รายชื่อหลักสูตรและรุ่นที่ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดอบรม

วันที่เริ่มจัดอบรม
วันที่สิ้นสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันที่
(กรอกเฉพาะวันที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น) ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น)

ที่

รหัสหลักสูตร

รุ่นที่

1

612121024

001

เกมส์และเพลงเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา

7 กรกฎาคม 2561

2

613181114

005

การใช้แอพพลิเคชั่นทางการศึกษาเพื่อการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย

3

611161136

005

“สายเกินไป ถ้าจะรอ” พัฒนาครูปฐมวัยเพื่อลูกรัก ด้วยกระบวนการ PLC
(Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
สร้างเสริมนวัตกรรมสู่วิทยฐานะครูปฐมวัย

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์

สุพรรณบุรี

สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

4

611161136

006

“สายเกินไป ถ้าจะรอ” พัฒนาครูปฐมวัยเพื่อลูกรัก ด้วยกระบวนการ PLC
(Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
สร้างเสริมนวัตกรรมสู่วิทยฐานะครูปฐมวัย

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์

สุพรรณบุรี

สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

001

หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนในรูปแบบ PLC (Professional
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ด้วย
กระบวนการการพัฒนาแบบชวนคิดพาทา (Think and do together) เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูส้ ู่ Thailand 4.0 (พัฒนาครูเพื่อศิษย์และ
เพิ่มวิทยฐานะ) : ระดับประถมศึกษา

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์

สุพรรณบุรี

สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

004

“ชวนคิด พาทา สร้างนวัตกรรม นาการวิจัย พัฒนาครูเพื่อศิษย์ และเพิ่ม
วิทยฐานะอย่างครูเชี่ยวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
ระดับประถมศึกษา

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์

สุพรรณบุรี

สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

003

“ชวนคิด พาทา สร้างนวัตกรรม นาการวิจัย พัฒนาครูเพื่อศิษย์ และเพิ่ม
วิทยฐานะอย่างครูเชี่ยวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์

สุพรรณบุรี

สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

006

“ชวนคิด พาทา สร้างนวัตกรรม นาการวิจัย พัฒนาครูเพื่อศิษย์ และเพิ่ม
วิทยฐานะอย่างครูเชี่ยวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์

สุพรรณบุรี

สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

003

หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนในรูปแบบ PLC (Professional
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ด้วย
กระบวนการการพัฒนาแบบชวนคิดพาทา (Think and do together) เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูส้ ู่ Thailand 4.0 (พัฒนาครูเพื่อศิษย์และ
เพิ่มวิทยฐานะ) : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์

สุพรรณบุรี

สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

5

6

7

8

9

612991057

612991058

613991069

613991069

613991071

ชื่อหลักสูตร
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สถานที่จัดอบรม

8 กรกฎาคม 2561 โรงแรมเชียงใหม่ฮลิ ล์

จังหวัด

เชียงใหม่

หน่วยงาน
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุ่นที่ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร

วันที่เริ่มจัดอบรม
วันที่สิ้นสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันที่
(กรอกเฉพาะวันที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น) ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น)

รุ่นที่

ชื่อหลักสูตร

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์

สุพรรณบุรี

สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

สถานที่จัดอบรม

จังหวัด

หน่วยงาน

10

614991026

005

“ชวนคิด พาทา สร้างนวัตกรรม นาการวิจัย พัฒนาครูเพื่อศิษย์ และเพิ่ม
วิทยฐานะอย่างครูเชี่ยวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

611161136

001

“สายเกินไป ถ้าจะรอ” พัฒนาครูปฐมวัยเพื่อลูกรัก ด้วยกระบวนการ PLC
(Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
สร้างเสริมนวัตกรรมสู่วิทยฐานะครูปฐมวัย

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมสตาร์

ระยอง

สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

004

หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนในรูปแบบ PLC (Professional
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ด้วย
กระบวนการการพัฒนาแบบชวนคิดพาทา (Think and do together) เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูส้ ู่ Thailand 4.0 (พัฒนาครูเพื่อศิษย์และ
เพิ่มวิทยฐานะ) : ระดับประถมศึกษา

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมสตาร์

ระยอง

สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

002

“ชวนคิด พาทา สร้างนวัตกรรม นาการวิจัย พัฒนาครูเพื่อศิษย์ และเพิ่ม
วิทยฐานะอย่างครูเชี่ยวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
ระดับประถมศึกษา

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมสตาร์

ระยอง

สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

001

“ชวนคิด พาทา สร้างนวัตกรรม นาการวิจัย พัฒนาครูเพื่อศิษย์ และเพิ่ม
วิทยฐานะอย่างครูเชี่ยวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมสตาร์

ระยอง

สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

002

หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนในรูปแบบ PLC (Professional
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ด้วย
กระบวนการการพัฒนาแบบชวนคิดพาทา (Think and do together) เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูส้ ู่ Thailand 4.0 (พัฒนาครูเพื่อศิษย์และ
เพิ่มวิทยฐานะ) : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมสตาร์

ระยอง

สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

003

“ชวนคิด พาทา สร้างนวัตกรรม นาการวิจัย พัฒนาครูเพื่อศิษย์ และเพิ่ม
วิทยฐานะอย่างครูเชี่ยวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมสตาร์

ระยอง

สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

12

13

14

15

16

612991057

612991058

613991069

613991071

614991026
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หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุ่นที่ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร

วันที่เริ่มจัดอบรม
วันที่สิ้นสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันที่
(กรอกเฉพาะวันที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น) ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น)

รุ่นที่

ชื่อหลักสูตร

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมสตาร์

ระยอง

สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

สถานที่จัดอบรม

จังหวัด

หน่วยงาน

17

614991026

006

“ชวนคิด พาทา สร้างนวัตกรรม นาการวิจัย พัฒนาครูเพื่อศิษย์ และเพิ่ม
วิทยฐานะอย่างครูเชี่ยวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

18

611161136

002

“สายเกินไป ถ้าจะรอ” พัฒนาครูปฐมวัยเพื่อลูกรัก ด้วยกระบวนการ PLC
(Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
สร้างเสริมนวัตกรรมสู่วิทยฐานะครูปฐมวัย

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 วังนาเขียวเลควิว

นครราชสีมา

สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

003

“ชวนคิด พาทา สร้างนวัตกรรม นาการวิจัย พัฒนาครูเพื่อศิษย์ และเพิ่ม
วิทยฐานะอย่างครูเชี่ยวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
ระดับประถมศึกษา

