181038 การพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการสร้างภาพลักษณ์
ครูมืออาชีพ  
ส าหรับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

บริษัท อมรินทร์ 
บุ๊ค เซ็นเตอร์ 
จ ากัด  

ปกติ 

775  ระดับพ้ืนฐาน 613181039 การพัฒนาศักยภาพครูด้วยทัศนคติเชิงบวก
อย่างสร้างสรรค์ 

บริษัท พีแอลซี 
ฟอร์ ซัคเซส 
จ ากัด  

ปกติ 

776  ระดับพ้ืนฐาน 613181041 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  
STEM Education ตามแนวคิด Active 
Learning ส าหรับครูวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปกติ 

777  ระดับพ้ืนฐาน 613181045 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเรื่องทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตาม 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง  

ปกติ 

778  ระดับพ้ืนฐาน 613181048 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
ส าหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

บริษัท เขียวยั่งยืน 
จ ากัด  

ปกติ 

779  ระดับพ้ืนฐาน 613181049 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดย 
Application และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

บริษัท  
แม็คเอ็ดดูกา 
จ ากัด  

ปกติ 

780  ระดับพ้ืนฐาน 613181051 การวิจัย พัฒนา นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

บริษัท 
แม็คเอ็ดดูกา 
จ ากัด  

ปกติ 

781  ระดับพ้ืนฐาน 613181055 การศึกษา 4.0 : ฐานรากการพัฒนาผู้เรียน 
สู่นวัตกรรรม 

วิทยาลัยครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์  

ปกติ 

782  ระดับพ้ืนฐาน 613181062 การสอนแบบ Active Learning ส าหรับ 
ครูในยุค 4.0 

แมทเอ๊กซเพลส  ปกติ 

783  ระดับพ้ืนฐาน 613181076 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สะเต็มศึกษา 

บริษัท ไอซัคเซส 
เทรนนิ่ง จ ากัด  
 
 

ปกติ 



-๘๕- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
784  ระดับพ้ืนฐาน 613181077 เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา 

การเรียนการสอนในสถานศึกษา 
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร์  

ปกติ 

785  ระดับพ้ืนฐาน 613181079 เทคนิคการสอนส าหรับครูไทยยุคใหม่ใน
ศตรวรรษที่ 21 Teaching Techniques  
for New Age Teachers in the 21st 
Century 

บริษัท พัฒนา 
ทุนมนุษย์เพ่ือ
สังคม จ ากัด  

ปกติ 

786  ระดับพ้ืนฐาน 613181088 ลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based 
Learning (CBL) ส าหรับครูมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ห้องเรียน 
แห่งอนาคต  

ปกติ 

787  ระดับพ้ืนฐาน 613181093 สร้างและพัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นเลิศ
ด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค ์

บริษัท อมรินทร์ 
บุ๊ค เซ็นเตอร์ 
จ ากัด  

ปกติ 

788  ระดับพ้ืนฐาน 613181095 สะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เพลินวิชาการ  

ปกติ 

789  ระดับพ้ืนฐาน 613181097 สู่วิถีพอเพียงด้วยการสอน 
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

บริษัท พีแอลซี 
ฟอร์ ซัคเซส 
จ ากัด  

ปกติ 

790  ระดับพ้ืนฐาน 613181100 หลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสร้างสมรรถนะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ด้านการวิจัยทางการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเลข 
เป็นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิด
แก้ปัญหาของผู้เรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ไทคุรุ  

ปกติ 

791  ระดับพ้ืนฐาน 613181103 ห้องเรียนกลับด้าน สู่การเปลี่ยนผ่านศตวรรษ
ที่ 21 ด้วยแอพพลิเคชั่น EDMODO ส าหรับ
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

บริษัท อมรินทร์ 
บุ๊ค เซ็นเตอร์ 
จ ากัด  

ปกติ 

792  ระดับพ้ืนฐาน 614181005 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 
Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์ 
เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL) 
 

ห้องเรียน 
แห่งอนาคต  

ปกติ 



-๘๖- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
793  ระดับพ้ืนฐาน 614181007 การใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีใน 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างห้องเรียน Active 
- ส าหรับครูม.ปลาย 

