52

ข้อมูลครูและบุคลากร
1. ครูประจําการทั้งหมด 47 คน โดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นางวนิชา
แสนโสภา
2 น.ส.ปราณี
ศิริอัฐ
3 น.ส.จารุวรรณ
เทียนเงิน
4 นางธิดารัตน์
บูรณวนิช
5 น.ส.สุจารี
เส้งเสน
6 นายคมกริข
น่วมนาม
7 น.ส.เครือวัลย์
ปุจฉาการ

อายุ ตาแหน่ง/
อายุ ราชการ วิทยฐานะ วุฒิ
58

37 ปี ครู คศ.3 กศ.บ. ภาษาไทย

59

36 ปี ครู คศ.3 กศ.บ. ภาษาไทย

สอนวิชา จานวนครั้ง
ชั้น
ชัว่ โมงที่รับ หมายเหตุ
การพัฒนา/ปี
ภาษาไทย
87
หัวหน้า
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
87

35

8 ปี ครู คศ.2 ศษ.ม.

ภาษาไทย

81

ภาษาไทย

75

31

การสอน
ภาษาไทย
6 ปี ครู คศ.2 ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา
2 ปี ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย

ภาษาไทย

117

25

2 ปี ครู คศ.1 ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

87

26

1 ปี ครูผู้ช่วย ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

121

39

วิชาเอก

1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ที่

ชื่อ-สกุล

1 นางภิญญุภา
บุญลักขะ
2 น.ส.ผกายมาศ
เหมชูเกียรติ์
3 น.ส.พรทิพ
กล้ารอด
4 นายวโรตม์
ศรีรัตนพาทานนท์

อายุ ตาแหน่ง/
อายุ ราชการ วิทยฐานะ
49

21 ปี ครู คศ.2

29

1 ปี

ครูผู้ช่วย

จานวนครั้ง
สอนวิชา ชั่วโมงที่รับ
วุฒิ วิชาเอก
ชั้น
การพัฒนา/ หมายเหตุ
ปี
ค.บ. วิทย์ฯทั่วไป คณิตศาสตร์ 34
หัวหน้า
กลุ่มสาระ
ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 75

34 8 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. มัธยม – วิทย์ คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
24 6 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

51
95

53

ชื่อ-สกุล
ที่
5 นายธีระพันธ์
นาคายน
6 น.ส.สุมนา
แทนบุญช่วย

อายุ ตาแหน่ง/
อายุ ราชการ วิทยฐานะ วุฒิ

สอนวิชา
ชั้น

จานวนครั้ง
วิชาเอก
ชั่วโมงที่รับ หมายเหตุ
การพัฒนา/ปี
27 6 เดือน ครูผู้ช่วย กค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
86
34 8 เดือน ครูผู้ช่วย วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

78

1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นายอภิชาติ
แสนโคตร
2 น.ส.กาญจนรัตน์
รัตนราศรี
3 น.ส.อรนภา
หนูแก้ว
4 น.ส.ลักษณ์อนงค์
ดงขุนทศ
5 น.ส.พัชรีพร
ไชยรักษ์

อายุ ตาแหน่ง
อายุ ราชการ วิทยฐานะ วุฒิ

วิชาเอก

34

ฟิสิกส์

8 ปี ครู คศ.2 วท.ม.
5 เดือน
56 32 ปี ครู คศ.3 กศ.บ.
29

ชีววิทยา

จานวนครั้ง
ชั่วโมงที่รับ
หมายเหตุ
การพัฒนา/ปี
วิทยาศาสตร์ 139
หัวหน้า
ฟิสิกส์
กลุ่มสาระ
โครงงาน
45
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
77
สอนวิชา
ชั้น

3 ปี ครู คศ.1 วท.ม.
ฟิสิกส์
8 เดือน
33 1 ปี ครูผู้ช่วย กศ.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
8 เดือน
ชีววิทยา
ชีววิทยา
27 8 เดือน ครูผู้ช่วย ค.ม.
เคมี
เคมี

61
85

1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่

ชื่อ-สกุล

1 น.ส.สมวาสนา
ตั้งตริยพงศ์
2 นางกาญจนา
แย้มลักษณะเลิศ
3 นางอภิรดี
วัศราติยานนท์
4 น.ส.กิตติภา

59

จานวนครั้ง
สอนวิชา
ชั่วโมงที่รับ หมายเหตุ
วิชาเอก
ชั้น
การพัฒนา/ปี
34 ปี ครู คศ.3 ค.ม. การสอนสังคม สังคมศึกษา
97
หัวหน้า
ศึกษา
กลุ่มสาระ
36 ปี ครู คศ.2 กศ.บ. ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา
69

46

22 ปี ครู คศ.3 ศศ.บ.

28

2 ปี

อายุ ตาแหน่ง/
อายุ ราชการ วิทยฐานะ วุฒิ
57

ครูผู้ช่วย

ค.บ.

ประวัติ สังคมศึกษา
ศาสตร์
สังคมศึกษา สังคมศึกษา

51
75

54

นิมา
ที่

ชื่อ-สกุล

จานวนครั้ง
สอนวิชา
ชั่วโมงที่รับ หมายเหตุ
วิชาเอก
ชั้น
การพัฒนา/ปี
ครูผู้ช่วย บธ.ม. ความสัมพันธ์ สังคมศึกษา
51
ระหว่างประเทศ

อายุ ตาแหน่ง/
อายุ ราชการ วิทยฐานะ วุฒิ

5 นายณชพล
30
ฐานะอุดมมงคล

1 ปี

1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ ตาแหน่ง/
อายุ
วุฒิ
ราชการ วิทยฐานะ

1 นางวรรณา
57
คันธอุลศิ
2 นางพรนภา
54
รัชนิพนธ์

วิชาเอก

35 ปี

ครู คศ.2 กศ.บ.

พลศึกษา

30 ปี

ครู คศ.3 กศ.บ.

สุขศึกษา

จานวนครั้ง/
สอนวิชา/
ชั่วโมงที่รับ หมายเหตุ
ชั้น
การพัฒนา/ปี
พลศึกษา
59
หัวหน้า
กลุ่มสาระ
สุขศึกษา
76

1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ
ตาแหน่ง
อายุ ราชการ วิทยฐานะ วุฒิ

1 นางวีระนันท์
58
ทิพย์ธนาศิริ
2 นางวาสนา
47
นาครัตน์

33 ปี
19 ปี

สอนวิชา จานวนครั้ง
วิชาเอก
ชั้น
ชัว่ โมงที่รับ หมายเหตุ
การพัฒนา/ปี
ครู คศ.3 MAIE บริหาร
ศิลปะ
103
หัวหน้า
อุตสาหกรรม
กลุ่มสาระ
ครู คศ.3 ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรี
81

1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่

ชื่อ-สกุล

1 นางสุธาทิพย์
ศรีแสง
2 นายสายัณห์
โพธิ์ไพจิตร
3 นายสินเดิม
คันธอุลิศ
4 นายประภาส
เอื้อใจ

อายุ ตาแหน่ง
อายุ ราชการ วิทยฐานะ

จานวนครั้ง
ชั่วโมงที่รับ
หมายเหตุ
การพัฒนา/ปี

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา
ชั้น

คหกรรม

การงานอาชีพ

69

บริหาร การงานอาชีพ
การศึกษา
ครู คศ.2 ค.บ. ช่างไม้ก่อสร้าง ช่างไม้ฯ
การงานฯ
ครู คศ.3 ศษ.บ. บริหาร
ช่างไฟฟ้า
การศึกษา
การงานฯ

45

59

38 ปี

ครู คศ.2 ค.บ.

55

30 ปี

ครู คศ.3 ค.ม.

59

32 ปี

56

35 ปี

85
97

หัวหน้า
กลุ่มสาระ

55

ที่

ชื่อ-สกุล

5 นายมานะ
ผิวผ่อง
6 นางอังสนา
เกิดบุญส่ง
7 นางนาฏณฎา
ชมภูนุช
8 นางเทวี
โพธิ์ไพจิตร
9 นางลักขณา
เอื้อใจ
10 น.ส.ดวงเดือน
กลีบอุบล
11 น.ส.อรวรรณ
วิภาโตทัย

อายุ ตาแหน่ง
อายุ ราชการ วิทยฐานะ

54

33 ปี

56

33 ปี

55

30 ปี

52

24 ปี

49

30 ปี

48

22 ปี

29

2 ปี

วุฒิ

สอนวิชา
ชั้น

วิชาเอก

ครู คศ.3 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
เพื่องานอาชีพ
ครู คศ.3 ศศ.บ. บรรณารักษ์ งานห้องสมุด
การงานอาชีพ
ครู คศ.3 ศษ.บ. บริหาร คอมพิวเตอร์
การศึกษา
ครู คศ.3 ศษ.ม. บริหาร
คหกรรม
การศึกษา
การงานฯ
ครู คศ.3 ศศ.บ. การจัดการ การงานอาชีพ
ทั่วไป
ครู คศ.3 ศศ.บ. บรรณารักษ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ครู คศ.1 ค.ม. เทคโนโลยีและ สื่อประสม
สื่อสาร การสร้างระบบ
การศึกษา
เครือข่าย

จานวนครั้ง
ชั่วโมงที่รับ
หมายเหตุ
การพัฒนา/ปี

164
107
181
85
129
75
86

1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นางสุดาวรรณ
บุญวงษ์
2 น.ส.รัตนา
โลหะรัตน์
3 น.ส.พรพิมล
เครือวรรณ
4 นางนงนุช
อุทัยคุปต์
5 นางเสาวลักษณ์
คงทน
6 น.ส.ชนัตตา
ชื่นจิตต์

อายุ ตาแหน่ง
อายุ ราชการ วิทยฐานะ วุฒิ
57 35 ปี
9 เดือน
59 35 ปี
9 เดือน
53 29 ปี
11 เดือน
57 35 ปี
9 เดือน
50 20 ปี
5 เดือน
24 6 เดือน

วิชาเอก

ครู คศ.3 กศ.บ.

