
การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นางสาววจารุวรรณ  เทียนเงิน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 14 กรกฎาคม  
2562 

 6 ชั่วโมง 

3 การอบรมอ่านท านองเสนาะ  
 

ม.ราชภัฏธนบุรี ม.ราชภัฏธนบุรี 17 ธันวาคม 2562
  

6 ชั่วโมง 

4 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง 
ประเทศไทย 

26 ธันวาคม 2562 20 ชั่วโมง 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

7 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9  มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 62 ชั่วโมง 
 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นางธิดารัตน์  บูรณวนิช   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินโครงการ / 
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือการ 
ประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม ห้องโสตทัศนศึกษา 10 พฤษภาคม 2562 6 ชั่วโมง 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม ห้องโสตทัศนศึกษา 12 กรกฎาคม 2562 6 ชั่วโมง 

3 การอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบด้านการเงิน การ
บัญชีการพัสดุ และการตรวจสอบภายใน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

โรงแรมอิงธาร  
จ.นครนายก 

24 - 25 สิงหาคม 
2562 

16 ชั่วโมง 

4 การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ 
ธรรมชาติและการปรับตัว 

สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิศุภ
นิมิตแห่งประเทศไทย 

www.thaisafe 
schools.com 

3 ธันวาคม 2562 20 ชั่วโมง 

5 การอบรมการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สมาคมผู้บริหารการ
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

8 - 9 ตุลาคม 2562 12 ชั่วโมง 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

 
 



นางธิดารัตน์  บูรณวนิช   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ) 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

8 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10  มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 84 ชั่วโมง 
 
 

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นางสาวเครือวัลย์  ปุจฉาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินโครงการ / 
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือการ 
ประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม ห้องโสตทัศนศึกษา 10 พฤษภาคม 2562 6 ชั่วโมง 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม ห้องโสตทัศนศึกษา 12 กรกฎาคม 2562 6 ชั่วโมง 

3 การสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สมาคมผู้บริหารการ
มัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

8-9 ตุลาคม 2562 12 ชั่วโมง 

 



นางสาวเครือวัลย์  ปุจฉาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ) 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

5 โครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
ผู้ใช้บัณฑิต 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

12  พฤศจิกายน
2562 

3 ชั่วโมง 

6 โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ดูแลนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2563 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 

28  กุมภาพันธ์
2563 

3 ชั่วโมง 

7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

8 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9  มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง  54 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นางสาวเจนจิรา  เวียนสุข   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม ห้องโสตทัศนศึกษา 15 กรกฎาคม 2562 6 ชั่วโมง 

2 การพัฒนาครูเครือข่ายในด้านการสร้างเครื่องมือ
วัดผลทางการศึกษา 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  

26 กรกฎาคม 
2562 

27 ชั่วโมง 

3 การอบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ILLUSTRATOR โรงเรียนกรุงเทพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนมหรรณพาราม 3 สิงหาคม 2562 7 ชั่วโมง 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการประเมินผู้เรียน
ตามสภาพจริง 

มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสยาม 16 – 17 สิงหาคม 
2562 

12 ชั่วโมง 

5 การอบรมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาในการ
ปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ศูนย์พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

8 – 9 ตุลาคม 
2562 

12 ชั่วโมง 

6 อบรม เรื่อง การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

8 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10  มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 88 ชั่วโมง 

 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นางสาวณฐพร  ชาวพงษ์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินโครงการ / 
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือการ 
ประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม ห้องโสตทัศนศึกษา 10 พฤษภาคม 2562 6 ชั่วโมง 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม ห้องโสตทัศนศึกษา 12 กรกฎาคม 2562 6 ชั่วโมง 

3 การอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบด้านการเงิน  
การบัญชีการพัสดุ และการตรวจสอบภายใน  

สพม .1 โรงแรมอิงธาร  
จ.นครนายก 

24 - 25 สิงหาคม 
2562 

16 ชั่วโมง 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

5 การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ 
ธรรมชาติและการปรับตัว 

สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิศุภ
นิมิตแห่งประเทศไทย 

www.thaisafe 
schools.com 

3 ธันวาคม 2562 20 ชั่วโมง 

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

7 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10  มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 72 ชั่วโมง 

 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นายนฤเทพ  บัวพัฒน์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินโครงการ / 
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือการ 
ประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม ห้องโสตทัศนศึกษา 10 พฤษภาคม 2562 6 ชั่วโมง 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม ห้องโสตทัศนศึกษา 12 กรกฎาคม 2562 6 ชั่วโมง 

3 การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัว 

สพฐ. ร่วมกับ มูลนิธิ          
ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 

www.thaisafe 
schools.com 

14 สิงหาคม 2562 20 ชั่วโมง 

4 อบรม เรื่อง การจัดท าและพัฒนาหลักสูตร เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทาง
ภาษาและวัฒนธรรมไทย “อบรมอ่านท านอง
เสนาะ” 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุร ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 17 ธันวาคม2562 6 ชั่วโมง 

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

7 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10  มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 62 ชั่วโมง 

 

http://www.thaisafe/


การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นางสาวณภัทร์วรัญญ์   พิมพ์หล่อ        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินโครงการ / 
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือการ 
ประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม ห้องโสตทัศนศึกษา 10 พฤษภาคม 2562 6 ชั่วโมง 

2 ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้
และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทยปลูก
ต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน” 

ส านักพระราชวัง โรงเรียนวัดวิมุตยาราม 19 พฤษภาคม 2562 6 ชั่วโมง 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม ห้องโสตทัศนศึกษา 15 กรกฎาคม 2562 6 ชั่วโมง 

4 อบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่สู่ความเป็นครูมือ
อาชีพประจ าปีงบประมาณ2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

จังหวัดนครนายก 23-25 สิงหาคม 
2562 

20 ชั่วโมง 

5 การอบรมการพัฒนาการจัดระบบงานและกิจกรรม
ในการแนะแนวให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมนักเรียน
นักศึกษาและผู้ปกครอง 
 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

โรงแรมฮิพ ถนนรัชดาภิเษก 28-29 สิงหาคม 
2562 

12 ชั่วโมง 

 
 

 
 



นางสาวณภัทร์วรัญญ์   พิมพ์หล่อ        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ) 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม “สร้างภูมิคุ้มกัน
รู้เท่าทันสื่อ” 
 

สมาคมเยาวชนพัฒนา
เมืองร่วมกับกองทุนวิจัย
และพัฒนาฯ ส านักงาน 

กสทช. 