ห้องเรียน 
แห่งอนาคต  

ปกติ 

794  ระดับพ้ืนฐาน 614181009 การฝึกอบรมปฏิบัติการ ระบบสมองกลฝังตัว 
ด้วยไอโอที (IoT) Smart Farm เพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ตอบสนอง Thailand 4.0 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เรียลไอท ี 

ปกติ 

795  ระดับพ้ืนฐาน 614181015 การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงด้วยหลัก 
"ศาสตร์พระราชา" Active Learning โดย 
ใช้โครงงานอย่างง่ายหน้าเดียว 

บ.ควอลิตี้  
พรอพเพอร์ตี้ 
แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด  

ปกติ 

796  ระดับพ้ืนฐาน 614181016 การพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการสร้างภาพลักษณ์
ครูมืออาชีพ ส าหรับช่วงชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

บริษัท อมรินทร์ 
บุ๊ค เซ็นเตอร์ 
จ ากัด  

ปกติ 

797  ระดับพ้ืนฐาน 614181017 การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา (STEM Education) บูรณาการ
ร่วมกับชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ 

ส านักวิเทศ
สัมพันธ์และ 
การจัดการศึกษา
นานาชาติ  

ปกติ 

798  ระดับพ้ืนฐาน 614181018 การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพ 

โรงเรียน 
หาดใหญ่วิทยาลัย  

ปกติ 

799  ระดับพ้ืนฐาน 614181019 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
ส าหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

บริษัท เขียวยั่งยืน 
จ ากัด  

ปกติ 

800  ระดับพ้ืนฐาน 614181021 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมสู่การพัฒนาวิชาชีพครู โดย 
ใช้กระบวนการ PLC ส าหรับครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียน 
หาดใหญ่วิทยาลัย  

ปกติ 

801  ระดับพ้ืนฐาน 614181027 การออกแบบห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล 

บริษัท อมรินทร์ 
บุ๊ค เซ็นเตอร์ 
จ ากัด  

ปกติ 

802  ระดับพ้ืนฐาน 614181033 ความรู้และทักษะในการผลิตเครื่องส าอาง
เบื้องต้นในระดับห้องปฏิบัติการส าหรับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

บริษัท  
นิวสเปคทีฟ  
วิสดอม จ ากัด  

ปกติ 

803  ระดับพ้ืนฐาน 614181038 เรียนชีวะเห็นอนาคต บริษัท  
นิวสเปคทีฟ  
วิสดอม จ ากัด  

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
804  ระดับพ้ืนฐาน 614181039 เล่นอย่างไร ให้ได้เรียนรู้ เทคนิคการออกแบบ

เกมเพ่ือการเรียนรู้ในห้องเรียน 
อย่างมีประสิทธิภาพ วิชาภาษาไทย 
สังคมศาสตร์ และการงานพื้นฐานอาชีพ 
ระดับมัธยมปลาย 

บริษัท เลิร์น เอ็ด
ดูเคชั่น จ ากัด  

ปกติ 

805  ระดับพ้ืนฐาน 614181041 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูอย่างยั่งยืน บริษัท  
แอดวานซ์ บิสิเนส  
ออพพอร์ทูนิตี้ 
จ ากัด  

ปกติ 

806  ระดับพ้ืนฐาน 614181043 สร้างและพัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นเลิศ
ด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค ์

บริษัท อมรินทร์ 
บุ๊ค เซ็นเตอร์ 
จ ากัด  

ปกติ 

807  ระดับพ้ืนฐาน 614181045 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  
การถ่ายภาพเบื้องต้นเพื่อการสร้างสื่อ 
การเรียนการสอนในระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

สมาคมนักธุรกิจ
เอสเอ็มอีรุ่นใหม่  

ปกติ 

808  ระดับพ้ืนฐาน 614181046 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อ 
การน าเสนอแบบมืออาชีพกลุ่มบูรณาการ
สาระในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สมาคมนักธุรกิจ
เอสเอ็มอีรุ่นใหม่  

ปกติ 

809  ระดับพ้ืนฐาน 614181048 ห้องเรียนกลับด้าน สู่การเปลี่ยนผ่านศตวรรษ
ที่ 21 ด้วยแอพพลิเคชั่น EDMODO ส าหรับ
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