จานวนครั้ง
ชั่วโมงที่รับ
หมายเหตุ
การพัฒนา/ปี
ภาษาอังกฤษ
39
หัวหน้า
กลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ
39
สอนวิชา
ชั้น

ภาษา
อังกฤษ
ครู คศ.2 กศ.ม. ภาษา
อังกฤษ
ครู คศ.3 ค.ม. บริหาร ภาษาอังกฤษ
การศึกษา
ครู คศ.2 ศษ.บ. ภาษา ภาษาอังกฤษ
อังกฤษ
ครู คศ.2 คบ.
ภาษา ภาษาอังกฤษ
อังกฤษ
ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาอังกฤษ – ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย

288
63
55
21

บรรจุ
16 ธ.ค. 56

56

1.9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่

ชื่อ-สกุล

1 น.ส.สุนทรี
บุญจันทร์
2 นางมณทิพย์
ชุมทัพ
3 น.ส.กฤษณา
ประชากุล

อายุ ตาแหน่ง
อายุ ราชการ วิทยฐานะ วุฒิ
54

30

58

36

49

22

สอนวิชา
ชั้น

วิชาเอก

ครู คศ.3 กศ.ม. การศึกษา
พิเศษ
ครู คศ.3 ค.ม. บริหาร
การศึกษา
ครู คศ.3 ศษ.ม. เทคโนโลยี
การศึกษา

แนะแนว

จานวนครั้ง หมายเหตุ
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี
72

แนะแนว

57

แนะแนว

113

สรุป จํานวนครู 47 คน สอนวิชาตรงเอก 42 คนคิดเป็นร้อยละ 89.36
สรุป จํานวนครู 47 คน สอนตรงความถนัด 47 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. ครูอัตราจ้างทั้งหมด

16 คน โดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ที่

ชื่อ-สกุล

1 นางศิริลักษณ์
สุภากริตร์
2 น.ส.ชลธิชา
บรรดาล
3 นายนภดล
ขํากัน

ประสบการณ์
วุฒิ
การสอน (ปี)
65
39 ปี
กศ.บ.

อายุ

วิชาเอก
เคมี

25 1 ปี 4 เดือน กศ.บ.

ชีววิทยา

25 1 ปี 4 เดือน กศ.บ.

ชีววิทยา

สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ
วิทยาศาสตร์

รายได้
สถานศึกษา
วิทยาศาสตร์
เงินงบ
ทั่วไป
ประมาณ
วิทยาศาสตร์
รายได้
ทั่วไป
สถานศึกษา

2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นายชนันธร
จินดาศิริพันธ์
2 น.ส.ปวิณนุช
ธนะสาร
3 น.ส.ศิริรัตน์
รักญาติ

ประสบการณ์
วุฒิ
การสอน (ปี)
39
3 ปี
ค.บ.

อายุ

30

3 ปี

31

2 ปี

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ
สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์

รายได้
สถานศึกษา
ศน.บ. รัฐศาสตร์การ หน้าที่พลเมือง รายได้
ปกครอง
สถานศึกษา
ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา รายได้
ประวัติศาสตร์ สถานศึกษา

57

2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่

ชื่อ-สกุล

ประสบการณ์
วุฒิ
การสอน (ปี)
64
38 ปี
กศ.บ.

อายุ

1 นายมานิตย์
ประพินอักษร
2 Miss TellyConoy
3 Miss Eunice S.
Del Rocaie
4 นายสุริชัย
กุลจิตติประวิท
5 นายอิทธิณัติ
เสวกโกเมต

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ

34
35

5ปี
5 ปี

ภาษา ภาษาอังกฤษ
อังกฤษ
BSED English ภาษาอังกฤษ
BSED Technology ภาษาอังกฤษ

44

11 ปี

พธ.บ. ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

รายได้

32

5 ปี

ศศ.บ.

รายได้

ภาษาจีน

ภาษาจีน

อุดหนุน
รายได้
รายได้

2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นายปิยะ จันทร์คํา

อายุ ประสบการณ์ วุฒิ
วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ
การสอน (ปี)
33
3 ปี
ปกศ.สูง พลศึกษา พลศึกษา
อุดหนุน
2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

อายุ ประสบการณ์ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ
การสอน (ปี)
1 น.ส.ปัทมา สุรินทร์อาภรณ์ 35
5 ปี
ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรีไทย งบประมาณ
2 น.ส.อารีวัลย์ บุญยัง
26
2ปี
ค.บ. นาฎศิลป์ นาฎศิลป์
รายได้
ที่

ชื่อ-สกุล

2.6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ครูการศึกษาพิเศษ และพนักงานธุรการ)
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นางจารุวรรณ ลูกนก

อายุ ประสบการณ์ วุฒิ
ทางาน
42
4 ปี
คบ.

2 นางเสาวนีย์ พนาไพร

31

2 ปี

3 น.ส.ภูสุตา โสไกร

33

2 ปี

วิชาเอก

สอนวิชา/ จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ
ชั้น
การศึกษา นักเรียน รายได้
พิเศษ
พิเศษ
คบ. การศึกษา นักเรียน รายได้
พิเศษ
พิเศษ
บธ.บ. คอมพิวเตอร์
- งบประมาณ พนักงานธุรการ
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3. ลูกจ้าง / ลูกจ้างประจา จานวน 1
ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

ประสบ
ตาแหน่ง
การณ์(ปี)
27 พนักงานขับรถยนต์
30 พนักงานขับรถยนต์
28
ช่างไม้

1 นายมานะ นิลโถม
2 นายธนู มะส่าห์
3 นายประสิทธิ์
ระยะรวงชัย
4 นายประสงค์ ใจชื้น
5 นายสมพงษ์ ก้อนแก้ว
6 นายรังสี นิลโถม

53
57
56
48
48
60

23
20
36

7
8
9
10

59
48
48
50

35
19
23
27

44

18

นายณรงค์ สีพราย
นายจงกล จุ้ยประเสริฐ
นายเสรี อ่ําสะอาด
นายบุญส่ง บุญกลิ่น

11 นางกชกร จิ๋วรักษา

ช่างสี
ข่างไฟฟ้า
พนักงานบริการ
เอกสารทั่วไป
ช่างปูน
ช่างปูน
ช่างสี
พนักงานรักษา
ความปลอดภัย
พนักงานบริการ

1 คน
วุฒิ

จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ

ป.4
ม.ศ.3
ปวช.

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

ม.3
ม.3
ป.4

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

ป.4
ม.3
ม.3
ม.ศ.5

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

ป.6

งบประมาณ

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูวนิชา แสนโสภา

1

การจัดการการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนพิเศษ
เรียนร่วมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

15 พ.ค. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6ชั่วโมง

2

การเขียนโครงการและการประเมินโครงการ

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

16 มิ.ย. 56

6ชั่วโมง

3

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

29 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

4

ครูในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

1 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

5

ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

2 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

6

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม

โรงเรียนมหรรณพาราม

ประเทศเวียดนาม

10-12 ต.ค. 56

24 ชั่วโมง

7

กระบวนการคิดและการอ่านเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษา

ชมรมส่งเสริมภาษาไทย
จ.พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

26 ต.ค. 56

6ชั่วโมง

ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่
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ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

8

งานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์

กระทรวงศึกษาธิการ

9

ภาษาไทยในสังคมอาเซียน

สมาคมครูภาษาไทย

๑๐

การอบรมการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
และพัฒนาครูมืออาชีพ

โรงเรียนมหรรณพาราม

๑๑

การอบรม เรื่อง “ศิลปการวางตนของคนทํางาน”

โรงเรียนมหรรณพาราม

1๒

ศึกษาดูงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม
รวมจานวนชั่วโมง

สถานที่

วันที่

โรงแรมเซ็นทราแกรนด์
เซ็นทรัลเวิลด์
โรงแรมอเวนิว

30 ต.ค. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6ชั่วโมง

20 ก.ค. 56

6 ชั่วโมง

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพา
ราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพา
ราม
วิทยาลัยการอาชีพวัง
ไกลกังวล

13 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

1๔มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

18 มี.ค. 57

3ชั่วโมง
๘7 ชั่วโมง
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การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูปราณี ศิริอัฐ

1

การจัดการการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนพิเศษ
เรียนร่วมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

15 พ.ค. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6ชั่วโมง

2

การเขียนโครงการและการประเมินโครงการ

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

16 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

3

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

29 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

4

ครูในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

1 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

5

ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

2 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

6

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม

โรงเรียนมหรรณพาราม

ประเทศเวียดนาม

10-12 ต.ค.
56

24 ชั่วโมง

7

กระบวนการคิดและการอ่านเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษา

ชมรมส่งเสริมภาษาไทย
จ.พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

26 ต.ค. 56

6ชั่วโมง

8

งานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์

กระทรวงศึกษาธิการ

โรงแรมเซ็นทราแกรนด์
เซ็นทรัลเวิลด์

30 ต.ค. 56

6ชั่วโมง

ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่
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ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

สถานที่
โรงแรมอเวนิว

9

ภาษาไทยในสังคมอาเซียน

สมาคมครูภาษาไทย

๑๐

โรงเรียนมหรรณพาราม

๑๑

การอบรมการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
และพัฒนาครูมืออาชีพ
การอบรม เรื่อง “ศิลปการวางตนของคนทํางาน”

1๒

ศึกษาดูงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกล
กังวล

20 ก.ค. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

13 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

1๔มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

18 มี.ค. 57

3ชั่วโมง

วันที่

รวมจานวนชั่วโมง

๘๗ ชั่วโมง

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูจารุวรรณ เทียนเงิน
ลาดับ
1
2
3

หัวข้อเรื่อง
การจัดการการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนพิเศษ
เรียนร่วมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
การเขียนโครงการและการประเมินโครงการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่

วันที่

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

15 พ.ค. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

16 มิ.ย. 56
29 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง

หน่วยงาน
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ลําดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

