






ล ำดับ รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร ส ำนัก/หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1 63102 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียน
ในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สู่ความเป็นเลิศ คร้ังท่ี 6 
เร่ือง "การสร้างแรงบันดาลใจ สู่การเรียนรู้ในโลกแห่งนวัตกรรม 4.0 
(Stimulating inspiration for learning in the world of 4.0 
in innovation และ การสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน (The creating and develop of teaching innovation for
 solving classroom problem)"

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
(ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ปัจจุบันเปล่ียนเป็น 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2)

2 64014 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตส่ือการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษระดับปฐมวัย

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง

3 64015 อบรมเชิงปฏิบัติการท าวิจัยในช้ันเรียนส าหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ รูปแบบ Single Subject Design

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง

4 64016 อบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง

5 64017 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย
ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง

6 64018 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program: IEP) ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง

7 64019 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษระยะแรกเร่ิม

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง

8 64020 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานส าหรับผู้เรียนพิการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง

9 64021 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง

10 64022 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนนักเรียนท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษระดับรุนแรงโดยใช้กระบวนการสอนเชิงพฤติกรรม

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง

11 64023 การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาวิทยากรแกนน าวิชาการออกแบบ
และเทคโนโลยี

สาขาเทคโนโลยี 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.)

12 64032 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
(Phenomenon - based learning : PhBL)

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
(สพฐ.)

13 64033 “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนข้ันสูง
โรงเรียนวิถีพุทธ”

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สพฐ.) 
ร่วมกับ 

ส านักงานพระสอนศีลธรรม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

14 64035 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง STEM Education
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ล าพูน เขต 1

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ (1)

รำยช่ือหลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน

ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน



ล ำดับ รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร ส ำนัก/หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ (1)

รำยช่ือหลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน

ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

15 64036 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams”

โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี 
(ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ปัจจุบันเปล่ียนเป็น 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2)

16 64037 โครงการพัฒนาทักษะการผลิตส่ือเทคโนโลยีสร้างสรรค์ของครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ 
Active Learning

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 
(ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 

ปัจจุบันเปล่ียนเป็น
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาแพร่ )

17 64038 การจัดการเรียนรู้เพ่ืออนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ด้วย Digital Learning ในการพัฒนาห้องเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
โดยใช้นิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)

18 64039 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์  
(ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ปัจจุบันเปล่ียนเป็น 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

นครศรีธรรมราช)

19 64040 การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ด้วยการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ปัจจุบันเปล่ียนเป็น 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

20 64041 การแปลงหนังสือแบบเรียนเป็นเกมดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับบุคลากรครู
สายปฏิบัติการสอน

ครีนซอฟต์ คอร์ปอเรช่ัน 
ร่วมกับ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(ส านักงาน กสทช.)

21 64042 ก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

22 64043 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูก่อการคูณ (X–Teachers)” คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

23 64044 โรงเรียนน าร่องการศึกษาฐานสมรรถนะ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

24 64045 โครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นท่ี 4 สถาบันภาษาจีน
ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคล

เพ่ือความเป็นเลิศ



ล ำดับ รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร ส ำนัก/หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ (1)

รำยช่ือหลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน

ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

25 64046 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยในช้ันเรียน
ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)”

โรงเรียนสตรีวิทยา 
(ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ปัจจุบันเปล่ียนเป็น 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1)

26 64049 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล : DKW Learning Online

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 
(ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

ปัจจุบันเปล่ียนเป็น 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์)

27 64050 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนส าหรับ
การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน (Online and Onsite for On-Demand)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
(ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

ปัจจุบันเปล่ียนเป็น 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี)

28 64051 การพัฒนาสมรรถนะการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเน้ือหาวิชาเฉพาะ
ของครูในการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนา คุณภาพผู้เรียนและความก้าวหน้า
ในวิชาชีพด้วยการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ปัจจุบันเปล่ียนเป็น 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

29 64052 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ให้เป็นงานวิจัยส าหรับครู โรงเรียนบ้านค่าย 
(ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

ปัจจุบันเปล่ียนเป็น 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

ชลบุรี ระยอง)

30 64053 การเสริมสร้างสมรรถนะครูและความเข้มแข็งขององค์กรด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วม

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
(ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1)

31 64058 “การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสู่หลักสูตรสถานศึกษา” ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 
(ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 2)

32 64063 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน SDGs โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning)

โรงเรียนเวียงสระ 
(ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

สุราษฎร์ธานี ชุมพร)

33 64064 การพัฒนาข้าราชการครู การวิจัยในช้ันเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา

34 64065 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการผลิตส่ือการสอนและงานกราฟิก โดยใช้แพลตฟอร์ม Canva

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 
(ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร)



ล ำดับ รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร ส ำนัก/หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ (1)

รำยช่ือหลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน

ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

35 64067 กล่องสมองกลสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรม KB-IDE 
(Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-KB-IDE)

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) 
ร่วมกับ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.)

36 64068 กล่องสมองกลสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรม MicroPython
(Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-MicroPython)

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) 
ร่วมกับ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.)

37 64069 การเขียนโปรแกรมภาษา Python 
(Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) 
ร่วมกับ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.)

38 64070 การเขียนโปรแกรม Scratch
(Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch)

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) 
ร่วมกับ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.)

39 64071 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged 
ระดับประถมศึกษา (Coding Online for Teacher Plus: C4T
Plus-Unplugged 1)

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) 
ร่วมกับ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.)

40 64073 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพ่ือพลังงานสะอาด คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

41 64074 การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาครูแกนน าวิชาการออกแบบ
และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรท่ี 2

สาขาเทคโนโลยี 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.)

42 64075 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 
“หลักสูตรครูผู้สอนยุวกาชาด”

ศูนย์พัฒนาวิชาการยุวกาชาด 
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 

(ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1)



เอกสารแนบท้ายประกาศ (2) 
 
ข้อตกลง 
  1. หน่วยงานผู ้รับผิดชอบหลักสูตรที ่มีรายชื ่อตามประกาศนี้  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถือว่ายินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ทุกประการ 
   2. หน่วยงานผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรที ่ม ีรายช ื ่อตามประกาศนี ้ถ ือเป็นความสมัครใจ 
และความประสงค์ของหน่วยงานผู ้รับผิดชอบหลักสูตรในการเสนอหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐานพิจารณารับรอง และมีงบประมาณในการดำเนินการแล้วหรือได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก จะไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
   3. หน่วยงานผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลหลักสูตร รายชื ่อผ ู ้ผ ่าน 
การพัฒนา และรายละเอียดอื ่นใดที่นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐานในแบบฟอร์ม 
Google Form การเสนอหลักสูตรฯ และระมัดระวังต่อการกระทำใดที่อาจเข้าข่ายการกระทำความผิด 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ ถือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้น 
  4. หากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การดำเนินการของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรใด ๆ ไม่เป็นไปตามเอกสาร ข้อมูล และรายละเอียดอื่นใดที่ได้แจ้ง
ไว้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน หรือมีการดำเนินการที ่ขัดต่อ กฎหมาย ระเบียบ 
ของทางราชการ หรือมีผลการประเมินการดำเนินการพัฒนาครูไม่ผ่านตามเกณฑ์ที ่กำหนด สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิก หรือระงับหลักสูตรดังกล่าวออกจาก 
“รายชื ่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการที่  ก.ค.ศ. กำหนด” ตามที ่เห็นสมควร  
โดยผลการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 