บริษัท อมรินทร์ 
บุ๊ค เซ็นเตอร์ 
จ ากัด  

ปกติ 

810  ระดับพ้ืนฐาน 615181008 การจัดบูรณาการโดยการเรียนรู้แบบ  
Active Learning 

บริษัท  
แม็คเอ็ดดูกา 
จ ากัด  

ปกติ 

811  ระดับพ้ืนฐาน 615181010 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 
สู่ยุคดิจิทัล 4.0 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา  

ปกติ 

812  ระดับพ้ืนฐาน 615181015 การวาดภาพประกอบธรรมชาติวิทยา  
ระดับอาชีวศึกษา 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง  

ปกติ 

813  ระดับพ้ืนฐาน 615181016 การวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมอาชีวศึกษาและ
การเขียนรายงานการวิจัย 

บริษัท  
แม็คเอ็ดดูกา 
จ ากัด  

ปกติ 



-๘๘- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
814  ระดับพ้ืนฐาน 615181018 พัฒนาภาวะผู้น าด้วยความแตกต่าง  

ส าหรับอาชีวศึกษา 
บริษัท อมรินทร์ 
บุ๊ค เซ็นเตอร์ 
จ ากัด  

ปกติ 

815  ระดับพ้ืนฐาน 615181019 หลักสูตร การพัฒนาครูประจ าการท่ี 
สอนไม่ตรงวุฒิสู่การจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 

สถาบันการ
อาชีวศึกษา 
เกษตรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

ปกติ 

816  ระดับพ้ืนฐาน 615181020 หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพครูด้าน 
การบริหารจัดการ : โครงการสถานศึกษา
ปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 

สถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตร
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

ปกติ 

817  ระดับกลาง 612182003 “การเรียนรู้บูรณาการแบบ Problem Based 
Learning (PBL)” เพ่ือพัฒนาปัญญาภายนอก
ให้กับผู้เรียน 

โรงเรียน 
บ้านดอนมูล 
(สุวรรณสาราษฎร์
บ ารุง) 

ปกติ 

818  ระดับกลาง 612182004 Active Learning เพ่ือเสริมสร้างทักษะ 
การเรียนรู้3R7C 

สาขาหลักสูตร
และการสอน 

ปกติ 

819  ระดับกลาง 612182005 กลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึกษา 
ในระดับประถมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง 

ปกติ 

820  ระดับกลาง 612182006 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 
Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์ 
เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL) 
ส าหรับครูประถม 

ห้องเรียน 
แห่งอนาคต 

ปกติ 

821  ระดับกลาง 612182014 การบูรณาการการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
ให้สนุกสนานผ่านกิจกรรมดนตรีและ 
การเคลื่อนไหว 

ห.จ.ก. บี.พี เพื่อ
การพัฒนา
บุคลากรและ
ส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษา 

ปกติ 

822  ระดับกลาง 612182017 การพัฒนานวัตกรรมการสอน 
ตามแนวการศึกษา 4.0 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง 

ปกติ 

823  ระดับกลาง 612182018 การพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
ของครูศตวรรษท่ี 21 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

ปกติ 



-๘๙- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
824  ระดับกลาง 612182026 การออกแบบการเรียนรู้เพ่ือบูรณาการสาระ

การเรียนรู้ส าหรับการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ของครูระดับประถมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ปกติ 

825  ระดับกลาง 612182033 สร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ด้วยกิจกรรม STEM & STEAM 

คณะครุศาสตร์ ปกติ 

826  ระดับกลาง 612182035 สะเต็มศึกษาเข้มข้น ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 

ปกติ 

827  ระดับกลาง 613182001 Empowering Teacher : เติมเต็มพลังความ
เป็นครู เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนไทย 4.0 

วิทยาลัยครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์  

ปกติ 

828  ระดับกลาง 613182002 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 
Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์ 
เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL) 
ส าหรับครูม.ต้น 

ห้องเรียนแห่ง
อนาคต  

ปกติ 

829  ระดับกลาง 613182004 การจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทาง 
สะเต็มศึกษาในโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ลุคอินเตอร์  