สถานที่

4

ครูในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

1 ต.ค. 56

คิดเป็นจํานวนชั่วโมงที่
รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

5

ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

2 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

๖

การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism
กระบวนการคิดและการอ่านเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษา

สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
ชมรมส่งเสริมภาษาไทย
จ.พระนครศรีอยุธยา

โรงแรม sdอเวนิวส์

14-15 พ.ย. 56

12 ชั่วโมง

มรภ.พระนครศรีอยุธยา

26 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

๘

รามเกียรติ์ ในอาเซียน

ราชนาวีสโมสร

11 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

๙

ขุนช้างขุนแผนการวัดเกาะสู่การวิจารณ์ร่วมสมัย

สมาคมครูภาษาไทยแห่ง
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยศิลปกร

18 ก.ย. 56

6 ชั่วโมง

๑๐

ภาษาไทยในสังคมอาเซียน

สมาคมครูภาษาไทย

ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร
โรงแรม เอส ดี อเวนิวส์

20 ก.ค. 56

6 ชั่วโมง

๑๑

การอบรมการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
และพัฒนาครูมืออาชีพ
การอบรม เรื่อง “ศิลปการวางตนของคนทํางาน”

โรงเรียนมหรรณพาราม

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

13 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

1๔มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

๗

๑๒

โรงเรียนมหรรณพาราม

วันที่

63

ลาดับ
๑๓

หัวข้อเรื่อง
ศึกษาดูงาน

หน่วยงาน
โรงเรียนมหรรณพาราม

สถานที่

วันที่

วิทยาลัยการอาชีพวังไกล
กังวล

18 มี.ค. 57

รวมจานวนชั่วโมง

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
3 ชั่วโมง
๘๑ ชั่วโมง

รางวัลที่ได้รับในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครู จารุวรรณ เทียนเงิน
ลาดับ
1

ชื่อรางวัล
ครูผู้มีผลงานดีเด่น

หน่วยงาน
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพฯ เขต 1

สถานที่
ร.ร. นวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยาพุทธมณฑล

วันที่
16 ม.ค 56
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การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูธิดารัตน์ บูรณวนิช

1

การจัดการการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนพิเศษ
เรียนร่วมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

15 พ.ค. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6ชั่วโมง

2

การเขียนโครงการและการประเมินโครงการ

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

16 มิ.ย. 56

6ชั่วโมง

3

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

29 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

4

ครูในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

1 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

5

ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

2 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

6

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม

โรงเรียนมหรรณพาราม

ประเทศเวียดนาม

10-12 ต.ค. 56

24 ชั่วโมง

7

กระบวนการคิดและการอ่านเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษา

ชมรมส่งเสริมภาษาไทย
จ.พระนครศรีอยุธยา

มรภ.พระนครศรีอยุธยา

26 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

๘

การอบรมการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
และพัฒนาครูมืออาชีพ

โรงเรียนมหรรณพาราม

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

13 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่
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ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

๙

การอบรม เรื่อง “ศิลปการวางตนของคนทํางาน”

โรงเรียนมหรรณพาราม

๑๐

ศึกษาดูงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

สถานที่

วันที่

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกล
กังวล

1๔มี.ค. 57

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

18 มี.ค. 57

3 ชั่วโมง

รวมจานวนชั่วโมง

๗๕ ชั่วโมง

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูสุจารี เส้งเสน

1

การจัดการการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนพิเศษ
เรียนร่วมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

15 พ.ค. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6ชั่วโมง

2

การเขียนโครงการและการประเมินโครงการ

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

16 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

3

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

29 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่

66

4

ครูในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

1 ต.ค. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

5
6

ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม
ประเทศเวียดนาม

2 ต.ค. 56
10-12 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง
24ชั่วโมง

7

กระบวนการคิดและการอ่านเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษา

ชมรมส่งเสริมภาษาไทย
จ.พระนครศรีอยุธยา

มรภ.พระนครศรีอยุธยา

26 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

8

ขุนช้างขุนแผนการวัดเกาะสู่การวิจารณ์ร่วมสมัย

ม.ศิลปกร

18 ก.ย. 56

6 ชั่วโมง

9

งานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์

กระทรวงศึกษาธิการ

30 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

10

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
การประชุมสัมนาเครือค่ายส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา
ร่างตัวบ่งชี้ (kpi) รอบ 4 (พ.ศ. 2559-2563)

งานประกันคุณภาพ
สพม.1
ศูนย์เสมารักษ์บางแค

ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร
โรงแรมเซ็นทราแกรนด์
เซ็นทรัลเวิลด์
สพม.1พญาไท

11-12 ก.ย. 56

12 ชั่วโมง

29 ก.ย. 56

6 ชั่วโมง

7-8 ก.ย. 56

12 ชั่วโมง

การอบรมการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
และพัฒนาครูมืออาชีพ

โรงเรียนมหรรณพาราม

13 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

ลาดับ

11
12
๑๓

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

สนง.รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา

สถานที่

วันที่

โรงแรมเดอะริช
นนทบุรี
ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
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๑๔

การอบรม เรื่อง “ศิลปการวางตนของคนทํางาน”

โรงเรียนมหรรณพาราม

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

1๔มี.ค. 57

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

1๕

ศึกษาดูงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

วิทยาลัยการอาชีพวังไกล
กังวล

18 มี.ค. 57

3 ชั่วโมง

ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่

รวมจานวนชั่วโมง

1๑๗ ชั่วโมง

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูคมกริช น่วมนาม

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

15 พ.ค. 56

2

การจัดการการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนพิเศษ
เรียนร่วมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
การเขียนโครงการและการประเมินโครงการ

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

16 มิ.ย. 56

6ชั่วโมง

3

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

29 มิ.ย. 56

6ชั่วโมง

4

ครูในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

1 ต.ค. 56

6ชั่วโมง

ลาดับ
1

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่
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5

ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

2 ต.ค. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6ชั่วโมง

6

กระบวนการคิดและการอ่านเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษา
งานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์

ชมรมส่งเสริมภาษาไทย
จ.พระนครศรีอยุธยา
กระทรวงศึกษาธิการ

มรภ.พระนครศรีอยุธยา

26 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

30 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

กระทรวงศึกษาธิการ
มรภ. ธนบุรี

24-26 พ.ย. 56
23 ม.ค. 56

24ชั่วโมง
6 ชั่วโมง

13 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

๑๑

โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษา
และวัฒนธรรมไทย
การอบรมการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
และพัฒนาครูมืออาชีพ
การอบรม เรื่อง “ศิลปการวางตนของคนทํางาน”

โรงแรมเซ็นทราแกรนด์
เซ็นทรัลเวิลด์
ค่ายผินแจ่มวิชาสอน
มรภ. ธนบุรี

1๔มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

1๒

ศึกษาดูงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

18 มี.ค. 57

3 ชั่วโมง

ลาดับ

7
8
9
๑๐

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

รวมจานวนชั่วโมง

สถานที่

วันที่

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกล
กังวล

๘7 ชั่วโมง
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การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูเครือวัลย์ ปุจฉาการ

1

การจัดการการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนพิเศษ
เรียนร่วมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

15 พ.ค. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6ชั่วโมง

2

การเขียนโครงการและการประเมินโครงการ

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

16 มิ.ย. 56

6ชั่วโมง

3

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

29 มิ.ย. 56

6ชั่วโมง

4

ครูในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

1 ต.ค. 56

6ชั่วโมง

5

ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

2 ต.ค. 56

6ชั่วโมง

6

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม

โรงเรียนมหรรณพาราม

ประเทศเวียดนาม

10-12 ต.ค. 56

24ชั่วโมง

7

กระบวนการคิดและการอ่านเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษา

ชมรมส่งเสริมภาษาไทย
จ.พระนครศรีอยุธยา

มรภ.พระนครศรีอยุธยา

26 ต.ค. 56

6ชั่วโมง

8

งานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์

กระทรวงศึกษาธิการ

โรงแรมเซ็นทราแกรนด์
เซ็นทรัลเวิลด์

30 ต.ค. 56

6ชั่วโมง

ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่

70

สถำนที่

วันที่

คิดเป็นจำนวนชั่วโมงที่รับ
กำรพัฒนำตนเอง

คุรุสภา

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

9-13 ก.ค. 56

40ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกล
กังวล

13 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

1๔มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

18 มี.ค. 57

3ชั่วโมง

ลำดับ

หัวข้อเรื่อง

9

๑๑

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา
การอบรมการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
และพัฒนาครูมืออาชีพ
การอบรม เรื่อง “ศิลปการวางตนของคนทํางาน”

1๒

ศึกษาดูงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

๑๐

หน่วยงำน

โรงเรียนมหรรณพาราม

รวมจานวนชั่วโมง

1๒๑ ชั่วโมง

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูภิญญุภา บุญลักขะ
ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

สถานที่

1

อบรมโปรแกรม Student 51

โรงเรียนมหรรณพาราม

หอประชุม สพม1

2

ครูในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนมหรรณพาราม

หอประชุม

26 ก.ย. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

1 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

วันที่
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3

ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข

โรงเรียนมหรรณพาราม

หอประชุม

2 ต.ค. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

4

โรงเรียนมหรรณพาราม

ห้องโสตทัศนศึกษา

13 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

5

การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ และ
การพัฒนาครูมืออาชีพ
ศิลปะการวางตนของคนทํางาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

หอประชุม

14 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

6

ศึกษาดูงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

วิทยาลัยการอาชีพวัง
ไกลกังวล

18 มี.ค. 57

4 ชั่วโมง

ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

สถานที่

รวมจานวนชั่วโมง

วันที่

34 ชั่วโมง

รางวัลที่ได้รับในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูภิญญุภา บุญลักขะ
ลาดับ
1

ชื่อรางวัล
ครูผู้มีผลงานดีเด่น ประจําปี 2556

หน่วยงาน
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1

สถานที่
โรงเรียนสตรีวิทยา
พุทธมณฑล

วันที่
16 มกราคม 2557
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การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูผกายมาศ เหมชูเกียรติ์
ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