โรงเรียนมหรรณพาราม 3 กันยายน 2562 6 ชั่วโมง 

7 การอบรมหลักสูตรส าหรับข้าราชการ เครือข่ายสุจริตไทย 
 

การอบรมหลักสูตรส าหรับ
ข้าราชการ 

4 กันยายน 2562 20 ชั่วโมง 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

9 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

10 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10  มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 100 ชั่วโมง 

 
  
 
 

 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นางสาวรวิพร   บุญมณี          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 อบรมเรื่อง การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครู
ตามหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นความแตกต่างตามพหุ
ปัญญา (MI) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ
ครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบ
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning  

สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.) 

 

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 21 ธันวาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม ห้องโสตทัศนศึกษา 15 กรกฎาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

3 อบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่สู่ความเป็นครูมือ
อาชีพประจ าปีงบประมาณ2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

จังหวัดนครนายก 17-19 สิงหาคม 
2562 

20 ชั่วโมง 

4 อบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชี 
การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 

25 สิงหาคม 
2562 

16 ชั่วโมง 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

 
 

นางสาวรวิพร   บุญมณี       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ) 



 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

7 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10  มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 72 ชั่วโมง 

 
การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 

นางสาวผกายมาศ  เหมชูเกียรติ์   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินโครงการ / 
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือการ 
ประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม ห้องโสตทัศนศึกษา 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม ห้องโสตทัศนศึกษา 14 กรกฎาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

3 การเข้าร่วมงานชุมนุมลุกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21  
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีราชาภิเษก 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 22 ตุลาคม – 
1 พฤศจิกายน 

2562 

80 ชั่วโมง 

 
 
 



นางสาวผกายมาศ  เหมชูเกียรติ์   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อ) 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

5 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย  
หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ
การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอากาศ  

ส านักงานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ 

online 30 พฤศจิกายน 
2562 

20 ชั่วโมง 

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

7 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9  มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 136 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นางสาวสุมนา  แทนบุญช่วย   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินโครงการ / 
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือการ 
ประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม ห้องโสตทัศนศึกษา 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม ห้องโสตทัศนศึกษา 14 กรกฎาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

3 การอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบด้านการเงิน  
การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 

อิงธาร รีสอร์ท นครนายก 24 – 25 
สิงหาคม 2562 

16 ชั่วโมง 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

6 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9  มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 52 ชั่วโมง 

 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นายธีรพันธุ์  นาคายน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 สอบผ่านหลักสูตรสุจริตไทย เครือข่ายสุจริตไทย online 1 พฤษภาคม  
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 14 กรกฎาคม  
2562 

 6 ชั่วโมง 

4 การอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบด้านการเงิน  
การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

อิงธาร รีสอร์ท นครนายก 24 – 25 
สิงหาคม 2562 

16 ชั่วโมง 

5 การอบรมกฎหมาย และการด าเนินการทางวินัย 
อุทธรณ์ ร้องทุกข์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

โรงแรมนนทบุรีพาเลส 8 – 9 ตุลาคม 
2562 

16 ชั่วโมง 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

7 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย  
หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ
การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ส านักงานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ 

online 30 พฤศจิกายน 
2562 

20 ชั่วโมง 

 
 



นายธีรพันธุ์  นาคายน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อ) 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

9 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9  มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 94 ชั่วโมง 

 
การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 

นายวโรตม์  ศรีรัตนพาทานนท์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 14 กรกฎาคม 
2562 

 6 ชั่วโมง 

 
 
 



นายวโรตม์  ศรีรัตนพาทานนท์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อ) 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

5 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9  มีนาคม 
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 36 ชั่วโมง 

 
การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 

นางสาวมยุรี  วังสะจันทานนท์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ  
สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณ

ภายภายนอก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

1 พฤษภาคม  
2562 

6 ชั่วโมง 

 
 



นางสาวมยุรี  วังสะจันทานนท์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อ) 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

2 การด าเนินการการติดตาม  ตรวจเยี่ยม  เป็นพี่เลี้ยง  
และการประเมิน  ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ  
OBECQA 

ส านักงานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

2 – 3 พฤษภาคม   
2562 

 12 ชั่วโมง 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 14 กรกฎาคม 
2562 

 6 ชั่วโมง 

5 ประชุมสัมมนาหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สู่การรับประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสี่ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

11 กันยายน  
2562 

6 ชั่วโมง 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

8 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9  มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 66 ชั่วโมง 

 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นายคะเณศร์  สมรัตน์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม  
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 14 กรกฎาคม 
2562 

 6 ชั่วโมง 

3 อบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 

โรงเรียนศรีอยุธยาฯ 15 - 17 สิงหาคม
2562 

18 ชั่วโมง 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

6 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9  มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 54 ชั่วโมง 

 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นางสาวปิยชาน์  สมรัตน์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 14 กรกฎาคม  
2562 

 6 ชั่วโมง 

3 การอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบด้านการเงิน  
การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 

อิงธาร รีสอร์ท นครนายก 24 – 25 สิงหาคม 
2562 

16 ชั่วโมง 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

6 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9  มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 52 ชั่วโมง 