ปกติ 

830  ระดับกลาง 613182005 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
(Creative Problem Solving)  
โดยบูรณาการกระบวนการ ICT 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ลุคอินเตอร์  

ปกติ 

831  ระดับกลาง 613182006 การประเมินโครงการทางการศึกษา สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช  

ปกติ 

832  ระดับกลาง 613182008 การพัฒนาครูด้วยศิลปการสอนEIS 
ในห้องเรียนดิจิทัล(DPT)โดยการเรียนรู้ 
ในระหว่างการปฏิบัติงาน 

สมาคม EIS แห่ง
ประเทศไทย  

ปกติ 

833  ระดับกลาง 613182019 นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ คณะศึกษาศาสตร์  ปกติ 
834  ระดับกลาง 614182001 “เรียนรู้สู่ปัญญาประดิษฐ์” สมาคมพัฒนา

วิชาชีพครูแห่ง
ประเทศไทย  

ปกติ 

835  ระดับกลาง 614182008 การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม คณะครุศาสตร์  
 

ปกติ 



-๙๐- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
836  ระดับกลาง 614182013 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ห.จ.ก. บี.พี เพื่อ

การพัฒนา
บุคลากรและ
ส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษา  

ปกติ 

837  ระดับกลาง 614185001 เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง่ายๆ  
ให้ได้ใจนักเรียน ระดับมัธยมปลาย  
ตามหลักสูตรใหม่ 

บริษัท เลิร์น เอ็ด
ดูเคชั่น จ ากัด  

ปกติ 

838  ระดับกลาง 614992007 การออกแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์และ
การประเมินแบบ Real-time เพ่ือการเรียนรู้ 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
มหาสารคาม  

ปกติ 

839  ระดับกลาง 615182005 การพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
กิจกรรมการ เรียนรู้แบบร่วมมือเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

สถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตร
ภาคใต้  

ปกติ 

840  ระดับสูง 612183002 การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

ปกติ 

841  ระดับสูง 612183004 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning ระดับประถมศึกษา  
เพ่ือการก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

ปกติ 

842  ระดับสูง 613183001 Interactive PowerPoint : สื่อสร้างสรรค์ 
ในศตวรรษท่ี 21 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
นครราชสีมา  

ปกติ 

843  ระดับสูง 613183004 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
และการวัดประเมินผลบนระบบดิจิทัล 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
นครพนม  

ปกติ 

844  ระดับสูง 613183006 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในยุค 4.0 

คณะครุศาสตร์  ปกติ 

845  ระดับสูง 614183001 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เพื่อการก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่  

ปกติ 

846  ระดับสูง 616183001 การจัดการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการโดย
เทคนิคการเรียนรู้แบบ Active learning 
ส าหรับครูการศึกษานอกระบบ (กศน.) 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
นครราชสีมา  

ปกติ 



-๙๑- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
847  ระดับสูง 613183007 พัฒนาทักษะขั้นสูงปฏิบัติการวิเคราะห์

หลักสูตร และเขียนแผนจัดการเรียนรู้ 
แบบใช้ ๙ ตาราง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การสอน และน าไทยสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์  
เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ตามตัวชี้วัด
ของมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมของซิปปา โมเดล (CIPPA 
Model) และใช้กระบวนการแก้ปัญหา 
โดยกระบวนการกลุ่ม ในการน้อมน าปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นพลเมืองดี 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์การพัฒนา
คุณธรรมน าความรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพ
ระดับชั้นเรียนของสถานศึกษา 

บริษัท ส่งเสริม
การศึกษาและ
พัฒนาวิชาชีพครู 
จ ากัด 

ปกติ 

สาระเนื้อหา อุตสาหกรรม 
848  ระดับพ้ืนฐาน 615211003 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ในห้องเรียน มหาวิทยาลัย

นเรศวร  
กองพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
และทุนมนุษย์  

ปกติ 

849  ระดับกลาง 615212009 การเรียนรู้เรื่องระบบควบคุมอัตโนมัติ 
ด้วยโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
ตามมาตรฐาน IEC 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  

ปกติ 

850  ระดับกลาง 615212011 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ในห้องเรียน มหาวิทยาลัย
นเรศวร  
กองพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
และทุนมนุษย์  
 
 