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 วังนาเขียวเลควิว

นครราชสีมา

สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

004

“ชวนคิด พาทา สร้างนวัตกรรม นาการวิจัย พัฒนาครูเพื่อศิษย์ และเพิ่ม
วิทยฐานะอย่างครูเชี่ยวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 วังนาเขียวเลควิว

นครราชสีมา

สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 วังนาเขียวเลควิว

นครราชสีมา

สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

19

20

612991058

613991069

21

614991026

002

“ชวนคิด พาทา สร้างนวัตกรรม นาการวิจัย พัฒนาครูเพื่อศิษย์ และเพิ่ม
วิทยฐานะอย่างครูเชี่ยวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

22

611161136

003

“สายเกินไป ถ้าจะรอ” พัฒนาครูปฐมวัยเพื่อลูกรัก ด้วยกระบวนการ PLC
(Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
สร้างเสริมนวัตกรรมสู่วิทยฐานะครูปฐมวัย

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท

อุดรธานี

สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

003

หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนในรูปแบบ PLC (Professional
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ด้วย
กระบวนการการพัฒนาแบบชวนคิดพาทา (Think and do together) เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูส้ ู่ Thailand 4.0 (พัฒนาครูเพื่อศิษย์และ
เพิ่มวิทยฐานะ) : ระดับประถมศึกษา

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท

อุดรธานี

สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

001

“ชวนคิด พาทา สร้างนวัตกรรม นาการวิจัย พัฒนาครูเพื่อศิษย์ และเพิ่ม
วิทยฐานะอย่างครูเชี่ยวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
ระดับประถมศึกษา

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท

อุดรธานี

สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

23

24

612991057

612991058
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รายชื่อหลักสูตรและรุ่นที่ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดอบรม

ที่

25

26

27

รหัสหลักสูตร

613991069

613991071

614991026

วันที่เริ่มจัดอบรม
วันที่สิ้นสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันที่
(กรอกเฉพาะวันที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น) ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น)

รุ่นที่

ชื่อหลักสูตร

002

“ชวนคิด พาทา สร้างนวัตกรรม นาการวิจัย พัฒนาครูเพื่อศิษย์ และเพิ่ม
วิทยฐานะอย่างครูเชี่ยวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท

อุดรธานี

สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

001

หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนในรูปแบบ PLC (Professional
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ด้วย
กระบวนการการพัฒนาแบบชวนคิดพาทา (Think and do together) เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูส้ ู่ Thailand 4.0 (พัฒนาครูเพื่อศิษย์และ
เพิ่มวิทยฐานะ) : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท

อุดรธานี

สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

001

“ชวนคิด พาทา สร้างนวัตกรรม นาการวิจัย พัฒนาครูเพื่อศิษย์ และเพิ่ม
วิทยฐานะอย่างครูเชี่ยวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท

อุดรธานี

สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท

อุดรธานี

สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร

สถานที่จัดอบรม

จังหวัด

หน่วยงาน

28

614991026

004

“ชวนคิด พาทา สร้างนวัตกรรม นาการวิจัย พัฒนาครูเพื่อศิษย์ และเพิ่ม
วิทยฐานะอย่างครูเชี่ยวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 :
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

29

613991064

006

การพัฒนาสมรรถนะครูในการวัดและประเมินผลในชันเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้เว็บแอปพลิเคชัน
ผ่านทางสมาร์ทโฟน

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561

โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮ
มุกดาหาร
เทล

โรงเรียนโนนราษีวิทยา

30

613101080

001

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อนาเสนอให้ตื่นตาด้วย Prezi และ เทคนิค
Powerpoint ขันสูง (ระดับพืนฐาน)

21 กรกฎาคม 2561

โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮ
22 กรกฎาคม 2561 เทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็น ขอนแก่น
เตอร์

หจก.ไอไอ (ไทยแลนด์)

31

613101080

002

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล

สงขลา

หจก.ไอไอ (ไทยแลนด์)

32

613101080

003

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมนารายณ์

กรุงเทพมหานคร

หจก.ไอไอ (ไทยแลนด์)

33

613101080

004

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมสุนีย์แกรนด์

อุบลราชธานี

หจก.ไอไอ (ไทยแลนด์)

34

612182035

021

21 กรกฎาคม 2561

22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมชัยภูมิปาร์ค

ชัยภูมิ

สานักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อนาเสนอให้ตื่นตาด้วย Prezi และ เทคนิค
Powerpoint ขันสูง (ระดับพืนฐาน)
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อนาเสนอให้ตื่นตาด้วย Prezi และ เทคนิค
Powerpoint ขันสูง (ระดับพืนฐาน)
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อนาเสนอให้ตื่นตาด้วย Prezi และ เทคนิค
Powerpoint ขันสูง (ระดับพืนฐาน)
สะเต็มศึกษาเข้มข้น
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04/08/2561 - 18/08/256

รายชื่อหลักสูตรและรุ่นที่ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดอบรม

วันที่เริ่มจัดอบรม
วันที่สิ้นสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันที่
(กรอกเฉพาะวันที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น) ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น)

ที่

รหัสหลักสูตร

รุ่นที่

35

612011067

010

36

612011067

023

37

612032024

001

38

612032024

002

39

612032024

006

40

612172005

006

41

612022029

003

42

612121012

005

43

612121012

003

44

612121012

006

45
46
47

612152070
612152070
612152070

034
050
054

หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรูแ้ บบSTEM และการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
เทคนิค STAD
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรูแ้ บบSTEM และการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
เทคนิค STAD
เทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห้องเรียนรวมแบบ Co-teaching ตามหลักสูตร
แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ระดับประถมศึกษา
เทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห้องเรียนรวมแบบ Co-teaching ตามหลักสูตร
แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ระดับประถมศึกษา
เทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห้องเรียนรวมแบบ Co-teaching ตามหลักสูตร
แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ระดับประถมศึกษา
เทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห้องเรียนรวมแบบ Co-teaching ตามหลักสูตร
แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ระดับประถมศึกษา
เทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห้องเรียนรวมแบบ Co-teaching ตามหลักสูตร
แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
การพัฒนาการสอนกีฬาฟุตบอลอย่างมืออาชีพ โดย โชคทวี พรหมรัตน์
(ระดับประถมศึกษา)
การพัฒนาการสอนกีฬาฟุตบอลอย่างมืออาชีพ โดย โชคทวี พรหมรัตน์
(ระดับประถมศึกษา)
การพัฒนาการสอนกีฬาฟุตบอลอย่างมืออาชีพ โดย โชคทวี พรหมรัตน์
(ระดับประถมศึกษา)
นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์