 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นายพุฒิพงศ์  มะเดโช     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 เปิดมิติเรขาคณิต (เรขาคณิตวิเคราะห์และเวกเตอร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย online 2 มิถุนายน 2562 6 ชั่วโมง 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

4 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9  มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 30 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นางสาวลักษณ์อนงค์  ดงขุนทศ      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2  การอบรมสัมมนาครูเรื่อง  “การเรียนรู้ใน
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” 

อพวช พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 21  มิถุนายน 
2562 

8 ชั่วโมง 

3  การอบรมเรื่อง “ รู้ทันป้องกันฝุ่นพิษ ” 
 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

โรงเรียนมหรรณพาราม 6  กรกฏาคม 
2562 

8 ชั่วโมง 

4 การอบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ILLUSTRATOR โรงเรียนกรุงเทพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนมหรรณพาราม 3 สิงหาคม 2562 8 ชั่วโมง 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 



 
นางสาวลักษณ์อนงค์  ดงขุนทศ      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ต่อ) 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

6  การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศ
ไทย หลักสูตร การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

สพฐ และ มูลนิธิศุภนิมิต 
 (Online) 

โรงเรียนมหรรณพาราม 19  มกราคม 
2563 

20 ชั่วโมง 

7 การเข้าร่วมสัมมนางาน “อายุรแพทย์ศิริราชพบ
ประชาชน 2563 ”(103 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช) 

มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิริราช 13  กุมภาพันธ์  
2563 

8 ชั่วโมง 

8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

9 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9  มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 82 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นางสาวดลฤดี  ปัสสา      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 



 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2  การอบรมสัมมนาครูเรื่อง  “การเรียนรู้ใน
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” 

อพวช พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 21  มิถุนายน 
2562 

8 ชั่วโมง 

3 อบรมโครงงานวิทย์คิดสนุก ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

27 – 28 
มิถุนายน 2562 

16 ชั่วโมง 

4 การวิจัยเพื่อท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลีฟวิ่ง 
จ.สมุทรปราการ 

1 กรกฎาคม 
2562 

8 ชั่วโมง 

5 การอบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ILLUSTRATOR โรงเรียนกรุงเทพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนมหรรณพาราม 3 สิงหาคม 2562 8 ชั่วโมง 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินตามสภาพจริง บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสยาม 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 16 – 17 สิงหาคม 
2562 

16 ชั่วโมง 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เรียนเคมีแสนง่ายถ้าเข้าใจ
ตารางธาตุ  

อพวช. เมืองทองธานี 22 – 23 สิงหาคม 
2562 

 16 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 



นางสาวดลฤดี  ปัสสา      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

8 อบรมการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะใน
การปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สมาคมผู้บริหาร สพม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

8 – 9 ตุลาคม 
2562 

16 ชั่วโมง 

9 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

10 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

11 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9  มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง  118 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นายอภิชาติ  แสนโคตร      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 อบรม เรื่อง เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ และ 
จิตอาสา 

กอ.รมน. โรงเรียนมหรรณพาราม 12 มิถุนายน 
2562 

6 ชั่วโมง 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ 

4 กันยายน 2562 6 ชั่วโมง 

4 อบรม การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

สมาคมผู้บริหารการ
มัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

8-9 ตุลาคม 2562 12 ชั่วโมง 

5 อบรมบุคลากรทางลูกเสือ ระดับผู้น า ชั้นความรู้
ชั้นสูง (A.T.C.) 

สโมสรลูกเสือราชาธิวาส ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ 

24-30 ตุลาคม 
2562 

42 ชั่วโมง 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

7 อบรม หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา 
 

ส าหนังงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อบรมออนไลน์ 17-28 กุมภาพันธ์ 
2563 

22 ชั่วโมง 

 
 



นายอภิชาติ  แสนโคตร      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

9  การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศ
ไทย หลักสูตร การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สพฐ และ มูลนิธิศุภนิมิต 
 (Online) 

โรงเรียนมหรรณพาราม 7-9  มีนาคม 2563  20 ชั่วโมง 

10 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10  มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 138 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นางสาวกัญญา  รอบแคว้น      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2  การอบรมเรื่อง “ รู้ทันป้องกันฝุ่นพิษ ” 
 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

โรงเรียนมหรรณพาราม 6  กรกฏาคม 
2562 

8 ชั่วโมง 

3 การอบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ILLUSTRATOR โรงเรียนกรุงเทพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนมหรรณพาราม 3 สิงหาคม 2562 8 ชั่วโมง 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

6 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9  มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 46 ชั่วโมง 

 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นางสาวปิยวรรณ  เรืองสา      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 อบรม เรื่อง เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ และ 
จิตอาสา 

กอ.รมน. โรงเรียนมหรรณพาราม 12 มิถุนายน 2562 6 ชั่วโมง 

3 การอบรมสัมมนาครูเรื่อง  “การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์
พระรามเก้า” 

อพวช พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 21  มิถุนายน 
2562 

8 ชั่วโมง 

4  การอบรมเรื่อง “ รู้ทันป้องกันฝุ่นพิษ ” 
 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

โรงเรียนมหรรณพาราม 6  กรกฏาคม 
2562 

8 ชั่วโมง 

5 การอบรมครู ด้านแผนงาน พัสดุและการเงิน ใน
หัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ” 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 15 กรกฎาคม  
2562 

 6 ชั่วโมง 

6  การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศ
ไทย หลักสูตร การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สพฐ และ มูลนิธิศุภนิมิต 
 (Online) 

โรงเรียนมหรรณพาราม 24 ตุลาคม 2562  20 ชั่วโมง 

 
 



นางสาวปิยวรรณ  เรืองสา      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

8 เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ดูแล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจ าปี 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

28 กุมภาพันธ์
2563 

6 ชั่วโมง 

9 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

10 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10  มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

11 การอบรม การสืบสานสาระมหาชาติ (ค าหลวง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออนไลน์ 29 มีนาคม 2563 3 ชั่วโมง 