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
851  ระดับกลาง 615212017 หุ่นยนต์เคลื่อนที่ขนาดเล็กควบคุม 

ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

ปกติ 

852  ระดับสูง 615213001 การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่  

ปกติ 

853  ระดับสูง 615213003 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ในห้องเรียน มหาวิทยาลัย
นเรศวร  
กองพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
และทุนมนุษย์  

ปกติ 

สาระเนื้อหา บริหารธุรกิจ 
854  ระดับพ้ืนฐาน 615221003 การน าความรู้ด้านวิชาชีพและธุรกิจสมัยใหม่

มาประยุกต์ใช้ในการสอน 
สมาคม 
การค้าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือธุรกิท่องเที่ยว  

ปกติ 

855  ระดับพ้ืนฐาน 615221004 การพัฒนาการเรียนการสอนสาขา
บริหารธุรกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

ศูนย์พัฒนา 
การเรียนรู้  

ปกติ 

856  ระดับพ้ืนฐาน 615221005 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 
เพ่ือการสร้างยอด 

บริษัท  
แม็คเอ็ดดูกา 
จ ากัด  

ปกติ 

857  ระดับพ้ืนฐาน 615221013 เทคนิคการขายกับกลยุทธ์การตลาดยุค 4.0 
ส าหรับครูธุรกิจ 

บริษัท ร้อยล้าน 
พันล้าน จ ากัด  

ปกติ 

858  ระดับพ้ืนฐาน 615221022 หลักสูตรบริหารการเงินเพ่ือความม่ันคง 
ฉบับมนุษย์เงินเดือน 

บริษัท  
นิวสเปคทีฟ  
วิสดอม จ ากัด  

ปกติ 

สาระเนื้อหา คหกรรม 
859  ระดับพ้ืนฐาน 615241001 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

รายวิชาคหกรรม 
 
 
 

บริษัท  
แม็คเอ็ดดูกา จ ากัด  

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
สาระเนื้อหา เกษตรกรรม 

860  ระดับพ้ืนฐาน 612251001 การออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ศาสตร์พระราชาโดยเน้นการคิดสร้างสรรค์
อย่างเป็นระบบเพื่อก่อให้เกิด 
การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

บริษัท นานมีบุ๊คส์ 
อินโนเวชั่น จ ากัด 

ปกติ 

สาระเนื้อหา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
861  ระดับพ้ืนฐาน 615271014 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

และงานบริการด้วยกระบวนการ PLC 
บริษัท เอ็ม โอ 
เอ็ม เซอร์วิส 
จ ากัด  

ปกติ 

สาระเนื้อหา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
862  ระดับพ้ืนฐาน 612291011 การพัฒนาเกมสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม 

Stencyl ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดย 
ใช้ปัญหาเป็นฐานส าหรับรายวิชาวิทยาการ
ค านวณระดับชั้นประถมศึกษา 

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา  
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี  

ปกติ 

863  ระดับพ้ืนฐาน 612291012 การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม 
ผ่านเกมส์ด้วย Scratch 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  

ปกติ 

864  ระดับพ้ืนฐาน 612291013 การพัฒนาทักษะการสอนส าหรับครูวิชา
วิทยาการค านวณด้วยโปรแกรมประยุกต์
แสครชส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ส านักบริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
ร าไพพรรณ ี 

ปกติ 

865  ระดับพ้ืนฐาน 612291016 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML5 โดย 
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นทักษะปฏิบัติ 

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์
ศึกษา  
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี  

ปกติ 

866  ระดับพ้ืนฐาน 612291019 การสร้างสื่อการสอนเอนิเมชั่นอย่างง่าย  
ด้วยโปรแกรมดิจิทัลมัลติมีเดีย สาระ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
ส าหรับครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์  
ระดับประถมศึกษา 

บริษัท โมด 
โซลูชั่น จ ากัด  

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
867  ระดับพ้ืนฐาน 612291025 หลักสูตร การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทาง 

การสอนแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี 
ความเป็นจริงเสริม(Augmented Reality : 
AR) ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ส านักบริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
ร าไพพรรณ ี 

ปกติ 

868  ระดับพ้ืนฐาน 612291026 หลักสูตร การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบ 
ปฏิพันธ์ด้วยเทคโนโลยี Captivate  
ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