48

611151006

046

ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญี่ปุ่น

27 กรกฎาคม 2561

49

611151006

047

ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญี่ปุ่น

27 กรกฎาคม 2561

50
51
52
53
54

611151006
613011059
611151007
612152070
612111044

027
020
024
041
014

ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญี่ปุ่น
บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์
ศิลปะการให้คาปรึกษา เพื่อปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วยเอ็นเนียแกรม
นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพื่อออกแบบการสอนรายบุคคล

27 กรกฎาคม 2561
27 กรกฎาคม 2561
27 กรกฎาคม 2561
27 กรกฎาคม 2561
27 กรกฎาคม 2561

ชื่อหลักสูตร

สถานที่จัดอบรม

จังหวัด

หน่วยงาน

21-22 กรกฎาคม 2561

13 สิงหาคม 2561 โรงแรมภูพานเพลส

สกลนคร

บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จากัด

21-22 กรกฎาคม 2561

4-5 สิงหาคม 2561 โรงแรมภูพานเพลส

สกลนคร

บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จากัด

21-22 กรกฎาคม 2561

4-5 สิงหาคม 2561

โรงแรม หนองหาร เอลลิ
แกนท์

สกลนคร

บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จากัด

21-22 กรกฎาคม 2561

4-5 สิงหาคม 2561 มุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล

มุกดาหาร

บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จากัด

21-22 กรกฎาคม 2561

4-5 สิงหาคม 2561 โรงแรม เลยพาเลซ

เลย

บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จากัด

21-22 กรกฎาคม 2561

4-5 สิงหาคม 2561 มุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล

มุกดาหาร

บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จากัด

โรงแรม หนองหาร เอลลิ
แกนท์

สกลนคร

บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จากัด

21-22 กรกฎาคม 2561

4 สิงหาคม 2561

27 กรกฎาคม 2561

28 กรกฎาคม 2561 โรงแรมแกรนด์ เบลล่า

ชลบุรี

บริษัท ไอ - สปอร์ต จากัด

27 กรกฎาคม 2561

28 กรกฎาคม 2561 โรงแรมพาราไดซ์

อุดรธานี

บริษัท ไอ - สปอร์ต จากัด

27 กรกฎาคม 2561

28 กรกฎาคม 2561 โรงแรมแกนด์ฮลิ ล์

นครสวรรค์

บริษัท ไอ - สปอร์ต จากัด

27 กรกฎาคม 2561
27 กรกฎาคม 2561
27 กรกฎาคม 2561

28 กรกฎาคม 2561 เจริญรัตน์ รีสอร์ท
28 กรกฎาคม 2561 เสนา เพลส โฮเทล แบงค์คอค
28 กรกฎาคม 2561 โรงแรม นนทบุรี พาเลซ
โรงแรมซิตีพาร์ค โคราช
28 กรกฎาคม 2561
นครราชสีมา
โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรี
28 กรกฎาคม 2561
สอร์ท
28 กรกฎาคม 2561 โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี
28 กรกฎาคม 2561 โรงแรมแจ๊สโซเทล
28 กรกฎาคม 2561 Indochina Hotel
28 กรกฎาคม 2561 โรงแรมเดอะซิตี ศรีราชา
28 กรกฎาคม 2561 โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท

สมุทสงคราม
กรุงเทพมหนคร
นนทบุรี

บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด

นครราชสีมา

บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด

สิงห์บุรี

บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด

ปราจีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
สระแก้ว
ชลบุรี
นครปฐม

บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด
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รายชื่อหลักสูตรและรุ่นที่ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดอบรม

วันที่เริ่มจัดอบรม
วันที่สิ้นสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันที่
(กรอกเฉพาะวันที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น) ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น)

ที่

รหัสหลักสูตร

รุ่นที่

55

611151007

016

ศิลปะการให้คาปรึกษา เพื่อปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วยเอ็นเนียแกรม

27 กรกฎาคม 2561

56

612152070

055

นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์

27 กรกฎาคม 2561

57

613011059

025

บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์

27 กรกฎาคม 2561

58

613011059

024

บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์

27 กรกฎาคม 2561

59
60
61
62
63
64

612152070
611151007
612152070
611151006
611151006
611151006

010
011
048
007
045
044

นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ศิลปะการให้คาปรึกษา เพื่อปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วยเอ็นเนียแกรม
นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญี่ปุ่น
ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญี่ปุ่น
ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญี่ปุ่น

27 กรกฎาคม 2561
27 กรกฎาคม 2561
27 กรกฎาคม 2561
27 กรกฎาคม 2561
27 กรกฎาคม 2561
27 กรกฎาคม 2561

65

613011059

006

บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์

27 กรกฎาคม 2561

66

612152070

051

นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์

27 กรกฎาคม 2561

67

612152070

035

นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์

27 กรกฎาคม 2561

68
69
70

611151006
613011059
612152070

031
022
052

ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญี่ปุ่น
บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์
นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์

27 กรกฎาคม 2561
27 กรกฎาคม 2561
27 กรกฎาคม 2561

71

613011059

009

บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์

27 กรกฎาคม 2561

72
73

611151007
611151007

027
019

ศิลปะการให้คาปรึกษา เพื่อปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วยเอ็นเนียแกรม
ศิลปะการให้คาปรึกษา เพื่อปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วยเอ็นเนียแกรม

27 กรกฎาคม 2561
27 กรกฎาคม 2561

74

613011059

016

บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์

27 กรกฎาคม 2561

75
76

612152070
612152070

053
029

นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์

27 กรกฎาคม 2561
27 กรกฎาคม 2561

77

611151007

014

ศิลปะการให้คาปรึกษา เพื่อปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วยเอ็นเนียแกรม

27 กรกฎาคม 2561

78
79

613011059
612152070

008
012

บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์
นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์