12 การอบรม หัตถการเบื้องต้นทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออนไลน์ 29 มีนาคม 2563 3 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 90 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นายศักดิ์ชัย  ราชนิยม      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 อบรม เรื่อง เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ และ 
จิตอาสา 

กอ.รมน. โรงเรียนมหรรณพาราม 12 มิถุนายน 2562 6 ชั่วโมง 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

5 วิทยากรอบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียน
การสอนด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9-10  มีนาคม  
2563 

 12 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 42 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นายดานิยาน  สันบากอ      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 อบรม เรื่อง เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ และ 
จิตอาสา 

กอ.รมน. โรงเรียนมหรรณพาราม 12 มิถุนายน 2562 6 ชั่วโมง 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

5 วิทยากรอบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียน
การสอนด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9-10  มีนาคม  
2563 

 12 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 42 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นางสาวจิราพร  ยกตั้ง      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 อบรม เรื่อง เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ และ 
จิตอาสา 

กอ.รมน. โรงเรียนมหรรณพาราม 12 มิถุนายน 2562 6 ชั่วโมง 

3 อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องเรียนเคมี แสนง่ายถ้า
เข้าใจตารางธาตุ 

อพวช. และ Australuin 
National University 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี 22 - 23 สิงหาคม 
2562 

12 ชั่วโมง 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจาก มืออาชีพสู่การ
เป็นครูยุคใหม่ 

สถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ 

สถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ 

29 กันยายน 2562 6 ชั่วโมง 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

7 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9  มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 54 ชั่วโมง 

 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2561 
นางสาวภิญญดา   พรมกลาง      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 อบรม เรื่อง เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ และ 
จิตอาสา 

กอ.รมน. โรงเรียนมหรรณพาราม 12 มิถุนายน 2562 6 ชั่วโมง 

3  การอบรมเรื่อง “ รู้ทันป้องกันฝุ่นพิษ ” 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

โรงเรียนมหรรณพาราม 6  กรกฏาคม 
2562 

8 ชั่วโมง 

4 การอบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ILLUSTRATOR โรงเรียนกรุงเทพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนมหรรณพาราม 3 สิงหาคม 2562 8 ชั่วโมง 

5 เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21” 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ 8 ตุลาคม 2562 12 ชั่วโมง 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

7 การเข้าร่วมสัมมนางาน “อายุรแพทย์ศิริราชพบ
ประชาชน 2563 ”(103 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช) 

มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิริราช 1 กุมภาพันธ์ 
2563 

8 ชั่วโมง 

 
 



นางสาวภิญญดา   พรมกลาง      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

9 วิทยากรอบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียน
การสอนด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9-10  มีนาคม  
2563 

 12 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 78 ชั่วโมง 
 

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นางสาวณัฐติญา  พุทธิโชติ      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ILLUSTRATOR โรงเรียนกรุงเทพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนมหรรณพาราม 3 สิงหาคม 2562 8 ชั่วโมง 

 
 
 
 



นางสาวณัฐติญา  พุทธิโชติ      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

4 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

5 วิทยากรอบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียน
การสอนด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9-10  มีนาคม  
2563 

 12 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 44 ชั่วโมง 

 
การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 

นางสาวกมลชนก  สุขอ่ิม        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

 
 



นางสาวกมลชนก  สุขอ่ิม        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

2 การอบรมสัมมนาครูเรื่อง  “การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์
พระรามเก้า” 

อพวช พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 21  มิถุนายน 
2562 

8 ชั่วโมง 

3 การอบรมเรื่อง “ รู้ทันป้องกันฝุ่นพิษ ” 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

โรงเรียนมหรรณพาราม 6  กรกฏาคม 
2562 

8 ชั่วโมง 

4 การอบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ILLUSTRATOR โรงเรียนกรุงเทพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนมหรรณพาราม 3 สิงหาคม 2562 8 ชั่วโมง 

5 อบรมโครงงานวิทย์คิดสนุก ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

27 – 28 มิถุนายน 
2562 

16 ชั่วโมง 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

8 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10  มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 70 ชั่วโมง 

 
 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นางสาวอรวรรณ   จิตประไพ       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาระ เทคโนโลยี 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินโครงการ/ 
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรโปรแกรม ณ
Illustrator 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 สิงหาคม 2562 8 ชั่วโมง 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง” ภายใต้
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
โค้ดดิ้งสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

โรงแรมกานต์มณี  พาเลซ 16-17 สิงหาคม 
2562 

16 ชั่วโมง 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดท าระบบแผนงานผ่าน
โปรแกรมระบบติดตามแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 20 กันยายน 2562 8 ชั่วโมง 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

 
 
 
 



นางสาวอรวรรณ   จิตประไพ       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาระ เทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

7 วิทยากรอบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียน
การสอนด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9-10  มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 68 ชั่วโมง 

 
การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 

นายมานะ   ผิวผ่อง      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาระ เทคโนโลยี 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินโครงการ/ 
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรโปรแกรม ณ
Illustrator 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 สิงหาคม 2562 8 ชั่วโมง 

 
 
 



นายมานะ   ผิวผ่อง      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาระ เทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดท าระบบแผนงานผ่าน
โปรแกรมระบบติดตามแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 20 กันยายน 2562 8 ชั่วโมง 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

6 วิทยากรอบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียน
การสอนด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9-10  มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 52 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นายสุวิบูลย ์  พิมพ์ศรวงษ์      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาระ เทคโนโลยี 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินโครงการ/ 
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรโปรแกรม ณ
Illustrator 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 สิงหาคม 2562 8 ชั่วโมง 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง”  ภายใต้
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
โค้ดดิ้งสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

โรงแรมกานต์มณี  พาเลซ 16-17 สิงหาคม 
2562 

16 ชั่วโมง 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดท าระบบแผนงานผ่าน
โปรแกรมระบบติดตามแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 20 กันยายน 2562 8 ชั่วโมง 