ส านักบริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
ร าไพพรรณ ี 

ปกติ 

869  ระดับพ้ืนฐาน 612291027 หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยระบบ 
mobile learning ส าหรับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ส านักบริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
ร าไพพรรณ ี 

ปกติ 

870  ระดับพ้ืนฐาน 612291028 หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
สื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ด้วย 
INFOGRAPHIC ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ส านักบริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
ร าไพพรรณ ี 

ปกติ 

871  ระดับพ้ืนฐาน 612291029 หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนการสอนระบบ e-Learning ด้วย 
Moodle ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

ส านักบริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
ร าไพพรรณ ี 

ปกติ 

872  ระดับพ้ืนฐาน 612291037 แอพยุเคชัน : การใช้แอพพลิเคชั่นการศึกษา 
ในห้องเรียน 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ปกติ 

873  ระดับพ้ืนฐาน 613291007 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ด้วย Cloud based Learning 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา  

ปกติ 

874  ระดับพ้ืนฐาน 613291008 การประยุกต์ใช้ Google Apps for 
Education ในการจัดการการเรียนการสอน
แบบ Active Learning 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  

ปกติ 

875  ระดับพ้ืนฐาน 613291009 การผลิตบทเรียนออนไลน์เพ่ือ 
การจัดการเรียนรู้สู่ ศตวรรษที่ 21 

คณะครุศาสตร์  ปกติ 



-๙๕- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
876  ระดับพ้ืนฐาน 613291013 การสร้างโมเดล 3 มิติเพ่ือส่งเสริมทักษะ 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยโปรแกรม 
Autodesk Maya 

บริษัท ไอซัคเซส 
เทรนนิ่ง จ ากัด  

ปกติ 

877  ระดับพ้ืนฐาน 613291015 การสร้างสื่อการเรียนการสอนใน 
รูปแบบมัลติมีเดีย 

บริษัท ไอซัคเซส 
เทรนนิ่ง จ ากัด  

ปกติ 

878  ระดับพ้ืนฐาน 613291016 การสร้างสื่อการสอนแอนนิเมชั่นอย่างง่าย 
 ด้วยโปรแกรมดิจิทัลมัลติมีเดีย  
สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน  
ส าหรับครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

บริษัท โมด 
โซลูชั่น จ ากัด  

ปกติ 

879  ระดับพ้ืนฐาน 613291020 เทคนิคการใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือพัฒนา
งานวิชาการและการวิจัยในชั้นเรียน 

ห.จ.ก. บี.พี เพื่อ
การพัฒนา
บุคลากรและ
ส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษา  

ปกติ 

880  ระดับพ้ืนฐาน 613291022 สร้างห้องเรียน 4.0 ด้วยเทคโนโลยีอย่างง่าย 
(มัธยมศึกษาตอนต้น) 

บริษัท อะบัสโบโต 
เอดูเคชันแนล 
เซอร์วิส เซนเตอร์ 
จ ากัด  

ปกติ 

881  ระดับพ้ืนฐาน 613291023 หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ Application 
และ MS-PowerPoint Interactive  
ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้แบบ Active Learning” 

ส านักสื่อและ
เทคโนโลยี
การศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  

ปกติ 

882  ระดับพ้ืนฐาน 614291016 การสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกม คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
นครพนม  

ปกติ 

883  ระดับพ้ืนฐาน 615291010 เทคโนโลยีและการออกแบบสายอากาศ บริษัท ทีอีเอสอาร์ 
จ ากัด  

ปกติ 

884  ระดับพ้ืนฐาน 615291012 พ้ืนฐานการติดต่อสื่อสารแบบไร้สาย 
ในระบบไมโครเวฟ 

บริษัท ทีอีเอสอาร์ 
จ ากัด  

ปกติ 

885  ระดับพ้ืนฐาน 616291001 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับครู กศน. 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
(วิทยาเขตบางเขน)  

ปกติ 



-๙๖- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
886  ระดับพ้ืนฐาน 612291003 PLC : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