1

ประชุมสัมมนา ครู คศ.1 และครูผู้ช่วย

2

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3
4
5
6
7
8

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เขต 1 กลุ่ม 4
โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงแรมเดอะไพน์
จังหวัดปทุมธานี
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนวัดราชโอรส

9 – 10 พ.ค. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
16 ชั่วโมง

29 มิ.ย. 56

8 ชั่วโมง

12 – 14 ก.ค. 56

24 ชั่วโมง

1 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

2 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

13 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

14 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

18 มี.ค 57

3 ชั่วโมง

EIS การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์เพื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ครูในศตวรรษที่ 21

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เขต 1 กลุ่ม 4
โรงเรียนมหรรณพาราม

ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข

โรงเรียนมหรรณพาราม

การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ และ การพัฒนา
ครูมืออาชีพ
ศิลปะการวางตนของคนทํางาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

ศึกษาดูงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

รวมจานวนชั่วโมง

หอประชุม โรงเรียน
มหรรณพาราม
หอประชุม โรงเรียน
มหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
วิทยาลัยการอาชีพ
วังไกลกังวล

75 ชั่วโมง
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การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูพรทิพ กล้ารอด
ลาดับ
1

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

สถานที่

16-18 ก.ย. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
24ชั่วโมง

1 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

วันที่

2

โครงการประชุมอบรมพัฒนาข้าราชการครูบรรจุใหม่ สํานักงานเขตพื้นที่
สีดา รีสอร์ทนครนายก
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
มัธยมศึกษาเขต 1
ครูในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนมหรรณพาราม
หอประชุม

3

ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข

โรงเรียนมหรรณพาราม

หอประชุม

2 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

4

โรงเรียนมหรรณพาราม

ห้องโสตทัศนศึกษา

13 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

5

การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ และ
การพัฒนาครูมืออาชีพ
ศิลปะการวางตนของคนทํางาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

หอประชุม

14 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

6

ศึกษาดูงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

วิทยาลัยการอาชีพวัง
ไกลกังวล

18 มี.ค. 57

รวมจานวนชั่วโมง

3 ชั่วโมง
51 ชั่วโมง

74

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูวโรตม์ ศรีรัตนพาทานนท์
ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

1

โครงการประชุมอบรมพัฒนาข้าราชการครูบรรจุใหม่
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1
การใช้โปรแกรม Student
ครูในศตวรรษที่ 21
ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข
การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ และ
การพัฒนาครูมืออาชีพ
ศิลปะการวางตนของคนทํางาน
สัมมนาโครงการปัจฉิมนิเทศ(ว่าที)่ บัณฑิตครู
คณิตศาสตร์ประจําปีการศึกษา 2556 (วิทยากร)
การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ และ
การพัฒนาครูมืออาชีพ
ศิลปะการวางตนของคนทํางาน
ศึกษาดูงาน

2
3
4
5
6
7
๘
๙
๑๐

หน่วยงาน

สถานที่

สํานักงานเขตพื้นที่
สีดา รีสอร์ท นครนายก
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
สพม.1
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

ห้องประชุมสพม.1
หอประชุม
หอประชุม
ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนมหรรณพาราม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม
สวนไทรโยค รีสอร์ท
จังหวัดกาญจนบุรี
ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

รวมจานวนชั่วโมง

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
16-18 ก.ย. 56
24ชั่วโมง
วันที่

26 ก.ย. 56
1 ต.ค. 56
2 ต.ค. 56
13 มี.ค. 57

8ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง

14 มี.ค. 57
13-15 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง
24ชั่วโมง

13 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

หอประชุม
14 มี.ค. 57
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล18 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
๙๕ชั่วโมง
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การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูธีระพันธ์ นาคายน
ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

1

โครงการประชุมอบรมพัฒนาข้าราชการครูบรรจุใหม่
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

2

หน่วยงาน

16-18 ก.ย. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
24ชั่วโมง

โรงแรมเดอะริช อําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี

29 ก.ย. 56

3ชั่วโมง

หอประชุม
หอประชุม
อาคารหอประชุมพญา
ไท สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1
วีเทรน อินเตอร์เนชั่น
แนลเฮ้าส์ เขตดอน
เมือง กรุงเทพฯ

1 ต.ค. 56
2 ต.ค. 56
30-31 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
16ชั่วโมง

29 พ.ย. – 1.คธ. 56

16ชั่วโมง

สถานที่

สํานักงานเขตพื้นที่
สีดา รีสอร์ทนครนายก
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

3
4
5

ครูในศตวรรษที่ 21
ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข
พนักงานวิทยุสื่อสาร “เสมารักษ์”
กระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์เสมารักษ์บางแค สํานัก
การลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

6

ค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

วันที่
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7

การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ และ
การพัฒนาครูมืออาชีพ

โรงเรียนมหรรณพาราม

ห้องโสตทัศนศึกษา

13 มี.ค. 57

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

8

ศิลปะการวางตนของคนทํางาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

หอประชุม

14 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

9

ศึกษาดูงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

วิทยาลัยการอาชีพวัง
ไกลกังวล

18 มี.ค. 57

3 ชั่วโมง

ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่

รวมจานวนชั่วโมง

86 ชั่วโมง

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูสุมนา แทนบุญช่วย
ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

1

การฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา

2

โครงการประชุมอบรมพัฒนาข้าราชการครูบรรจุใหม่ สํานักงานเขตพื้นที่
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
มัธยมศึกษาเขต 1

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
ห้องประชุมพญาไท ชั้น 28 - 30 ส.ค. 56
24 ชั่วโมง
2 อาคารหอประชุม
พญาไท สพม.1
สีดา รีสอร์ทนครนายก 16-18 ก.ย. 56
24 ชั่วโมง
สถานที่

วันที่
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ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

3

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

4
5
6

ครูในศตวรรษที่ 21
ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข
การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพและ
การพัฒนาครูมืออาชีพ
ศิลปะการวางตนของคนทํางาน
ศึกษาดูงาน

7
8

ศูนย์เสมารักษ์บางแค
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงแรมเดอะริช
อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี

29 ก.ย. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
3 ชั่วโมง

หอประชุม
หอประชุม
ห้องโสตทัศนศึกษา

1 ต.ค. 56
2 ต.ค. 56
13 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

หอประชุม
วิทยาลัยการอาชีพวัง
ไกลกังวล

14 มี.ค. 57
18 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง
3 ชัว่ โมง

หน่วยงาน

รวมจานวนชั่วโมง

สถานที่

วันที่

78 ชั่วโมง
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การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครูอภิชาติ แสนโคตร
ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

1

3

การอบรมการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน
พิเศษเรียนร่วม
เข้าร่วมการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 20 ทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัฒกรรม เรื่อง ‘การประยุกต์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัฒกรรมสมัยใหม่
สู่ประชาคมอาเซียน’
อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนประเมินโครงการ

4

อบรมเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5

เข้าร่วมกิจกรรมประชุมระดมสมอง ในหัวข้อ
“ การใช้สื่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้าน
พลังงานระดับมัธยมศึกษา”
การอบรม EIS Traing for Non –English
Speaking Teachers Using English as a
Medium of Teaching Technigues for Thai
Primary and Secondery Schools

2

6

หน่วยงาน
โรงเรียนมหรรณพาราม

สถานที่

วันที่

โรงเรียนมหรรณพาราม

15 พ.ค. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

12-14 มิ.ย. 56

24 ชั่วโมง

16 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

26 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

11 ก.ค. 56

6 ชั่วโมง

12 –14 ก.ค.56

16 ชั่วโมง

สมาคมวิทยาศาสตร์
สมาคมวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวัตกรรมแห่ง เทคโนโลยีและวัตกรรม
ประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
โรงเรียนมหรรณพาราม

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ โรงแรมเอเชีย
จอมเกล้าธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
สํานักงานพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1

โรงเรียนวัดราชโอรส

79

7

การอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“ การสร้างกล้องโทรทัศน์อย่างง่าย”

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

15 ก.ค. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
8 ชั่วโมง

8

การอบรม เรื่อง “ครูในศตวรรษที่ 21”

โรงเรียนมหรรณพาราม

1 ต.ค.56

6 ชั่วโมง

9

การอบรมคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง
“ ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข”
ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ฮานอย ประเทศเวียดนาม

โรงเรียนมหรรณพาราม

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
หอประชุม
โรงเรียนมหรรณพาราม
ประเทศเวียดนาม

2 ต.ค.56

6 ชั่วโมง

10-12 ต.ค. 56

24 ชั่วโมง

เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ
ครั้งที่ 16
การอบรมการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
และพัฒนาครูมืออาชีพ
การอบรม เรื่อง “ศิลปการวางตนของคนทํางาน”

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จังหวัดชลบุรี
เกาะและทะเลไทย
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
วิทยาลัยการอาชีพ
วังไกลกังวล

24-25 ก.พ.57

16 ชั่วโมง

13 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

13 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

18มี.ค. 57

3 ชั่วโมง

ลาดับ

10
11
12
13
14

หัวข้อเรื่อง

ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

หน่วยงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

รวมจานวนชั่วโมง

สถานที่

วันที่

139 ชั่วโมง
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รางวัลที่ได้รับในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครูอภิชาติ แสนโคตร
ลาดับ
1

ชื่อรางวัล

หน่วยงาน
คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

สถานที่
คุรุสภา

วันที่
25 ตุลาคม 2556

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครูกาญจนรัตน์ รัตนราศรี
สถานที่

วันที่

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

15 พ.ค. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

16 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

26 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

1 ต.ค.56

6 ชั่วโมง

2 ต.ค.56
13 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง

ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

1
2

การอบรมการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน
พิเศษเรียนร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนประเมินโครงการ

3

อบรมเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนมหรรณพาราม

4

การอบรม เรื่อง “ครูในศตวรรษที่ 21”