5 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Blockly บริษัท บางกอกซอฟแวร์ 
จ ากัด 

โรงเรียนสอนว่ายน้ าและ 
ด าน้ าชะอ า 

28 กันยายน 2562 8 ชั่วโมง 

6 การเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษา Scratch บริษัท บางกอกซอฟแวร์ 
จ ากัด 

โรงเรียนสอนว่ายน้ าและ 
ด าน้ าชะอ า 

29 กันยายน 2562 8 ชั่วโมง 

 
 
 



นายสุวิบูลย ์  พิมพ์ศรวงษ์      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาระ เทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

7 การเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษา Python บริษัท บางกอกซอฟแวร์ 
จ ากัด 

โรงเรียนสอนว่ายน้ าและด า
น้ าชะอ า 

30 กันยายน 2562 8 ชั่วโมง 

8 การอบรมหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา   
การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning 

ส านักงานกองสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ 

ออนไลน์ 30 กันยายน 2562 20 ชั่วโมง 

9 การเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษา C บริษัท บางกอกซอฟแวร์ 
จ ากัด 

โรงเรียนสอนว่ายน้ าและด า
น้ าชะอ า 

1 ตุลาคม 2562 8 ชั่วโมง 

10 การอบรมฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาไม
โครคอมโทรลเลอร์ 

บริษัท บางกอกซอฟแวร์ 
จ ากัด 

โรงเรียนสอนว่ายน้ าและด า
น้ าชะอ า 

2 - 5 ตุลาคม 
2562 

32 ชั่วโมง 

11 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

12 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

13 วิทยากรอบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียน
การสอนด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9-10  มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 152 ชั่วโมง 

 
 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นายอาทิตย ์  พลสุวรรณ      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาระ เทคโนโลยี 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินโครงการ/ 
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรโปรแกรม ณ
Illustrator 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 สิงหาคม 2562 8 ชั่วโมง 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดท าระบบแผนงานผ่าน
โปรแกรมระบบติดตามแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 20 กันยายน 2562 8 ชั่วโมง 

4 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Blockly บริษัท บางกอกซอฟแวร์ 
จ ากัด 

โรงเรียนสอนว่ายน้ าและ 
ด าน้ าชะอ า 

28 กันยายน 2562 8 ชั่วโมง 

5 การเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษา Scratch บริษัท บางกอกซอฟแวร์ 
จ ากัด 

โรงเรียนสอนว่ายน้ าและ 
ด าน้ าชะอ า 

29 กันยายน 2562 8 ชั่วโมง 

6 การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ ส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิต

แห่งประเทศไทย 

อบรมออนไลน์ 29 กันยายน 2562 20 ชั่วโมง 

 
 
 



นายอาทิตย์  พลสุวรรณ      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาระ เทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

7 การเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษา Python บริษัท บางกอกซอฟแวร์ 
จ ากัด 

โรงเรียนสอนว่ายน้ าและด า
น้ าชะอ า 

30 กันยายน 2562 8 ชั่วโมง 

8 การเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษา C บริษัท บางกอกซอฟแวร์ 
จ ากัด 

โรงเรียนสอนว่ายน้ าและด า
น้ าชะอ า 

1 ตุลาคม 2562 8 ชั่วโมง 

9 การอบรมฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาไม
โครคอมโทรลเลอร์ 

บริษัท บางกอกซอฟแวร์ 
จ ากัด 

โรงเรียนสอนว่ายน้ าและด า
น้ าชะอ า 

2 - 5 ตุลาคม 
2562 

32 ชั่วโมง 

10 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

11 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

12 วิทยากรอบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียน
การสอนด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9-10  มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 136 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นายอนุชา   บุญรินทร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาระ เทคโนโลยี 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินโครงการ/ 
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรโปรแกรม ณ
Illustrator 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 สิงหาคม 2562 8 ชั่วโมง 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดท าระบบแผนงานผ่าน
โปรแกรมระบบติดตามแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 20 กันยายน 2562 8 ชั่วโมง 

4 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Blockly บริษัท บางกอกซอฟแวร์ 
จ ากัด 

โรงเรียนสอนว่ายน้ าและ 
ด าน้ าชะอ า 

28 กันยายน 2562 8 ชั่วโมง 

5 การเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษา Scratch บริษัท บางกอกซอฟแวร์ 
จ ากัด 

โรงเรียนสอนว่ายน้ าและ 
ด าน้ าชะอ า 

29 กันยายน 2562 8 ชั่วโมง 

6 การเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษา Python บริษัท บางกอกซอฟแวร์ 
จ ากัด 

โรงเรียนสอนว่ายน้ าและด า
น้ าชะอ า 

30 กันยายน 2562 8 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 



นายอนุชา  บุญรินทร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาระ เทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

7 การเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษา C บริษัท บางกอกซอฟแวร์ 
จ ากัด 

โรงเรียนสอนว่ายน้ าและด า
น้ าชะอ า 

1 ตุลาคม 2562 8 ชั่วโมง 

8 การอบรมฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาไม
โครคอมโทรลเลอร์ 

บริษัท บางกอกซอฟแวร์ 
จ ากัด 

โรงเรียนสอนว่ายน้ าและด า
น้ าชะอ า 

2 - 5 ตุลาคม 
2562 

32 ชั่วโมง 

9 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

10 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

11 วิทยากรอบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียน
การสอนด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9-10  มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 116 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 

นางสาวชนัตตา    ชื่นจิตต์       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 15 กรกฎาคม  
2562 

 6 ชั่วโมง 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

5 วิทยากรอบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียน
การสอนด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9-10  มีนาคม  
2563 

 12 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 42 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นางสาวพรพิมล  เครือรรณ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 15 กรกฎาคม  
2562 