เพ่ือพัฒนานวัตกรรมด้านการออกแบบสื่อการ
เรียนการสอนส าหรับระดับประถมศึกษา  
ในรูปแบบของการน าเนื้อหาสาระการเรียนรู้
มาผลิตเป็นสื่อเพลงเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
สู่ศตวรรษที่ 21 

บริษัทหนังหนา
สตูดิโอ จ ากัด 

ปกติ 

887  ระดับพ้ืนฐาน 613291014 การสร้างเว็บไซต์ส าเร็จรูปด้วย Wordpress 
CMS 

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 

ปกติ 

888  ระดับกลาง 612292001 การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ส านักงาน
ศึกษาธิการ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

ปกติ 

889  ระดับกลาง 612292005 การพัฒนาทักษะและกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
ส าหรับครูโดยใช้หลักการ Gamification 
ส าหรับครูประถมศึกษา 

ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์  

ปกติ 

890  ระดับกลาง 612292006 การเรียนการสอน วิทยาการค านวณ 
Computing science ในโรงเรียน  
ส าหรับครูประถมศึกษา 

ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์  

ปกติ 

891  ระดับกลาง 613292001 การใช้แอปและทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 
ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น 

ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์  

ปกติ 

892  ระดับกลาง 613292004 การเป็นครูในยุคดิจิทัลเพ่ือตอบสนอง 
นโยบาย Thailand 4.0 ส าหรับครู
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์  

ปกติ 

893  ระดับกลาง 613292006 การพัฒนาศักยภาพครูและสร้าง 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 ในการประยุกต์ใช้ Infographic 
เพ่ือจัดการเรียนรู้ 

คณะครุศาสตร์  ปกติ 

894  ระดับกลาง 613292007 การเรียนการสอน วิทยาการค านวณ 
Computing science ในโรงเรียน 
ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น 

ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์  

ปกติ 

895  ระดับกลาง 613292009 การสร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ส าหรับการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 

คณะครุศาสตร์  ปกติ 



-๙๗- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
896  ระดับกลาง 614292003 การเป็นครูในยุคดิจิทัลเพ่ือตอบสนอง 

นโยบาย Thailand 4.0 ส าหรับครู
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์  

ปกติ 

897  ระดับกลาง 615292002 การพัฒนากระบวนการคิดเชิงค านวณ 
ด้วยการเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาแอปพลิเค
ชันบนอุปกรณ์แบบพกพา?ด้วยภาษา Swift 

ศูนย์แอปเปิล 
รีเจนอลเทรนนิ่ง
เซ็นเตอร์  

ปกติ 

898  ระดับกลาง 615292006 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ส าเร็จรูป 
ด้วย CMS ส าหรับพัฒนาครูระดับอาชีวศึกษา 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา  

ปกติ 

899  ระดับกลาง 615292007 ดีไซน์ระบบดาต้าเบสโรงเรียนให้ใช้ง่าย 
สไตล์โมเดิร์น 

บริษัท เออาร์ไอที 
จ ากัด  

ปกติ 

900  ระดับกลาง 615292008 บริหารทรัพยากรในสถานศึกษา  
ด้วยวินโดว์เซิร์ฟเวอร์ 

บริษัท เออาร์ไอที 
จ ากัด  

ปกติ 

901  ระดับกลาง 615292009 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างยอดขาย 
จากโฆษณาออนไลน์ด้วย Google และ 
Facebook 

หจก.ไอไอ  
(ไทยแลนด์)  

ปกติ 

สาระเนื้อหา อ่ืนๆ 
902  ระดับพ้ืนฐาน 612991045 ชุดฝึกอบรมการสอนภาษา เพ่ือพัฒนา 

การเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และ ความคิด
สร้างสรรค์ ของผู้เรียนระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษา 

สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรม
เอเชีย  

ปกติ 

903  ระดับพ้ืนฐาน 612991001 "จากคุณภาพครูสู่คุณภาพศิษย์" การจัดการ
การเรียนการสอนและพัฒนาผลงานตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

บริษัท  
อักษร อินสไปร์ 
จ ากัด  

ปกติ 

904  ระดับพ้ืนฐาน 612991033 การส่งเสริมการอ่านด้วยสื่อสร้างสรรค์:  
การสร้างสื่อและนวัตกรรม เพ่ือการอ่านสนุก
ส าหรับผู้เรียน ระดับประถมศึกษา 

บริษัท  
อักษร อินสไปร์ 
จ ากัด  

ปกติ 

905  ระดับพ้ืนฐาน 612991015 การน้อมน าหลักปรัชญาของศาสตร์พระราชา
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

โรงเรียน  
ตชด.บ ารุงที่ 60  

ปกติ 

906  ระดับพ้ืนฐาน 612991011 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด
ในศตวรรษท่ี 21 และสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียน 
บ้านถ้ า ตชด.  