โรงเรียนมหรรณพาราม

5
6

“ ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข”
การอบรมการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
และพัฒนาครูมืออาชีพ

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
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ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

7

การอบรม เรื่อง “ศิลปการวางตนของคนทํางาน”

โรงเรียนมหรรณพาราม

8

ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

โรงเรียนมหรรณพาราม

สถานที่

วันที่

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
วิทยาลัยการอาชีพ
วังไกลกังวล

1๔มี.ค. 57

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

18มี.ค. 57

3 ชั่วโมง

รวมจานวนชั่วโมง

45 ชั่วโมง

รางวัลที่ได้รับในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครูกาญจนรัตน์ รัตนราศรี
ลาดับ
1

ชื่อรางวัล

หน่วยงาน
คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

สถานที่
คุรุสภา

วันที่
25 ตุลาคม 2556

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครูอรนภา หนูแก้ว
ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

1

การอบรมการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน
พิเศษเรียนร่วม

หน่วยงาน
โรงเรียนมหรรณพาราม

สถานที่

วันที่

โรงเรียนมหรรณพาราม

15 พ.ค. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

82

ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

2

อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนประเมินโครงการ

โรงเรียนมหรรณพาราม

3

อบรมเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนมหรรณพาราม

4

การอบรม EIS Traing for Non –English
Speaking Teachers Using English as a
Medium of Teaching Technigues for Thai
Primary and Secondery Schools
การอบรม เรื่อง “ครูในศตวรรษที่ 21”
การอบรมคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง
“ ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข”
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ
ครั้งที่ 16
การอบรมการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
และพัฒนาครูมืออาชีพ
การอบรม เรื่อง “ศิลปการวางตนของคนทํางาน”

สํานักงานพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1

ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

โรงเรียนมหรรณพาราม

5
6
7
8
9
10

สถานที่

วันที่

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนวัดราชโอรส

16 มิ.ย. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

26 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

12 –14 ก.ค.56

16 ชั่วโมง

1 ต.ค.56
2 ต.ค.56

6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง

24-25 ก.พ.57

16 ชั่วโมง

13 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

1๔มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

18มี.ค. 57

3 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม
หอประชุม
โรงเรียนมหรรณพาราม
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จังหวัดชลบุรี
เกาะและทะเลไทย
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

รวมจานวนชั่วโมง

วิทยาลัยการอาชีพ
วังไกลกังวล

77 ชั่วโมง
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การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครูลักษณ์อนงค์ ดงขุนทศ
สถานที่

วันที่

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

15 พ.ค. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
หอประชุม
โรงเรียนมหรรณพาราม
จังหวัดชลบุรี

16 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

26 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

1 ต.ค.56

6 ชั่วโมง

2 ต.ค.56

6 ชั่วโมง

24-25 ก.พ.57

16 ชั่วโมง

13 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

1๔มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

1
2

การอบรมการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน
พิเศษเรียนร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนประเมินโครงการ

3

อบรมเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนมหรรณพาราม

4

การอบรม เรื่อง “ครูในศตวรรษที่ 21”

โรงเรียนมหรรณพาราม

5

การอบรมคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง
“ ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข”
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ
ครั้งที่ 16
การอบรมการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
และพัฒนาครูมืออาชีพ
การอบรม เรื่อง “ศิลปการวางตนของคนทํางาน”

โรงเรียนมหรรณพาราม

6
7
8

หน่วยงาน

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
เกาะและทะเลไทย
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
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ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

9

ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

โรงเรียนมหรรณพาราม

สถานที่
วิทยาลัยการอาชีพ
วังไกลกังวล

วันที่
18มี.ค. 57

รวมจานวนชั่วโมง

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
3 ชั่วโมง
61 ชั่วโมง

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครูพัชรีพร ไชยรักษ์
สถานที่

วันที่

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

15 พ.ค. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงแรมแมกซ์กทม

16 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

26 มิ.ย. 56
15-17 ก.ค.56

6 ชั่วโมง
16ชั่วโมง

16-18 ก.ย.56

24ชั่วโมง

1 ต.ค.56

6 ชั่วโมง

ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

1

การอบรมการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน
พิเศษเรียนร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนประเมินโครงการ

๕

อบรมเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมการสอนสําเร็จรูป
(simulation)
อบรมพัฒนาการข้าราชการครูบรรจุใหม่ รุ่นที่ 3

โรงเรียนมหรรณพาราม
สํานักเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน สพฐ
สพม1

๖

การอบรม เรื่อง “ครูในศตวรรษที่ 21”

โรงเรียนมหรรณพาราม

2
3
๔

หน่วยงาน

ภูเขางามรีสอร์ท
จ นครนายก
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

85

ลาดับ
๗
๘
๙
๑๐

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

การอบรมคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง
“ ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข”
การอบรมการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
และพัฒนาครูมืออาชีพ
การอบรม เรื่อง “ศิลปการวางตนของคนทํางาน”

โรงเรียนมหรรณพาราม

ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

สถานที่

วันที่

หอประชุม
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
วิทยาลัยการอาชีพ
วังไกลกังวล

2 ต.ค.56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

13 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

1๔มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

18มี.ค. 2557

3 ชั่วโมง

รวมจานวนชั่วโมง

๘๕ชั่วโมง

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูสมวาสนา ตั้งตริยพงศ์
ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

1

การอบรมการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน
พิเศษเรียนร่วม
การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครู โดยใช้
กระบวนการสร้างระบบและการเป็นพี่เลี้ยง
(Coaching and Mentoring)

๒

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

15 พ.ค. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สพม.1

คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18-19 พ.ค. 56

16 ชั่วโมง

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่

86

ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

๓

อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนประเมินโครงการ

โรงเรียนมหรรณพาราม

๔

อบรมเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนมหรรณพาราม

๕

วิธีการและแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ
การประชุม Symposium : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
7 กลยุทธ์พัฒนาผู้บริหาร ครู เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
อาเซียน

ศูนย์สังคมศึกษา
ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ และสพม.1
สพม. 1

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

๑๒

การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนเรียนร่วม
ครูในศตวรรษที่ 21
การอบรมการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
และพัฒนาครูมืออาชีพ
การอบรม เรื่อง “ศิลปการวางตนของคนทํางาน”

๑๓

ศึกษาดูงาน

๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

สพม. 1

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
รวมจานวนชั่วโมง

16 มิ.ย. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

26 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

30 ก.ค. 56

8 ชั่วโมง

ร.ร. วัดนวลนรดิส

4 ส.ค. 56

8 ชั่วโมง

หอประชุมปรีดีพนมยงค์
ม.ธุรกิจบัณทิตย์
ร.ร. สตรีวิทยาพุทธมณฑล
และโรงแรมเฟลิกซ์ จ.
กาญจนบุรี
ห้องโสตทัศนศึกษา
ห้องโสตทัศนศึกษา
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
วิทยาลัยการอาชีงไกลกั
พวั งวล

14 ส.ค. 56

4 ชั่วโมง

23-24 ก.ย 56

16ชั่วโมง

15 พ.ค. 56
1 ต.ค. 56
13 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง

1๔มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

18 มี.ค. 57

3 ชั่วโมง
๙๗ชั่วโมง

สถานที่
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ร.ร. สุวรรณารามวิทยาคม

วันที่

87

รางวัลที่ได้รับในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูสมวาสนา ตั้งตริยพงศ์
ลาดับ
1

ชื่อรางวัล
รางวัลครูผลงานดีเด่น

หน่วยงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 และคุรุสภา
เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 1

สถานที่
ร.ร. นวมินทร์ทิศสตรีวิทยา
พุทธมณฑล

วันที่
16 มกราคม 2557

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูกาญจนา แย้มลักษณะเลิศ
ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

1
2
3
4
5
6
๗

การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนเรียนร่วม
การเขียนโครงการและการประเมินโครงการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครูในศตวรรษที่ 21
ชีวิตเบิกบานกางานเป็นสุข
ศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม
การอบรมการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
และพัฒนาครูมืออาชีพ

หน่วยงาน
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

สถานที่
ห้องโสตทัศนศึกษา
ห้องโสตทัศนศึกษา
ห้องโสตทัศนศึกษา
ห้องโสตทัศนศึกษา
หอประชุมอาคาร 5
ประเทศเวียดนาม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

วันที่
15 พ.ค. 2556
16 มิ.ย. 2556
29 มิ.ย. 2556
1 ต.ค. 2556
2 ต.ค. 2556
10-12 ต.ค. 56
13 มี.ค. 57

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง

88

ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

๘

การอบรม เรื่อง “ศิลปการวางตนของคนทํางาน”

โรงเรียนมหรรณพาราม

๙

ศึกษาดูงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

สถานที่
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกล
กังวล

วันที่
1๔มี.ค. 57
18 มี.ค. 57

รวมจานวนชั่วโมง

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
57 ชั่วโมง

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูอภิรดี วัศราติยานนท์
ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

1
2
3
4
5

การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนเรียนร่วม
การเขียนโครงการและการประเมินโครงการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครูในศตวรรษที่ 21
อบรมคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง
“ชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข”
ฝึกปฏิบัติการ Coaching และ Mentering
คุณภาพการเรียนรู้ผ่านการศึกษาบทเรียน
(รอบที่ 1)

6

หน่วยงาน
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

สถานที่
ห้องโสตทัศนศึกษา
ห้องโสตทัศนศึกษา
ห้องโสตทัศนศึกษา
ห้องโสตทัศนศึกษา
หอประชุมอาคาร 5

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Hall 9 อิมแพ็คอารีน่า

15 พ.ค. 56
16 มิ.ย. 56
29 มิ.ย. 56
1 ต.ค. 56
2 ต.ค. 256

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง

10 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

วันที่

89

ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

๗

โรงเรียนมหรรณพาราม

๘

การอบรมการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
และพัฒนาครูมืออาชีพ
การอบรม เรื่อง “ศิลปการวางตนของคนทํางาน”