27 กรกฎาคม 2561
28 กรกฎาคม 2561

ชื่อหลักสูตร
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สถานที่จัดอบรม

28 กรกฎาคม 2561 โรงแรมคุ้มสุพรรณ
โรงเเรมกาญจนบุรี ริเวอร์
28 กรกฎาคม 2561
แควพาร์ค แอนด์ รีสอร์ท
28 กรกฎาคม 2561 โรงแรมสองพันบุรี สุพรรณบุรี
โรงแรมกนกกาญจน์ เพลส
28 กรกฎาคม 2561
กาญจนบุรี
28 กรกฎาคม 2561 เรน ชะอา - หัวหิน
28 กรกฎาคม 2561 ลอฟต์มาเนีย บูทิกโฮเทล
28 กรกฎาคม 2561 โรงแรมบรรจงบุรี
Loft Mania Boutique
28 กรกฎาคม 2561
Hotel
28 กรกฎาคม 2561 โรงแรมสีดา รีสอร์ท
30 กันยายน 2561 โรงแรมพินนาเคิล วังใหม่
Hansa JB Hotel, Hatyai
30 กันยายน 2561
สงขลา
30 กันยายน 2561 โรงแรมลาปารีสอร์ท
โรงแรมโกลเด้น คราวน์ แก
30 กันยายน 2561
รนด์
30 กันยายน 2561 โรงแรม เดอะริเวอร์ นครพนม
30 กันยายน 2561 โรงแรมนภาลัย
30 กันยายน 2561 โรงแรมสยามแกรนด์
โรงแรม หนองหาร เอลลิ
30 กันยายน 2561
แกนท์
30 กันยายน 2561 โรงแรมสีมาธานี
30 กันยายน 2561 โรงแรมคุ้มสุพรรณ
โรงแรม เดอะกรีนปาร์ค แก
30 กันยายน 2561
รนด์ ยโสธร
28 กรกฎาคม 2561 โรงแรมลายทอง
28 กรกฎาคม 2561 ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท
โรงแรม วีวัน โคราช
28 กรกฎาคม 2561
นครราชสีมา
28 กรกฎาคม 2561 โรงแรมพนมรุง้ ปุรี
29 กรกฎาคม 2561 โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่

จังหวัด

หน่วยงาน

สุพรรณบุรี

บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด

กาญจนบุรี

บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด

สุพรรณบุรี

บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด

กาญจนบุรี

บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด

เพชรบุรี
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ชุมพร
นครนายก
สตูล

บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด

สงขลา

บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด

พัทลุง

บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด

สงขลา

บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด

นครพนม
อุดรธานี
อุดรธานี

บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด

สกลนคร

บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด

นครราชสีมา
อุดรธานี

บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด

ยโสธร

บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด

อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด

นครราชสีมา

บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด

บุรีรัมย์
เชียงใหม่

บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุ่นที่ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดอบรม

วันที่เริ่มจัดอบรม
วันที่สิ้นสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันที่
(กรอกเฉพาะวันที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น) ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น)

ที่

รหัสหลักสูตร

รุ่นที่

80
81
82

612152070
611151006
611151006

043
050
024

นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญี่ปุ่น
ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญี่ปุ่น

28 กรกฎาคม 2561
29 กรกฎาคม 2561
29 กรกฎาคม 2561

83

613011059

021

บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์

29 กรกฎาคม 2561

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

612152070
612152070
611151006
612111044
612111044
612151042
612151042
612151042
612151042
612151042
612151042
612151042

037
039
034
036
038
027
055
042
051
020
023
038

นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญี่ปุ่น
ศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพื่อออกแบบการสอนรายบุคคล
ศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพื่อออกแบบการสอนรายบุคคล
ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม
ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม
ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม
ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม
ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม
ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม
ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม

29 กรกฎาคม 2561
29 กรกฎาคม 2561
29 กรกฎาคม 2561
4 สิงหาคม 2561
4 สิงหาคม 2561
4 สิงหาคม 2561
4 สิงหาคม 2561
4 สิงหาคม 2561
4 สิงหาคม 2561
4 สิงหาคม 2561
4 สิงหาคม 2561
4 สิงหาคม 2561

96

612151042

022

ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม

4 สิงหาคม 2561

97
98
99
100
101

612151042
612151042
612151042
612151042
612151042

032
039
033
024
030

ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม
ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม
ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม
ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม
ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม

4 สิงหาคม 2561
4 สิงหาคม 2561
4 สิงหาคม 2561
4 สิงหาคม 2561
4 สิงหาคม 2561

โรงแรม เจริญ โฮเต็ล อุดรธานี
5 สิงหาคม 2561 โรงแรมตักสิลา
5 สิงหาคม 2561 โรงเเรม อินภาวา
5 สิงหาคม 2561 ระเบียงแก้วมุกดา รีสอร์ท
5 สิงหาคม 2561 โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์
5 สิงหาคม 2561 ราชาบุรี บูทิค โฮเต็ล

102

613111094

008

เทคนิคการถ่ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม่ และศิลปะการสอนแบบเรือ่ งเล่า

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี

103

613111094

012

เทคนิคการถ่ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม่ และศิลปะการสอนแบบเรือ่ งเล่า

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561

104

613111094

013

4 สิงหาคม 2561

105

612031138

003

เทคนิคการถ่ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม่ และศิลปะการสอนแบบเรือ่ งเล่า
การจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน

โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล
ฉะเชิงเทรา
แอนด์กอล์ฟ
5 สิงหาคม 2561 โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท
ปราจีนบุรี

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่

ชื่อหลักสูตร
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สถานที่จัดอบรม

29 กรกฎาคม 2561 โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่
30 กรกฎาคม 2561 เอเซียลาปางโฮเต็ล
30 กรกฎาคม 2561 โรงแรมเวียงละกอ
โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท
30 กรกฎาคม 2561
เชียงราย
30 กรกฎาคม 2561 โรงแรมเพชรโฮเต็ล
30 กรกฎาคม 2561 โรงแรมเพชรโฮเทล
30 กรกฎาคม 2561 โรงแรมต้นทองรีสอร์ท
5 สิงหาคม 2561 บ้านกลางเขา รีสอร์ท
5 สิงหาคม 2561 ตราด ซิตี โฮเทล
5 สิงหาคม 2561 โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท
5 สิงหาคม 2561 โคราชโฮเต็ล
5 สิงหาคม 2561 The Peak จันทบุรี
5 สิงหาคม 2561 โรงแรม มรกต ชุมพร
5 สิงหาคม 2561 โรงแรมวังโนรา
5 สิงหาคม 2561 โรงแรมเดอะ เซ็นทริส พัทลุง
5 สิงหาคม 2561 โรงแรม หาดแก้วรีสอร์ท
5 สิงหาคม 2561