ปกติ 

907  ระดับพ้ืนฐาน 612991007 การเขียนและวิเคราะห์ข้อสอบส าหรับครู บริษัท ศูนย์
พัฒนาวิชาการ
บูรพา จ ากัด  

ปกติ 



-๙๘- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
908  ระดับพ้ืนฐาน 612991004 การเขียนรายงานการพัฒนาตนเอง 

ด้วยกระบวนการ PLC 
บริษัท ศูนย์
พัฒนาวิชาการ
บูรพา จ ากัด  

ปกติ 

909  ระดับพ้ืนฐาน 612991013 การใช้แอปพลิเคชั่นทางการศึกษา 
ในการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล
ผู้เรียน ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

ศูนย์พัฒนา
วิชาชีพครู 
ผู้บริหาร และ
บุคลากร 
ทางการศึกษา
ภาคใต้ 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  

ปกติ 

910  ระดับพ้ืนฐาน 612991031 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนส าหรับครู บริษัท ศูนย์
พัฒนาวิชาการ
บูรพา จ ากัด  

ปกติ 

911  ระดับพ้ืนฐาน 612991014 การใช้แอปพลิเคชันทางการศึกษา 
เพ่ือการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 

ศูนย์แอปเปิล 
รีเจนอลเทรนนิ่ง
เซ็นเตอร์  

ปกติ 

912  ระดับพ้ืนฐาน 612991008 การควบคุมตนเอง บริษัท สยาม
นอเลจ ทรานสเฟอร์ 
เซนเตอร์ จ ากัด  

ปกติ 

913  ระดับพ้ืนฐาน 612991024 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับครู
คอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง  

ปกติ 

914  ระดับพ้ืนฐาน 612991003 กระบวนความคิด จิตวิทยาความเป็นครู:  
ครูมิติใหม่เพ่ือการพัฒนาตนเอง  
สู่การพัฒนาเด็ก 

มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม ขอนแก่น  

ปกติ 

915  ระดับพ้ืนฐาน 612991012 การใช้ PLC ในการพัฒนาทักษะ 
ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน  
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ า
ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

ปกติ 



-๙๙- 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
916  ระดับพ้ืนฐาน 612991043 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูด้วยระบบคิด 
(MINDSET) และทัศนคติเชิงบวก (POSITIVE 
THINKING / ATTITUDE) และการคิดเชิง 
กลยุทธ์ (STRATEGIC THINKING) สู่เคล็ดลับ
ความส าเร็จในยุคประเทศไทย 4.0 
(THAILAND 4.0) 

มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัสวนสุนันทา  

ปกติ 

917  ระดับพ้ืนฐาน 617991003 : การช่วยเหลือเด็กผลการเรียนอ่อนด้วย Rti โปรแกรม
การศึกษาพิเศษ-
ภาษาไทย 

ปกติ 

918  ระดับกลาง 615992003 การพัฒนาครูด้วยศิลปการสอน EIS  
ในห้องเรียนดิจิทัล(DDPT)ผสมแบบทางไกล
โดยการเรียนรู้ในระหว่างการปฏิบัติงาน 

สมาคม EIS  
แห่งประเทศไทย  

ปกติ 

919  ระดับกลาง 615992002 การพัฒนาครูแกนน าส าหรับการประยุกต์ 
ใช้ชุดการเรียนรู้ C-PBL21  
ในการจัดการเรียนการสอน  
รายวิชาโครงการของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
มหาสารคาม  

ปกติ 

 
 

                          ประกาศ ณ วันที่        เมษายน  พ.ศ. 2561 
 

 
 
      

 
(นายสมศักดิ์  ดลประสิทธิ์) 

   รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
                        เลขาธิการคุรุสภา 
 