๙

ศึกษาดูงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

13 มี.ค. 57

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

1๔มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

สถานที่
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกล
กังวล

วันที่

18 มี.ค. 57

รวมจานวนชั่วโมง

3 ชั่วโมง
๕๑ชั่วโมง

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูกิตติภา นิมา

1

การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนเรียนร่วม โรงเรียนมหรรณพาราม

ห้องโสตทัศนศึกษา

15 พ.ค. 2556

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

2
3
4
5

การเขียนโครงการและการประเมินโครงการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครูในศตวรรษที่ 21
อบรมคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง
“ชีวิตเบิกบานกางานเป็นสุข”

ห้องโสตทัศนศึกษา
ห้องโสตทัศนศึกษา
ห้องโสตทัศนศึกษา
หอประชุมอาคาร 5

16 มิ.ย. 2556
29 มิ.ย. 2556
1 ต.ค. 2556
2 ต.ค. 2556

6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง

ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

สถานที่

วันที่

90

ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

6

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

โรงแรมปริซพาเลซ
มหานาค

4 ก.ย. 2556

โรงเรียนโพธิสารวิทยากร

ห้องประชุมกาญจนา

8 มิ.ย. 2556

6 ชั่วโมง

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงแรม เอส ดี อเวนิว

27-28 มิ.ย.
2556
11 ก.ค. 2556

12 ชั่วโมง

13 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

๑๑

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เรื่องวัฒนธรรมประชาธิปไตย เพื่อสู่สังคม
ประชาธิปไตย
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างพลังชีวิต
ด้วยจิตวิทยา เพื่อการดูแลนักเรียน
โครงการวิจัย “ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
การใช้สื่อสารการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้าน
พลังงานระดับมัธยมศึกษา
การอบรมการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
และพัฒนาครูมืออาชีพ
การอบรม เรื่อง “ศิลปการวางตนของคนทํางาน”

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

1๔มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

1๒

ศึกษาดูงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

18 มี.ค. 57

3 ชั่วโมง

7
8
9
๑๐

หน่วยงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

รวมจานวนชั่วโมง

สถานที่

โรงแรมเอเชียกรุงเทพฯ
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกล
กังวล

วันที่

6 ชั่วโมง

๗๕ชั่วโมง
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การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูณชพลฐานะอุดมมงคล

1

การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนเรียนร่วม โรงเรียนมหรรณพาราม

ห้องโสตทัศนศึกษา

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
15 พ.ค. 2556
6 ชั่วโมง

2
3
4
5

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

ห้องโสตทัศนศึกษา
ห้องโสตทัศนศึกษา
ห้องโสตทัศนศึกษา
หอประชุมอาคาร 5

16 มิ.ย. 2556
29 มิ.ย. 2556
1 ต.ค. 2556
2 ต.ค. 2556

6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Hall 9 อิมเพ็คอารีน่า

10 ต.ค. 2556

6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม

6 ชั่วโมง

1๔มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

๙

ศึกษาดูงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกล
กังวล

13 มี.ค. 57

๘

การเขียนโครงการและการประเมินโครงการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครูในศตวรรษที่ 21
อบรมคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง
“ชีวิตเบิกบานกางานเป็นสุข”
ฝึกปฏิบัติการ Coaching และ Mentering
คุณภาพการเรียนรู้ผ่านการศึกษาบทเรียน
(รอบที่ 1)
การอบรมการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
และพัฒนาครูมืออาชีพ
การอบรม เรื่อง “ศิลปการวางตนของคนทํางาน”

18 มี.ค. 57

3 ชั่วโมง

ลาดับ

6
๗

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

รวมจานวนชั่วโมง

สถานที่

วันที่

๕๑ ชั่วโมง
92

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครูวรรณา คันธอุลิศ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
๙

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

อบรมโครงการส่งเสริมคุณคุณภาพการศึกษาสําหรับ โรงเรียนมหรรณพาราม
นักเรียนพิเศษเรียนร่วม
ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโดยใช้
คณะครุศาสตร์
กระบวนการสร้างระบบชี้แนะ (Coaching and
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mentoring)
อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนประเมินโครงการ
โรงเรียนมหรรณพาราม
อบรมเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนมหรรณพาราม
อบรมครูในศตวรรษที่ 21 และมหรรณพารามก้าว โรงเรียนมหรรณพาราม
สู่ประชาคมอาเซียน
อบรมครูด้านคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง
โรงเรียนมหรรณพาราม
ชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข
การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและพัฒนาครู โรงเรียนมหรรณพาราม
มืออาชีพ
การอบรม เรื่อง “ศิลปการวางตนของคนทํางาน”
โรงเรียนมหรรณพาราม
ศึกษาดูงานโรงเรียนวังไกลกังวล
โรงเรียนมหรรณพาราม
รวมจานวนชั่วโมง

15 พ.ค.56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

18-19 พ.ค56

14 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

16 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
1 ต.ค.56

6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง

หอประชุมอเนกประสงค์
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

2 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

13 มี.ค.57

6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนวังไกงกังวล

1๔มี.ค. 57
18 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
5๙ ชั่วโมง

สถานที่
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่
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รางวัลที่ได้รับในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาครูวรรณา คันธอุลิศ
ลาดับ
1

ชื่อรางวัล
ครูผู้มีผลงานดีเด่น ประจําปี 2556

หน่วยงาน
คุรุสภา

สถานที่
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณพล

วันที่
16 มกราคม 2557

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครูพรนภา รัชนิพนธ์
ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

1

อบรมโครงการส่งเสริมคุณคุณภาพการศึกษาสําหรับ
นักเรียนพิเศษเรียนร่วม
ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบชี้แนะ (Coaching and
Mentoring)
อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนประเมินโครงการ

โรงเรียนมหรรณพาราม

อบรมเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7 กลยุทธ์พัฒนาผู้บริหาร ครู เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

โรงเรียนมหรรณพาราม
สํานักงานพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1

2
3
4
5

หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนมหรรณพาราม

สถานที่
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันที่
15 พ.ค.56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

18-19 พ.ค.
56

14 ชั่วโมง

16 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

26 มิ.ย. 56
14 ส.ค. 56

6 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
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ลาดับ
6

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

สถานที่

ประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
อบรมครูในศตวรรษที่ 21 และมหรรณพารามก้าว
สู่ประชาคมอาเซียน
อบรมครูด้านคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง
ชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข
การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและพัฒนาครู
มืออาชีพ

สํานักงานพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1
โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณพล
โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

หอประชุมอเนกประสงค์
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

๑๐

การอบรม เรื่อง “ศิลปการวางตนของคนทํางาน”

โรงเรียนมหรรณพาราม

1๑

ศึกษาดูงานโรงเรียนวังไกลกังวล

โรงเรียนมหรรณพาราม

7
8
9

โรงเรียนมหรรณพาราม

รวมจานวนชั่วโมง

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
23-24 ก.ย. 56
14 ชั่วโมง
วันที่

1 ต.ค.56

6 ชั่วโมง

2 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

13 มี.ค.57

6 ชั่วโมง

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

1๔มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

โรงเรียนวังไกงกังวล

18 มี.ค. 57

3 ชั่วโมง
7๖ชั่วโมง
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การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูวีระนันท์ ทิพย์ธนาศิริ

การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนพิเศษเรียน โรงเรียนมหรรณพาราม
ร่วมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
การเขียนโครงการและการประเมินโครงการ
โรงเรียนมหรรณพาราม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

15 พ.ค. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

16 มิ.ย. 56
29 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง

๔

เอเชียตะวันออก วัฒนธรรม ร่วมกับความสัมพันธ์
ทางนาฎศิลป์ไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

28 – 29 ส..ค. 56

12 ชั่วโมง

5

ครูในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

1 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

๖

ชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

2 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

7

โอเน็ตพัฒนา ซึ่งค่าความเป็นไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

14 – 16 ต..ค. 56

22 ชั่วโมง

๘

ศึกษาดูงานโรงเรียน SOCIALIST REPUBLIC OF
VIETNAM

สมาคมพัฒนาวิชาชีพครู
ศิลปะแห่งประเทศไทย
โรงเรียนมหรรณพาราม

เวียดนาม

1๐ – ๑๒ต.ค. 56

๒๔ ชั่วโมง

ลาดับ
๑
๒
3

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่
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๙

การอบรมการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
และพัฒนาครูมืออาชีพ

โรงเรียนมหรรณพาราม

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

13 มี.ค. 57

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

๑๐

การอบรม เรื่อง “ศิลปการวางตนของคนทํางาน”

โรงเรียนมหรรณพาราม

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

1๔มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

๑๑

ศึกษาดูงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

วิทยาลัยการอาชีพวังไกล
กังวล

18 มี.ค. 57

3 ชั่วโมง

ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่

รวมจานวนชั่วโมง

๑๐3 ชั่วโมง

รางวัลที่ได้รับในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูวีระนันท์ ทิพย์ธนาศิริ
ลาดับ
๑

ชื่อรางวัล
ครูผู้มีผลงานดีเด่น

หน่วยงาน
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1

สถานที่
หอประชุมเทพผดุงพร
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

วันที่
16 มกราคม 255๗
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การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูวาสนานาครัตน์

โรงเรียนมหรรณพาราม

15 พ.ค. 56

๒
๓

การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนพิเศษเรียน โรงเรียนมหรรณพาราม
ร่วมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
การเขียนโครงการและการประเมินโครงการ
โรงเรียนมหรรณพาราม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนมหรรณพาราม

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

16 มิ.ย. 56
29 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง

๔

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์ความรู้ครูดนตรี

คณะคุรุศาสตร์มหาวิทยาลัย 29 ก.ค.-1 ส.ค.56
ราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

12 ชั่วโมง

๕

ครูในศตวรรษที่ 21

คณะคุรุศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

1 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

๖
๗

ชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข
ทัศนศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม
เมืองฮานอย สาธารณรัฐ
เวียดนาม