จังหวัด

หน่วยงาน

เชียงใหม่
ลาปาง
ลาปาง

บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด

เชียงราย

บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด

กาเเพงเพชร
กาแพงเพชร
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
ตราด
ปราจีนบุรี
นครราชสีมา
จันทบุรี
ชุมพร
พัทลุง
พัทลุง
สงขลา

บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด
บริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จากัด
มูลนิธิครูของแผ่นดิน
มูลนิธิครูของแผ่นดิน
มูลนิธิครูของแผ่นดิน
มูลนิธิครูของแผ่นดิน
มูลนิธิครูของแผ่นดิน
มูลนิธิครูของแผ่นดิน
มูลนิธิครูของแผ่นดิน

อุดรธานี

มูลนิธิครูของแผ่นดิน

มหาสารคาม
ขอนแก่น
มุกดาหาร
ศรีสะเกษ
ตาก

มูลนิธิครูของแผ่นดิน
มูลนิธิครูของแผ่นดิน
มูลนิธิครูของแผ่นดิน
มูลนิธิครูของแผ่นดิน
มูลนิธิครูของแผ่นดิน

สงขลา

มูลนิธิครูของแผ่นดิน
มูลนิธิครูของแผ่นดิน
มูลนิธิครูของแผ่นดิน
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมสื่อศีลธรรม
โลก จากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุ่นที่ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร

รุ่นที่

106

612031138

004

107

612031138

005

108

612031138

010

109

613101070

005

110

613101070

111

ชื่อหลักสูตร
การจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน
การจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน
การจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน

วันที่เริ่มจัดอบรม
วันที่สิ้นสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันที่
(กรอกเฉพาะวันที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น) ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น)

สถานที่จัดอบรม

จังหวัด

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 เดอะ คาแนล 304

ปราจีนบุรี

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 โรงแรม ไพลิน สุโขทัย

สุโขทัย

บูรณาการสอนด้วยสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษายุค 4.0

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 โรงแรมวีวัน

นครราชสีมา

006

บูรณาการสอนด้วยสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษายุค 4.0

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 โรงแรมวังคา เชียงราย

เชียงราย

614151026

014

เครือ่ งมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วยระบบจิตวิเคราะห์

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561

112

614151026

004

เครือ่ งมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วยระบบจิตวิเคราะห์

4 สิงหาคม 2561

113

614151026

026

เครือ่ งมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วยระบบจิตวิเคราะห์

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 เดอะ ซิตี โฮเทล ศรีราชา

ชลบุรี

114

614151026

005

เครือ่ งมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วยระบบจิตวิเคราะห์

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 โรงแรมศรีสยาม รีสอร์ท

กาญจนบุรี

115

614151026

021

เครือ่ งมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วยระบบจิตวิเคราะห์

4 สิงหาคม 2561

5 สิงหาคม 2561 โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น

นครศรีธรรมราช

116

614151026

016

เครือ่ งมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วยระบบจิตวิเคราะห์

8 สิงหาคม 2561

9 สิงหาคม 2561 โรงแรมนิภาการ์เด้น

สุราษฎร์ธานี

117

614151026

008

เครือ่ งมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วยระบบจิตวิเคราะห์

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561 โรงแรมมาติน่า

118

614151026

017

เครือ่ งมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วยระบบจิตวิเคราะห์

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561

119

614151026

002

เครือ่ งมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วยระบบจิตวิเคราะห์

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561 โรงแรม เรือนแพ รอยัล ปาร์ค พิษณุโลก

120

612121024

002

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561 โรงแรมเชียงใหม่ฮลิ ล์

เชียงใหม่

121

612121024

003

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561 โรงแรมเชียงใหม่ฮลิ ล์

เชียงใหม่

เกมส์และเพลงเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา
เกมส์และเพลงเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา
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ทีเค. พาเลซ โฮเทล แอนด์
กรุงเทพมหานคร
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
มนตรี รีสอร์ท ดอนเมือง
5 สิงหาคม 2561
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพ

โรงแรม เนวาด้า แกรนด์
อุบลราชธานี

สุรินทร์
อุบลราชธานี

หน่วยงาน
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมสื่อศีลธรรม
โลก จากัด
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมสื่อศีลธรรม
โลก จากัด
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมสื่อศีลธรรม
โลก จากัด
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมสื่อศีลธรรม
โลก จากัด
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมสื่อศีลธรรม
โลก จากัด
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมสื่อศีลธรรม
โลก จากัด
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมสื่อศีลธรรม
โลก จากัด
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมสื่อศีลธรรม
โลก จากัด
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมสื่อศีลธรรม
โลก จากัด
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมสื่อศีลธรรม
โลก จากัด
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมสื่อศีลธรรม
โลก จากัด
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมสื่อศีลธรรม
โลก จากัด
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมสื่อศีลธรรม
โลก จากัด
บริษัท ศูนย์นวัตกรรมสื่อศีลธรรม
โลก จากัด
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุ่นที่ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดอบรม

วันที่เริ่มจัดอบรม
วันที่สิ้นสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันที่
(กรอกเฉพาะวันที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น) ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น)

ที่

รหัสหลักสูตร

รุ่นที่

ชื่อหลักสูตร

122

612041018

007

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบActive Learning(AL) แก่ครูสาย
งานผู้สอนระดับชันประถมศึกษาสู่ทักษะที่โลกต้องการในศตวรรษที่ 21 ด้วย
เทคนิคการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561 โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

บริษัท เงินทองพะเนิน จากัด

016

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เรือ่ งพืนฐานการฝึกหัดการแสดงกับ
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพื่อให้เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
สากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561 โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า

ฉะเชิงเทรา

บริษัท เงินทองพะเนิน จากัด

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เรือ่ งพืนฐานการฝึกหัดการแสดงกับ
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพื่อให้เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
สากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

11 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561 โรงแรมมุกดาหารแกรนด์

มุกดาหาร

บริษัท เงินทองพะเนิน จากัด

นครสวรรค์

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพื่อครู

นครสวรรค์

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพื่อครู

นครสวรรค์

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพื่อครู

123

613141031

124

613141031

012

125

612111018

005

126

612111018

003

127

612011029

005

128

129

130

613141031

613141031

613141031

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะครูสายงาน
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์