 6 ชั่วโมง 

3 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 พฤศจิกายน 
2562 

6 ชั่วโมง 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

5 เทคนิคการสอนภาษา มหาวิทยาลัยอิวาเตะ โรงเรียนมหรรณพาราม 17 มกราคม 2563 6 ชั่วโมง 

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

7 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 48 ชั่วโมง 

 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นางเสาวลักษณ์  คงทน      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 1 

โรงเรียนสตรีวิทยาพุทธ
มณฑล 

7-8 กันยายน 
2562 

12 ชั่วโมง 

3 การอบรมกฎหมายและการด าเนินการทางวินัย 
อุทธรณ์ ร้องทุกข์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 1 

โรงแรมนนทบุรี 8-9 ตุลาคม 2562 12 ชั่วโมง 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

6 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 54 ชั่วโมง 

 
 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นายอิทธิณัติ    เสวกโกเมต      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 15 กรกฎาคม  
2562 

 6 ชั่วโมง 

3 Chinese language teaching 
 

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 16 สิงหาคม 2562 8 ชั่วโมง 

4 การเขียนพู่กันตามวัฒนธรรมที่ถูกต้อง 
 

โรงเรียนไตรมิตร
วิทยาลัย 

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 19 กันยายน 2562 8 ชั่วโมง 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

7 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 52 ชั่วโมง 

 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นางสาวปิยะเนตร    ม่วงมีค่า      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 15 กรกฎาคม  
2562 

 6 ชั่วโมง 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

5 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 36 ชั่วโมง 

 
 
 
 

 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นางสาวกุลภัสสร    ป้องค า      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 15 กรกฎาคม  
2562 

 6 ชั่วโมง 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูด้านการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ (Boot camp turbo) 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสตรีวิทยา3 7-8 กันยายน 
2562 

10 ชั่วโมง 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

6 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 46 ชั่วโมง 

 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นายน าชัย    แสนศิลป์      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 15 กรกฎาคม  
2562 

 6 ชั่วโมง 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูด้านการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ (Boot camp turbo) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสตรีวิทยา3 7-8 กันยายน 
2562 

10 ชั่วโมง 

4 วิทยากรพิเศษ บรรยายในรายวิชาการฝึกสอน
แบบจุลภาค หัวข้อ หลักสูตรและการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ในวันที่ 9, 10, 16, 
และ 17 ตุลาคม 

2562 

12 ชั่วโมง 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

 
 
 



นายน าชัย    แสนศิลป์      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

7 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 58 ชั่วโมง 

 
 

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 

นางสาวปาฏลี  พรหมอ่อน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 อบรมหลักสูตรวิปัสนาและพัฒนาครู ยุวพุทธิกสมาคม 
แห่งประเทศไทย 

ยุวพุทธิกสมาคม 
แห่งประเทศไทย 

15-19 ตุลาคม  
2562 

46 ชั่วโมง 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

3 อบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย ปี 2562 สถาบันขงจื่อ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สุพรรณบุรี 

โรงเรียนสงวนหญิง 
จ.สุพรรณบุรี 

21-22 ธันวาคม 
2562 

12 ชั่วโมง 

 



นางสาวปาฏลี  พรหมอ่อน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

5 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 82 ชั่วโมง 

 
การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 

นางสาวกาญจนา  วรสิงห์      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมครูและบุคลากร  เรื่อง สถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 

หลักสูตรจิตอาสา 904  
เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” 

โรงเรียนมหรรณพาราม 6 มิถุนายน 2562 6 ชั่วโมง 

 
 
 



นางสาวกาญจนา  วรสิงห์      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 15 กรกฎาคม  
2562 

 6 ชั่วโมง 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

6 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9 มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

7 การคิดสร้างสรรค์ Creative  Thinking 
 

คณะครุศาสตร์ 
ม.ราชภัฏราชนครินทร ์

www.thaimooc.com 26 มีนาคม 2563 5 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 47 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 
นายณชพล  ฐานะอุดมมงคล      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

4 วิทยากรอบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียน
การสอนด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9-10 มีนาคม  
2563 

 12 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 36 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 



 
การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 

นางสาวกิตติภา  นิมา      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 อบรมตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 
ปลูกจิตส านึก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ 
คุณธรรมจริยธรรม 

วิทยากรจากหลักสูตร 
จิตอาสา 904 และ กอ.

รมน. 

โรงเรียนมหรรณพาราม 12 มิถุนายน 2562 6 ชั่วโมง 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการณ์ “เทคนิคการผลิต
ภาพยนตร์สั้นเพ่ือเข้าประกวด” 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา สพม.1 

โรงเรียนสุวรรณาราม
วิทยาคม 

20 สิงหาคม 2562 8 ชั่วโมง 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดท าระบบแผนงาน
ผ่านโปรแกรมระบบติดตามแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 20 กันยายน 2562        8 ชั่วโมง 

5 การเข้าร่วมงานชุมนุมลุกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21  
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีราชาภิเษก 

ส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 26 ตุลาคม – 
1 พฤศจิกายน 

2562 

56 ชั่วโมง 

 
 
 



นางสาวกิตติภา  นิมา      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

8 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 108 ชั่วโมง 

 
การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา ในปีการศึกษา 2562 

นางอภิรดี  วัศราติยานนท์      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

 
 



นางอภิรดี  วัศราติยานนท์      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

4 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9 มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 30 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2562 
นางสาวนิธิมา  อัศวบุญญาเลิศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

4 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9 มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 30 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2562 
นางสาวภคพร  ศรีดาวเดือน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 เครือข่ายสุจริตไทย หลักสูตรส าหรับข้าราชการ เครือข่ายสุจริตไทย www.thaihonesty.org 27 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

4 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                         
ส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต                                
แห่งประเทศไทย 

Thaisafeschools.com 23 พ.ย. 2562 20 ชั่วโมง 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

6 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9 มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 56 ชั่วโมง 