2 ต.ค.56
10 –12 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง

๘

การอบรมการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
และพัฒนาครูมืออาชีพ

โรงเรียนมหรรณพาราม

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

13 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

ลาดับ
๑

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่
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๙

การอบรม เรื่อง “ศิลปการวางตนของคนทํางาน”

โรงเรียนมหรรณพาราม

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

1๔ มี.ค. 57

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

๑๐

ศึกษาดูงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

วิทยาลัยการอาชีพวังไกล
กังวล

18 มี.ค. 57

3 ชั่วโมง

ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่

รวมจานวนชั่วโมง

๘๑ ชั่วโมง

รางวัลที่ได้รับในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูวาสนา นาครัตน์
ลาดับ
๑
๒

ชื่อรางวัล
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี
สพม.1 SESAOI AWARDS

หน่วยงาน
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1

สถานที่
หอประชุมคุรุสภา

วันที่
5 ตุลาคม 2556

หอประชุมเทพผดุงพร
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

16 มกราคม 255๗
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การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูสุธาทิพย์ ศรีแสง
ลาดับ
1

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน
โรงเรียนมหรรณพาราม

2

อบรมโครงการส่งเสริมคุณคุณภาพการศึกษา
สําหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนประเมินโครงการ

3

อบรมเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนมหรรณพาราม

4

อบรมครูในศตวรรษที่ 21 และ ก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน
อบรมครูด้านคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง
ชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข
ทัศนศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ครูมืออาชีพ
ศิลปะการวางตนของคนทํางาน
ศึกษาดูงานโรงเรียนวังไกลกังวล

โรงเรียนมหรรณพาราม

5
6
7
๘
๙

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
รวมจานวนชั่วโมง

สถานที่
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
หอประชุมอเนกประสงค์
โรงเรียนมหรรณพาราม
เมืองฮานอย สาธารณรัฐ
เวียดนาม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนวังไกลกังวล

15 พ.ค.56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
๖ ชั่วโมง

16 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

26 มิ.ย. 56

๖ ชั่วโมง

1 ต.ค.56

6 ชั่วโมง

2 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

10 – 12 ต.ค. 56

24 ชั่วโมง

13 มี.ค. 57
1๔ มี.ค. 57
18 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

วันที่

๖๙ ชั่วโมง
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การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูสายัณห์ โพธิ์ไพจิตร
ลาดับ
1

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน
โรงเรียนมหรรณพาราม

2

อบรมโครงการส่งเสริมคุณคุณภาพการศึกษา
สําหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนประเมินโครงการ

3

อบรมเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนมหรรณพาราม

4

อบรมครูในศตวรรษที่ 21 และ ก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน
อบรมครูด้านคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง
ชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข
การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและพัฒนา
ครูมืออาชีพ

โรงเรียนมหรรณพาราม

ศิลปะการวางตนของคนทํางาน
ศึกษาดูงานโรงเรียนวังไกลกังวล

5
7
๘
๙

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

สถานที่
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

15 พ.ค.56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
๖ ชั่วโมง

16 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

26 มิ.ย. 56

๖ ชั่วโมง

1 ต.ค.56

6 ชั่วโมง

วันที่

2 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม

หอประชุมอเนกประสงค์
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

13 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนวังไกลกังวล

1๔ มี.ค. 57
18 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

รวมจานวนชั่วโมง

๔๕ ชั่วโมง

101

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูมานะ ผิวผ่อง
ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

๑

โรงเรียนมหรรณพาราม

๓

อบรมโครงการส่งเสริมคุณคุณภาพการศึกษาสําหรับ
นักเรียนพิเศษเรียนร่วม
ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบชี้แนะ (Coaching and
Mentoring)
อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนประเมินโครงการ

๔

อบรมเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนมหรรณพาราม

๕

ประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
อบรมครูในศตวรรษที่ 21 และมหรรณพารามก้าว
สู่ประชาคมอาเซียน
อบรมครูด้านคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง
ชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข
การจัดการเรียนการสอนและระบบการศึกษา
EDUCA2013

สํานักงานพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1
โรงเรียนมหรรณพาราม

๒

๖
๗
๘

หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

สถานที่

วันที่

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15 พ.ค.56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

18-19 พ.ค. 56

14 ชั่วโมง

16 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

26 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

23-24 ก.ย. 56

14 ชั่วโมง

1 ต.ค.56

6 ชั่วโมง

2 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

13 ต.ค. 56

7 ชั่วโมง

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณพล
โรงเรียนมหรรณพาราม

หอประชุมอเนกประสงค์
โรงเรียนมหรรณพาราม
สพฐ. และ สภาการศึกษา เมืองทองธานี
แห่งชาติ
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ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

สถานที่

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
16-28 ต.ค. 56
84 ชั่วโมง
วันที่

๙

ตามรอยบาทพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

ประภาส คุณบารมีทัวร์

ประเทศอินเดีย-เนปาล

1๐

การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและพัฒนาครู
มืออาชีพ
ศิลปการวางตนของคนทํางาน
ศึกษาดูงานโรงเรียนวังไกลกังวล

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

13 มี.ค.57

6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนวังไกลกังวล

1๔ มี.ค.57
18 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

๑๑
12

รวมจานวนชั่วโมง

16๔ ชั่วโมง

รางวัลที่ได้รับในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูมานะ ผิวผ่อง
ลาดับ
1
2
3

ชื่อรางวัล

หน่วยงาน
คุรุสภา

ครูผู้สอนการสร้างWebpage ประเภท Web Editor
ม.ปลาย ได้รางวัลระดับเหรียญทองเงิน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
ครูผู้สอนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ม.ต้น
ได้รางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 63

หนึ่งแสนครูดี

สพม.1

สถานที่
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนราชนันทาจารย์

วันที่
16 มกราคม 2557
11 พฤศจิกายน 2556

สพม.1

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

13 พฤศจิกายน 2556
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การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูอังสนา เกิดบุญส่ง
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

หัวข้อเรื่อง
อบรมโครงการส่งเสริมคุณคุณภาพการศึกษา
สําหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนประเมินโครงการ

หน่วยงาน
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

อบรมครูบรรณารักษ์ เรื่อง เทคนิคการดําเนินงาน สมาคมห้องสมุด
ห้องสมุด เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
แห่งประเทศไทย
อบรมเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนมหรรณพาราม
อบรมโครงการจัดการความรู้การประกันคุณภาพ
การศึกษา
ประชุมกรรมการชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุด
โรงเรียน “การประเมินห้องสมุด”
อบรมครูในศตวรรษที่ 21 และมหรรณพาราม
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
อบรมครูด้านคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง
ชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
สมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทย
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

สถานที่

วันที่

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
หอประชุม
หอสมุดแห่งชาติ
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องประชุม
จันทรา – กาญจนาภิเษก
ห้องสมุดโรงเรียน
วัดสุทธิวราราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

15 พ.ค.56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

16 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

22 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

26 มิ.ย. 56

3 ชั่วโมง

29 ส.ค. 56

6 ชั่วโมง

11 ก.ย. 56

3 ชั่วโมง

1 ต.ค.56

6 ชั่วโมง

2 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

หอประชุมอเนกประสงค์
โรงเรียนมหรรณพาราม
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ลาดับ
9

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

ทัศนศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
ศึกษาดูงานและประเมินห้องสมุดโรงเรียน
สุวรรณพลับพลา, มัธยมวัดหนองแขม

โรงเรียนมหรรณพาราม

11

ศึกษาดูงาน/ประเมินห้องสมุดโรงเรียน
ชุมชุนวัดโพหัก จ.ราชบุรี

12

สถานที่

วันที่

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
24 ชั่วโมง

เมืองฮานอย สาธารณรัฐ
เวียดนาม
ห้องสมุดโรงเรียน
สุวรรณพลับพลา

10 – 12 ต.ค.
56
31 ม.ค. 57

สมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย

จ.ราชบุรี

10 ก.พ. 57

7 ชั่วโมง

การพัฒนาห้องสมุดในยุคสังคมก้มหน้า

สมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย

โรงแรมแอมบาสเดอร์

19 – 20 มี.ค.
57

12 ชั่วโมง

13

การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและพัฒนา
ครูมืออาชีพ

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

13 มี.ค.57

6 ชั่วโมง

14

ศิลปะการวางตนของคนทํางาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

14 มี.ค.57

6 ชั่วโมง

15

ศึกษาดูงานโรงเรียนวังไกลกังวล

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนวังไกลกังวล

18 มี.ค. 57

3 ชั่วโมง

10

สมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย

รวมจานวนชั่วโมง

4 ชั่วโมง

107 ชั่วโมง
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การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูนาฏณฎา ชมภูนุช
ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

1

โรงเรียนมหรรณพาราม

3

อบรมโครงการส่งเสริมคุณคุณภาพการศึกษาสําหรับ
นักเรียนพิเศษเรียนร่วม
ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบชี้แนะ
(Coaching and Mentoring)
อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนประเมินโครงการ

4

อบรมเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนมหรรณพาราม

5

8

ประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความ
สํานักงานพื้นที่การศึกษา
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
มัธยมศึกษา เขต 1
อบรมครูในศตวรรษที่ 21 และมหรรณพารามก้าวสู่ โรงเรียนมหรรณพาราม
ประชาคมอาเซียน
อบรมครูด้านคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง
โรงเรียนมหรรณพาราม
ชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข
ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ฮานอย ประเทศเวียดนาม
โรงเรียนมหรรณพาราม

9

ตามรอยบาทพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

2

6
7

หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนมหรรณพาราม

ประภาส คุณบารมีทัวร์

สถานที่

วันที่

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15 พ.ค.56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

18-19 พ.ค. 56

14 ชั่วโมง

16 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

26 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

23-24 ก.ย. 56

14 ชั่วโมง

1 ต.ค.56

6 ชั่วโมง

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณพล
โรงเรียนมหรรณพาราม
หอประชุมอเนกประสงค์
โรงเรียนมหรรณพาราม
ประเทศเวียดนาม