11-13 สิงหาคม 2561
11-13 สิงหาคม 2561
11-13 สิงหาคม 2561

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท
(ห้องแกรนด์) นครสวรรค์
โรงแรมแกรนด์ฮลิ ล์ รีสอร์ท
19 สิงหาคม 2561
แอนด์ สปา นครสวรรค์
โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท
20 สิงหาคม 2561
นครสวรรค์
18 สิงหาคม 2561

จังหวัด

หน่วยงาน

014

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เรือ่ งพืนฐานการฝึกหัดการแสดงกับ
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพื่อให้เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
สากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

12 สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561 โรงแรมบ้านสวนฝนรีสอร์ท

กาญจนบุรี

บริษัท เงินทองพะเนิน จากัด

006

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เรือ่ งพืนฐานการฝึกหัดการแสดงกับ
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพื่อให้เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
สากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

12 สิงหาคม 2561

13 สิงหาคม 2561 โรงแรมบ้านสวนฝนรีสอร์ท

กาญจนบุรี

บริษัท เงินทองพะเนิน จากัด

002

การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เรือ่ งพืนฐานการฝึกหัดการแสดงกับ
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพื่อให้เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
สากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

12 สิงหาคม 2561

13 สิงหาคม 2561

เดอะพาวิลเลี่ยน โฮเท็ลแอนด์
นครสวรรค์
วิลเลจ

บริษัท เงินทองพะเนิน จากัด
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หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุ่นที่ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร

รุ่นที่

131

613141031

003

132

612011067

010

133

612011067

023

134

611161161

002

ชื่อหลักสูตร
การเสริมสร้างสมรรถนะครูนาฏศิลป์ เรือ่ งพืนฐานการฝึกหัดการแสดงกับ
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพื่อให้เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
สากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรูแ้ บบSTEM และการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
เทคนิค STAD
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรูแ้ บบSTEM และการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
เทคนิค STAD
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรูต้ ามแนวสะเต็มศึกษา
(STEM Education) เพื่อจัดประสบการณ์เรียนรูร้ ะดับการศึกษาปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ ๒๑

วันที่เริ่มจัดอบรม
วันที่สิ้นสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันที่
(กรอกเฉพาะวันที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น) ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น)

สถานที่จัดอบรม

จังหวัด

หน่วยงาน

12 สิงหาคม 2561

13 สิงหาคม 2561 บีพีเชียงใหม่ซิตี

เชียใหม่

บริษัท เงินทองพะเนิน จากัด

12 สิงหาคม 2561

13 สิงหาคม 2561 โรงแรมภูพานเพลส

สกลนคร

บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จากัด

12 สิงหาคม 2561

13 สิงหาคม 2561 โรงแรมภูพานเพลส

สกลนคร

บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จากัด

12 สิงหาคม 2561

13 สิงหาคม 2561 โรงแรมโกลเด้นแลนด์รีสอร์ท นครราชสีมา

บริษัท เงินทองพะเนิน จากัด

12 สิงหาคม 2561

13 สิงหาคม 2561 โรงแรมพลอยพาเลส

มุกดาหาร

บริษัท เงินทองพะเนิน จากัด

ศรีสะเกษ

บริษัท เงินทองพะเนิน จากัด

นครสวรรค์

บริษัท เงินทองพะเนิน จากัด

135

611161161

003

การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรูต้ ามแนวสะเต็มศึกษา
(STEM Education) เพื่อจัดประสบการณ์เรียนรูร้ ะดับการศึกษาปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ ๒๒

136

611161161

004

การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรูต้ ามแนวสะเต็มศึกษา
(STEM Education) เพื่อจัดประสบการณ์เรียนรูร้ ะดับการศึกษาปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ ๒๓

12 สิงหาคม 2561

13 สิงหาคม 2561 โรงแรมศรีลาดวน

137

611161161

005

การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรูต้ ามแนวสะเต็มศึกษา
(STEM Education) เพื่อจัดประสบการณ์เรียนรูร้ ะดับการศึกษาปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ ๒๔

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561

138

611161161

006

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 โรงแรมโฆสิตฮิลล์

เพชรบูรณ์

บริษัท เงินทองพะเนิน จากัด

139

611161045

001

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 โรงแรม แกรนด์รอยัล พลาซ่า ฉะเชิงเทรา

บริษัท เงินทองพะเนิน จากัด

140

611161045

002

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 โรงแรม บีพี เชียงใหม่ซิตี

เชียงใหม่

บริษัท เงินทองพะเนิน จากัด

141

611161045

003

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561

นครสวรรค์

บริษัท เงินทองพะเนิน จากัด

142

611161045

006

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 โรงแรมไหมไทย ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

บริษัท เงินทองพะเนิน จากัด

การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการออกแบบการเรียนรูต้ ามแนวสะเต็มศึกษา
(STEM Education) เพื่อจัดประสบการณ์เรียนรูร้ ะดับการศึกษาปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ ๒๕
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2562
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2563
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โรงแรมเดอะพาวิลเลียนโฮ
เทล แอนด์ วิลเลจ

โรงแรมเดอะพาวิลเลี่ยน โฮ
เท็ลแอนด์วิลเลจ

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุ่นที่ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร

รุ่นที่

143

611161045

007

144

611161045

008

145

611161045

010

146

612011032

001

147

612011032

006

148

612011032

149

ชื่อหลักสูตร
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2564
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2565
การพัฒนาครูสอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2566
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานบูรณาการบันได 10 ขัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21

วันที่เริ่มจัดอบรม
วันที่สิ้นสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันที่
(กรอกเฉพาะวันที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น) ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น)

สถานที่จัดอบรม

จังหวัด

หน่วยงาน

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 โกลเดนแลนด์รีสอร์ท

นครราชสีมา

บริษัท เงินทองพะเนิน จากัด

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 โรงแรมอีโค่อินน์

นครศรีธรรมราช

บริษัท เงินทองพะเนิน จากัด

18 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 อาร์ เอส โฮเต็ล

กาญจนบุรี

บริษัท เงินทองพะเนิน จากัด

18 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 โรงแรมเชียงใหม่ภูคา

เชียงใหม่

บริษัท เงินทองพะเนิน จากัด

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานบูรณาการบันได 10 ขัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 22

18 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 โรงแรมทองรินทร์

สุรินทร์

บริษัท เงินทองพะเนิน จากัด

009

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานบูรณาการบันได 10 ขัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 23