 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2562 
นายศุภรัตน์   แนวเนียม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การเสวนา เรื่องปรับกระบวนทัศน์ สู้วิกฤต
สิ่งแวดล้อม 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

17 สิงหาคม 2562 8 ชั่วโมง 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

4 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

5 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9 มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 38 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2562 
นางสาวสิริมา  ศรียาภัย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

3 การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตาม
หลักสูตรแนวใหม่ด้วยแนวคิดความแตกต่างทาง
พหุปัญญา และPLC 

โรงเรียนโพธิสาร 
พิทยากร 

โรงเรียนโพธิสาร 
พิทยากร 

21 ธันวาคม 2562 6 ชั่วโมง 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

5 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9 มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 36 ชั่วโมง 

 
 
 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2562 
นางสาวอรวรรณ  ราชแผน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม “สร้างภูมิคุ้มกัน
รู้เท่าทันสื่อ” 
 

สมาคมเยาวชนพัฒนา
เมืองร่วมกับกองทุนวิจัย
และพัฒนาฯ ส านักงาน 

กสทช. 

โรงเรียนมหรรณพาราม 3 กันยายน 2562 6 ชั่วโมง 

3 เครือข่ายสุจริตไทย หลักสูตรส าหรับข้าราชการ เครือข่ายสุจริตไทย www.thaihonesty.org 21 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

6 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9 มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 42 ชั่วโมง 

 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2562 
นางสาววิมณเทียร  เพาะบุญ       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 กรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีราชาภิเษก 

ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 26 ตุลาคม –  
1 พฤศจิกายน 

2562 

56 ชั่วโมง 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

4 หลักการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน กรมพลศึกษา กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา 

กรมพลศึกษา 12 กุมภาพันธ์
2563 

8 ชั่วโมง 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

6 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9 มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 94 ชั่วโมง 

 

 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2562 
นายธีรธร  วิศวปติ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 15 กรกฎาคม  
2562 

 6 ชั่วโมง 

3 กรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที ่21 เฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก 

ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 26 ตุลาคม –  
1 พฤศจิกายน 2562 

56 ชั่วโมง 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

5 การเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล 
 

สมาคมพลศึกษา บริษัท
ส านักพิมพ์เอมพันธ์ 

ศูนย์ประชุมวิชาการ 
เอมพันธ์ จ.นนทบุรึ 

22-24 
พฤศจิกายน2562 

24 ชั่วโมง 

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

7 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9 มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง  116 ชั่วโมง 

 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2562 
นางพรนภา  รัชนิพนธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

4 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9 มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 30 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2562 
นายอนุวัฒน์  ไชยศิลป์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

4 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9 มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 30 ชั่วโมง 

 
 

 

 

 

 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2562 

นายธนพล  ชัยนคร   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

4 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9 มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 30 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2562 
นายกฤติกร บุญมี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 15 กรกฎาคม  
2562 

6 ชั่วโมง 

3 การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต

แห่งประเทศไทย 

HTTPS://THAISAFESCHO
OLS.COM 

26  ตุลาคม 2562 20 ชั่วโมง 
 
 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

5 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

 
 
 
 



นายกฤติกร บุญมี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

6 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9 มีนาคม 
2563 

6 ชั่วโมง 

7 หลักสูตรนาฏศิลป์สู่สถานศึกษา คณะศิลปศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

กระทรวงวัฒนธรรม 

โรงเรียนวัดพุทธบูชา 13 มีนาคม 2563 8 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 64 ชั่วโมง 

 
 

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2562 
นางวาสนา  นาครัตน์    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 15 กรกฎาคม  
2562 

 6 ชั่วโมง 



นางวาสนา  นาครัตน์    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ต่อ) 
 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

3 การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต

แห่งประเทศไทย 

HTTPS://THAISAFESCHO
OLS.COM 

26  ตุลาคม 2562 20  ชั่วโมง 
 
 

4 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

6 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9 มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 56 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2562 
นายกฤติภูมิ   มีมอญ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 อบรมหัวข้อ “จิตวิทยาการสอนดนตรี”  คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 5  กรกฎาคม  
2562 

6 ชั่วโมง 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 15 กรกฎาคม  
2562 

 6 ชั่วโมง 

4 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

5 การอบรมหัวข้อ “การขับร้องประสานเสียง” คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 6  กันยายน  
2562 

6 ชั่วโมง 
 

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

7 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9 มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 48 ชั่วโมง 

 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2562 
นายกาบีรอน  กรดด า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 15 กรกฎาคม  
2562 

 6 ชั่วโมง 

3 การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต

แห่งประเทศไทย 

HTTPS://THAISAFESCHO
OLS.COM 

26  ตุลาคม 2562 20  ชั่วโมง 
 
 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 



 
นายกาบีรอน  กรดด า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ต่อ) 

 

ล าดับ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง 

6 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9 มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

7 หลักสูตรนาฏศิลป์สู่สถานศึกษา คณะศิลปศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

กระทรวงวัฒนธรรม 

โรงเรียนวัดพุทธบูชา 13 มีนาคม 2563 8 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง  64 ชั่วโมง 

 
การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2562 

นางลักขณา  เอื้อใจ    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

 

ที ่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ทีร่ับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดท าระบบ
แผนงานผ่านโปรแกรมระบบติดตามแผนปฏิบัติ
การและงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 20 กันยายน 2562 6 ชั่วโมง 

 



นางลักขณา  เอื้อใจ    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ต่อ) 
 

ที ่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ทีร่ับการพัฒนาตนเอง 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

5 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9 มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง  36 ชั่วโมง 

 
การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2562 

นางเทวี   โพธิ์ไพจิตร    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

 

ที ่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ทีร่ับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

 

 
 



นางเทวี   โพธิ์ไพจิตร    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ต่อ) 
  

ที ่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ทีร่ับการพัฒนาตนเอง 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดท าระบบ
แผนงานผ่านโปรแกรมระบบติดตามแผนปฏิบัติ
การและงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 20 กันยายน 2562 6 ชั่วโมง 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