18 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 โรงแรมโกลเด้นแลนด์รีสอร์ท นครราชสีมา

บริษัท เงินทองพะเนิน จากัด

612011032

004

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานบูรณาการบันได 10 ขัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21

18 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 โรงแรมพลอนพาเลส

มุกดาหาร

บริษัท เงินทองพะเนิน จากัด

150

612011032

007

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 โรงแรมเนวาด้า

อุบลราชธานี

บริษัท เงินทองพะเนิน จากัด

151

612012003

002

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 โรงแรมพลอยพาเลส

มุกดาหาร

บริษัท เงินทองพะเนิน จากัด

152

613011085

001

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 โรงแรมพิจิตรพลาซ่า

พิจิตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

153

613011021

003

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 โรงแรมโรสอินทร์

พิจิตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

154

612181099

002

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 โรงแรมบ้านสวนคุณตา

อุบลราชธานี

โรงเรียนเวตวันวิทยา

155

611161173

002

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561

อุบลราชธานี

โรงเรียนเวตวันวิทยา

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานบูรณาการบันได 10 ขัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 22
การจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ในยุคปฏิรูปไทยแลนด์ ๔.๐
การพัฒนาสื่อการสอนที่เชื่อมโยงองค์ความรูจ้ ากธรรมชาติเพื่อนาไปสู่การ
สอนตามแบบสะเต็มศึกษา ของกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
การบูรณาการการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้อง
การเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
การเสริมสร้างสมรรถนะครูระดับประถมศึกษา ด้านการวิจัยใน ชันเรียน
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยในการผลิตสื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา
สาหรับเด็กปฐมวัย
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หอประชุมสิริโพธิแ์ ก้ว สพป.
อุบลราชธานี เขต 5

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุ่นที่ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร

รุ่นที่

156

612181102

001

157

612181102

002

158

611011006

002

159

612181055

005

160

613111080

008

161

613101032

006

162

611181015

001

163

613111080

002

164

612031119

002

165

613011080

021

166

613031004

021

167

613031004

006

168

613031004

008

ชื่อหลักสูตร
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างบทเพลงเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างบทเพลงเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
การพัฒนาสมรรถนะครูในการสร้างทักษะพืนฐานทางการคิด เชิง
วิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรูภ้ าษาไทย ระดับประถมศึกษา สู่
มาตรฐานสากล ด้วยบันได 5 ขัน
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพืนฐาน
การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการ
เรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษา ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนว Active Learning
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพืนฐาน
เทคนิคการจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาไทย ระดับประถมศึกษา
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการคานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น :
ระดับพืนฐาน
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น:ระดับพืนฐาน
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น:ระดับพืนฐาน
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น:ระดับพืนฐาน

วันที่เริ่มจัดอบรม
วันที่สิ้นสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันที่
(กรอกเฉพาะวันที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น) ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น)

สถานที่จัดอบรม

จังหวัด

หน่วยงาน

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 โรงแรมมายารีสอร์ท

อุบลราชธานี

โรงเรียนเวตวันวิทยา

18 สิงหาคม 2561

19 สิงหาคม 2561 โรงแรมมายารีสอร์ท

อุบลราชธานี

โรงเรียนเวตวันวิทยา

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

อุบลราชธานี

โรงเรียนเวตวันวิทยา

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเวตวันวิทยา

อุบลราชธานี

โรงเรียนเวตวันวิทยา

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 โรงเเรมคุ้มขุนแผน

สุพรรณบุรี

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซด์

พิษณุโลก

บริษัท เอสดับเบิลยูเอส เอชอาร์
โซลูชั่น จากัด

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 โรงแรมเมเจอร์ แกรนด์

ขอนแก่น

บริษัท นายฉบับ จากัด

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

จันทบุรี

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 โรงแรมเมเจอร์ แกรนด์

ขอนแก่น

บริษัท นายฉบับ จากัด

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

จันทบุรี

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 โรงเเรมนิวทราเวลบีช รีสอร์ท จันทบุรี

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561

25 สิงหาคม 2561
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หอประชุมสิริโพธิแ์ ก้ว สพป.
อุบลราชธานี เขต 5

โรงแรมนิว แทรเวิล บีช รี
สอร์ท จันทบุรี

โรงเรียนมณีจันท์รีสอร์ท
แอนด์ สปอร์ตคลับ

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
กรุงเทพมหานคร
เวนชั่น
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
26 สิงหาคม 2561
กรุงเทพมหานคร
เวนชั่น

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด
บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุ่นที่ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดอบรม

วันที่เริ่มจัดอบรม
วันที่สิ้นสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันที่
(กรอกเฉพาะวันที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น) ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น)

ที่

รหัสหลักสูตร

รุ่นที่

169

613011080

026

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการคานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น :
ระดับพืนฐาน

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 มุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล

มุกดาหาร

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

170

613181041

004

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ STEM Education ตามแนวคิด
Active Learning สาหรับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

25 สิงหาคม 2561

26 สิงหาคม 2561 โรงแรมเทพนคร

บุรีรัมย์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

171

613011080

022

28 สิงหาคม 2561

29 สิงหาคม 2561 โรงแรมใบบุญ แกรนด์

เลย

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

172

612111005

040

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561 โรงแรม จันทรา รีสอร์ท

ตาก

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

173

613111080

004

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561 บุรีโฮเทล

บุรีรัมย์

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

174

612011081

030

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท

อุบลราชธานี

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

175

612111005

036

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561 เดอะภูบีชโฮเทล

กระบี่

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

176

614031026

001

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561 โรงแรม เดอะ ลายไทย

กระบี่

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

177

612011082

028

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

อุบลราชธานี

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

178

613011080

029

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561 โรงเเรมสกลแกรนด์พาเลซ

สกลนคร

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

179

612111005

021

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

นครสวรรค์

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

180

613011081

013

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

สกลนคร

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

181

613031065

020

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561 เป็นตาฮัก รีสอร์ท

อุบลราชธานี

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

ชื่อหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการคานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น :
ระดับพืนฐาน
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา:ระดับพืนฐาน
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพืนฐาน
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการคานวณ ระดับประถมศึกษา :
ระดับพืนฐาน
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา:ระดับพืนฐาน
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ระดับพืนฐาน
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา : ระดับพืนฐาน
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการคานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น :
ระดับพืนฐาน
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา:ระดับพืนฐาน
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพืนฐาน
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพืนฐาน
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สถานที่จัดอบรม

โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค
ดีไซน์ นครสวรรค์

จังหวัด

หน่วยงาน

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุ่นที่ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร

รุ่นที่

ชื่อหลักสูตร

182

613111080

024

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพืนฐาน

183

612111005

031

184

612011081

019

185

613011080

015

186

612011082

024

187

612011081

025

188

612011082

014

189

612111005

037

190

612031141

003

191

613111080

005

192

613011080

017

193

612111005

037

194

613122005

001

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา:ระดับพืนฐาน
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการคานวณ ระดับประถมศึกษา :
ระดับพืนฐาน
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการคานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น :
ระดับพืนฐาน
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา : ระดับพืนฐาน
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการคานวณ ระดับประถมศึกษา :
ระดับพืนฐาน
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา : ระดับพืนฐาน
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา:ระดับพืนฐาน
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพืนฐาน
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพืนฐาน
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการคานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น :
ระดับพืนฐาน
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา:ระดับพืนฐาน
การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการ ใน
ศตวรรษที่ 21

วันที่เริ่มจัดอบรม
วันที่สิ้นสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันที่
(กรอกเฉพาะวันที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น) ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น)

สถานที่จัดอบรม

จังหวัด

หน่วยงาน

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561 โรงแรมโบนีโต้ ชิโนส์

นครสวรรค์

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561 โรงแรมหนองคายธาวิลล่า

หนองคาย

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561 โรงแรมฮ็อป อินน์ ภูเก็ต

ภูเก็ต

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561 โรงแรมหนองคายธาวิลล่า

หนองคาย

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

ภูเก็ต

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

2 กันยายน 2561

8-9 กันยายน 2561 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561 โรงเรียนบึงกาฬ

บึงกาฬ

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561 โรงเรียนบึงกาฬ

บึงกาฬ

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561 ไตรตรัง ภูเก็ต

ภูเก็ต

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561 ไตรตรัง ภูเก็ต

ภูเก็ต

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561 โรงเรียนบึงกาฬ

บึงกาฬ

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561 ไตรตรัง ภูเก็ต

8 กันยายน 2561

9 กันยายน 2561
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โรงแรมคาลิมา รีสอร์ท แอนด์
ภูเก็ต
สปา

โรงแรมอมรินทร์ลากูน
พิษณุโลก

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

ภูเก็ต

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

พิษณุโลก

คณะศึกษาศาสตร์

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุ่นที่ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร

รุ่นที่

195

612011081

018

196

612031141

008

197

613011081

026

198

612031065

003

199

612031065

008

200

612031065

009

201

612111018

006

202

613111084

001

203

611161174

002

204

612011047

002

205

612103006

003

206

612111078

003

207

612021044

006

208

612011047

003

ชื่อหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-วิทยาการคานวณ ระดับประถมศึกษา :
ระดับพืนฐาน
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา : ระดับพืนฐาน
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ระดับพืนฐาน
การออกแบบกลยุทธ์ความสาเร็จในการยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้
ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา
การออกแบบกลยุทธ์ความสาเร็จในการยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้
ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา
การออกแบบกลยุทธ์ความสาเร็จในการยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้
ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นของผู้เรียน ใน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) สาหรับการจัด
ประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM
Education) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ระดับ
ประถมศึกษา
การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะครูสายงาน
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะครูสายงาน
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การออกแบบกลยุทธ์การเรียนรูร้ ายตัวชีวัดเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ สาหรับผู้เรียนประถมศึกษา
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM
Education) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ระดับ
ประถมศึกษา

วันที่เริ่มจัดอบรม
วันที่สิ้นสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันที่
(กรอกเฉพาะวันที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น) ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น)

สถานที่จัดอบรม

จังหวัด

หน่วยงาน

15 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561 โรงแรมซากุระแกรนด์วิว

สงขลา

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

15 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561

โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ
สงขลา

สงขลา

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

15 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561 โรงแรมสงขลา เมอร์เมด

สงขลา

บริษัท ไอเวิลด์ จากัด

15 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561 โรงแรมบลูเทล กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพื่อครู

15 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561 โรงแรมนารากุล รีสอร์ท โฮเต็ล ขอนแก่น

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพื่อครู

15 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561 โรงแรมนารากุล รีสอร์ท โฮเต็ล ขอนแก่น

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพื่อครู

15 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561 โรงแรมวสุ มหาสารคาม

มหาสารคาม

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพื่อครู

15 กันยายน 2561

16 กันยายน 2561

ร้อยเอ็ด

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพื่อครู

ร้อยเอ็ด

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพื่อครู

นครสวรรค์

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพื่อครู

15 กันยายน 2561

โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค
ร้อยเอ็ด
โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค
16 กันยายน 2561
ร้อยเอ็ด

1-2 กันยายน 2561

8-9 กันยายน 2561

1-2 กันยายน 2561

8-9 กันยายน 2561

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

โรงแรมพาวิลเลี่ยน
นครสวรรค์
นครสวรรค์ นครสวรรค์
โรงแรมนีโอ โฮเตล พัทยา
8-9 กันยายน 2561
ชลบุรี
ชลบุรี
โรงแรมจอมเทียนพลาซ่า เรส
8-9 กันยายน 2561
ชลบุรี
ซิเด้นท์ ชลบุรี
8-9 กันยายน 2561 นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพื่อครู
ห้างหุ้นส่วนจากัด เพื่อครู
ห้างหุ้นส่วนจากัด เพื่อครู
ห้างหุ้นส่วนจากัด เพื่อครู

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตรและรุ่นที่ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดอบรม

ที่

รหัสหลักสูตร

รุ่นที่

209

612111018

002

210

612031010

008

ชื่อหลักสูตร
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูภ้ าษาไทย
สาหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

วันที่เริ่มจัดอบรม
วันที่สิ้นสุดจัดอบรม
(กรอกเฉพาะวันที่
(กรอกเฉพาะวันที่
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น) ที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น)

สถานที่จัดอบรม

1-2 กันยายน 2561

8-9 กันยายน 2561 โรงแรมราวดี

1-2 กันยายน 2561

8-9 กันยายน 2561
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จังหวัด

นครศรีธรรมราช

โรงแรมเอ็มเจเดอะ มาเจสติก
สกลนคร
สกลนคร

หน่วยงาน

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพื่อครู
ห้างหุ้นส่วนจากัด เพื่อครู

หมายเหตุ