5 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9 มีนาคม 
2563 

6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง  36 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2562 
นางสาวดวงเดือน  กลีบอุบล     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

 

ที ่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ทีร่ับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 อบรม เรื่อง เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ และ 
จิตอาสา 

กอ.รมน. โรงเรียนมหรรณพาราม 12 มิถุนายน 2562 6 ชั่วโมง 

3 การอบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ILLUSTRATOR โรงเรียนกรุงเทพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนมหรรณพาราม 3 สิงหาคม 2562 7 ชั่วโมง 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดท าระบบ
แผนงานผ่านโปรแกรมระบบติดตามแผนปฏิบัติ
การและงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 20 กันยายน 2562 6 ชั่วโมง 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

7 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9 มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง  49 ชั่วโมง 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2562 
นายศิวนัท   อะโนราช     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

 

ที ่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ทีร่ับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 อบรม เรื่อง เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ และ 
จิตอาสา 

กอ.รมน. โรงเรียนมหรรณพาราม 12 มิถุนายน 2562 6 ชั่วโมง 

3 การอบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ILLUSTRATOR โรงเรียนกรุงเทพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนมหรรณพาราม 3 สิงหาคม 2562 7 ชั่วโมง 

4 อบรมครูผู้ช่วยเพื่อการพัฒนาอย่างเข้ม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 1 

โรงแรมชลพฤษรีสอร์ท 
จ.นครนายก 

30 สิงหาคม  - 1 
กันยายน 2562 

24 ชั่วโมง 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดท าระบบ
แผนงานผ่านโปรแกรมระบบติดตามแผนปฏิบัติ
การและงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 20 กันยายน 2562 6 ชั่วโมง 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3 –  4 มีนาคม 
2563 

12 ชั่วโมง 

 
 



นายศิวนัท   อะโนราช     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ต่อ) 

 

ที ่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมง
ทีร่ับการพัฒนาตนเอง 

8 อบรมการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
ด้วย google Site  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 9 มีนาคม  
2563 

 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง  73 ชั่วโมง 

 
การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2562 

นางสาวทวินันท์   ชุ่มจิตร    กิจกรรมแนะแนว 
 

 
ที ่

หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้
ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ปกครอง 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

โรงแรมฮิพ 28-29 สิงหาคม 
2562 

16 ชั่วโมง 

3 การอบรมครู ด้านแผนงาน พัสดุและการเงิน ใน
หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 20 กันยายน 2562 6 ชั่วโมง 

 



นางสาวทวินันท์   ชุ่มจิตร    กิจกรรมแนะแนว (ต่อ) 
 

 
ที ่

หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

4 การประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบ (Design 
Thinking) ในการจัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ 
ยุพา วีระไวทยะ 

28 กันยายน 2562 4 ชั่วโมง 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3-4 มีนาคม 2563 12 ชั่วโมง 

7 อบรมการการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการ
สอนด้วย Google Site 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 มีนาคม 2563 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง  56 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2562 
นางสาวสุนทรี   บุญจันทร์    กิจกรรมแนะแนว 

 

 
ที ่

หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 การอบรมครู ด้านแผนงาน พัสดุและการเงิน ใน
หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 20 กันยายน 2562 6 ชั่วโมง 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3-4 มีนาคม 2563 12 ชั่วโมง 

5 อบรมการการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการ
สอนด้วย Google Site 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 มีนาคม 2563 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง  36 ชั่วโมง 

 
 
 

 



การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2562 
นางสาวกฤษณา   ประชากุล    กิจกรรมแนะแนว 

 

 
ที ่

หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
โครงการ/การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 พฤษภาคม 
2562 

6 ชั่วโมง 

2 กิจกรรมเด็กและเยาวชนรักษ์คูคลอง สภาเด็กและเยาวชน 
เขตตลิ่งชัน 

ห้องประชุม เขตตลิ่งชัน 29 มิถุนายน 2562 6 ชั่วโมง 

3 การอบรมครู ด้านแผนงาน พัสดุและการเงิน ใน
หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 20 กันยายน 2562 6 ชั่วโมง 

4 อบรมแนวทางดูแลนักเรียนที่มีภาวะซึมเศร้าและ 
ฆ่าตัวตาย 

โรงเรียนมสตรีวดัอัปสรสวรรค ์ ห้องโสตทัศนศึกษา 24 กันยายน 2562 6 ชั่วโมง 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ จากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุค
ใหม่ 

สถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ 

สถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ 

25  กันยายน 
2562 

7 ชั่วโมง 

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียน
โครงการบ้านหลังโรงเรียนในพ้ืนที่เมือง 

กระทรวงศึกษาธิการ ห้องประชุมอาคาร 
บ้านคุณแม่ จ.นนทบุรี 

26-30 กันยายน 
2562 

30 ชั่วโมง 

 
 
 



นางสาวกฤษณา   ประชากุล    กิจกรรมแนะแนว (ต่อ) 
 

ที ่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงาน สถานที ่ วันที่ 
คิดเป็นจ านวนชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนาตนเอง 

7 การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะใน
การปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

สมาคมผู้บริหาร 
การมัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

ณ โรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

8-9  ตุลาคม 2562 16 ชั่วโมง 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 29 ตุลาคม 2562 6 ชั่วโมง 

9 ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร   

วิทยาลัยอาชีวะธนบุรี ณ ห้องประชุมพระยา
อนุบาลดิตถกรรม 

15 มกราคม  2563 3 ชั่วโมง 

10 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าหลักสูตรตาม
สมรรถนะของผู้เรียน 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 3-4 มีนาคม 2563 12 ชั่วโมง 

11 อบรมการการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการ
สอนด้วย Google Site 

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนมหรรณพาราม 10 มีนาคม 2563 6 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมง 104 ชั่วโมง 

 
 
  

 