2 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

10-12 ต.ค. 56

24 ชั่วโมง

ประเทศอินเดีย-เนปาล

16-28 ต.ค. 56

84 ชั่วโมง
106

ลาดับ
10

หัวข้อเรื่อง

11

การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและพัฒนาครู
มืออาชีพ
ศิลปะการวางตนของคนทํางาน

12

ศึกษาดูงานโรงเรียนวังไกลกังวล

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

13 มี.ค.57

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

14 มี.ค.57

6 ชั่วโมง

18 มี.ค. 57

3 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนวังไกลกังวล

รวมจานวนชั่วโมง

181 ชั่วโมง

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูเทวี โพธิ์ไพจิตร
ลาดับ
1

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน
โรงเรียนมหรรณพาราม

2

อบรมโครงการส่งเสริมคุณคุณภาพการศึกษา
สําหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนประเมินโครงการ

3

อบรมเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

สถานที่
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

15 พ.ค.56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

16 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

26 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

วันที่
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ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

4

อบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ

สพม.1

5

อบรมครูในศตวรรษที่ 21 และ ก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน
อบรมคุณธรรม ชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข
ทัศนศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและพัฒนา
ครูมืออาชีพ
ศิลปะการวางตนของคนทํางาน
ศึกษาดูงานโรงเรียนวังไกลกังวล

โรงเรียนมหรรณพาราม

6
7
8
9
10

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
รวมจานวนชั่วโมง

สถานที่
เดือนฉายรีสอร์ท
จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนมหรรณพาราม

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
29 – 30 ส.ค. 56
16 ชั่วโมง
วันที่

1 ต.ค.56

6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม
เมืองฮานอย สาธารณรัฐ
เวียดนาม
โรงเรียนมหรรณพาราม

2 ต.ค. 56
10 – 12 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง

13 มี.ค.57

6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนวังไกลกังวล

14 มี.ค.57
18 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
๘๕ ชั่วโมง
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การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูลักขณา เอื้อใจ
ลาดับ
1

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน
โรงเรียนมหรรณพาราม

3

อบรมโครงการส่งเสริมคุณคุณภาพการศึกษา
สําหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม
การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบ
การชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง
อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนประเมินโครงการ

4

อบรมเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนมหรรณพาราม

5

สพม.1 และคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สพม.1

7

การประชุม Symposium
(Coaching - Mentoring)
7 กลยุทธ์พัฒนาผู้บริหาร ครู เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
อบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ

8

การพัฒนาบุคลากรในสังกัด สพม.1 กลุ่ม 4

สพม.1 กลุ่ม 4

9

อบรมครูในศตวรรษที่ 21 และ ก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน

โรงเรียนมหรรณพาราม

2

6

สพม.1 และคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนมหรรณพาราม

สพม.1

สถานที่

วันที่

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

15 พ.ค.56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

18 - 19 พ.ค.56

14 ชั่วโมง

16 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

26 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

4 ส.ค. 56

6 ชั่วโมง

มหาวิทยาลัยธุรกิจ
14 ส.ค. 56
บัณฑิตย์
เดือนฉายรีสอร์ท
29 – 30 ส.ค. 56
จ.กาญจนบุรี
โรงแรมเฟลักซ์ ริเวอร์แคว 23 – 24 ก.ย. 56
จ. กาญจนบุรี
โรงเรียนมหรรณพาราม
1 ต.ค.56

8 ชั่วโมง
16 ชั่วโมง
16 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
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2 ต.ค. 56
10 – 12 ต.ค. 56

24 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม

หอประชุมอเนกประสงค์
โรงเรียนมหรรณพาราม
เมืองฮานอย สาธารณรัฐ
เวียดนาม
โรงเรียนมหรรณพาราม

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

13 มี.ค.57

6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนวังไกลกังวล

1๔ มี.ค.57
18 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

10

อบรมครูด้านคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง
ชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข
ทัศนศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและพัฒนา
ครูมืออาชีพ

โรงเรียนมหรรณพาราม

ศิลปการวางตนของคนทํางาน
ศึกษาดูงานโรงเรียนวังไกลกังวล

11
12
๑๓
1๔

หน่วยงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

สถานที่

วันที่

รวมจานวนชั่วโมง

1๒๙ ชั่วโมง

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูดวงเดือน กลีบอุบล
ลาดับ
1
2

หัวข้อเรื่อง
อบรมโครงการส่งเสริมคุณคุณภาพการศึกษา
สําหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนประเมินโครงการ

หน่วยงาน
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

สถานที่
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

15 พ.ค.56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

16 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

วันที่
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ลาดับ
3
4
5

หัวข้อเรื่อง

หอประชุม
หอสมุดแห่งชาติ
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

22 มิ.ย. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

26 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

1 ต.ค.56

6 ชั่วโมง

2 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

10 – 12 ต.ค. 56

24 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม

หอประชุมอเนกประสงค์
โรงเรียนมหรรณพาราม
เมืองฮานอย สาธารณรัฐ
เวียดนาม
โรงเรียนมหรรณพาราม

13 มี.ค.57

6 ชั่วโมง

หน่วยงาน

อบรมครูบรรณารักษ์ เรื่อง เทคนิคการดําเนินงาน สมาคมห้องสมุด
ห้องสมุด เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
แห่งประเทศไทย
อบรมเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนมหรรณพาราม

สถานที่

วันที่

โรงเรียนมหรรณพาราม

9

อบรมครูในศตวรรษที่ 21 และมหรรณพาราม
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
อบรมครูด้านคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง
ชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข
ทัศนศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและพัฒนา
ครูมืออาชีพ
ศิลปะการวางตนของคนทํางาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

14 มี.ค.57

6 ชั่วโมง

10

ศึกษาดูงานโรงเรียนวังไกลกังวล

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนวังไกลกังวล

18 มี.ค. 57

3 ชั่วโมง

6
7
8

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

รวมจานวนชั่วโมง

75 ชั่วโมง
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การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูอรวรรณ วิภาโตทัย
ลาดับ
1
2

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

อบรมโครงการส่งเสริมคุณคุณภาพการศึกษาสําหรับ โรงเรียนมหรรณพาราม
นักเรียนพิเศษเรียนร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
สํานักงานพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2556
มัธยมศึกษา เขต 1

3

อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนประเมินโครงการ

โรงเรียนมหรรณพาราม

4

อบรมเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนมหรรณพาราม

5

การอบรม EIS Traing for Non –English
Speaking Teachers Using English as a
Medium of Teaching Technigues for Thai
Primary and Secondery Schools
อบรมครูในศตวรรษที่ 21
อบรมครูด้านคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง
ชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข
พนักงานวิทยุสื่อสาร “เสมารักษ์”
กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1

6
7
8

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
สํานักงานพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1

สถานที่

วันที่

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สํานักงานพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนวัดราชโอรส

15 พ.ค.56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

13 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

16 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

26 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

12 – 14 ก.ค. 56

16 ชั่วโมง

1 ต.ค.56
2 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง

30-31 ต.ค. 56

16 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม
หอประชุมอเนกประสงค์
โรงเรียนมหรรณพาราม
สํานักงานพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1
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ลาดับ
9
10
11
12

หัวข้อเรื่อง

สถานที่

วันที่

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

13 มี.ค.57

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
สํานักงานพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนวังไกลกังวล
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สํานักงานพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1

14 มี.ค.57
18 มี.ค. 57
8 เม.ย. 57

6 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

หน่วยงาน

การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและพัฒนาครู
มืออาชีพ
ศิลปะการวางตนของคนทํางาน
ศึกษาดูงานโรงเรียนวังไกลกังวล
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
สิ้นปีการศึกษา 2556 และข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

รวมจานวนชั่วโมง

8๖ ชั่วโมง

รางวัลที่ได้รับในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูอรวรรณ วิภาโตทัย
ลาดับ
1
2
3

ชื่อรางวัล
ครูผู้สอนการสร้างการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
(2D Animation) ระดับ ม.ต้น ได้รางวัลระดับ
เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
ครูผู้สอนการสร้างWebpage ประเภท Web Editor
ม.ปลาย ได้รางวัลระดับเหรียญทองเงิน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
ครูผู้สอนการสร้างการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ม.ปลาย) ได้รางวัลระดับ
เหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง ที่ 63

หน่วยงาน
สํานักงานพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1

สถานที่
โรงเรียนสตรีวิทยา

วันที่
9 พฤศจิกายน 2556

สํานักงานพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1

โรงเรียนราชนันทาจารย์

11 พฤศจิกายน 2556

สํานักงานพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1

โรงเรียนโยธินบูรณะ

11 พฤศจิกายน 2556
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การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูสุดาวรรณ บุญวงษ์
สถานที่

วันที่

โรงเรียนมหรรณพาราม

15 พ.ค.56

2

อบรมโครงการส่งเสริมคุณคุณภาพการศึกษาสําหรับ โรงเรียนมหรรณพาราม
นักเรียนพิเศษเรียนร่วม
อบรมครูในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนมหรรณพาราม

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม

1 ต.ค.56

6 ชั่วโมง

3

อบรมชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

2 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

4

การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและพัฒนาครู
มืออาชีพ

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

13 มี.ค.57

6 ชั่วโมง

5

การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและพัฒนาครู
มืออาชีพ

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

13 มี.ค.57

6 ชั่วโมง

6

ศิลปการวางตนของคนทํางาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

14 มี.ค.57

6 ชั่วโมง

6

ศึกษาดูงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

วิทยาลัยการอาชีพวัง
ไกลกังวล

18 มี.ค. 57

3 ชั่วโมง

ลาดับ
1

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

รวมจานวนชั่วโมง

3๙ ชั่วโมง
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การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูรัตนา โลหะรัตน์
สถานที่

วันที่

โรงเรียนมหรรณพาราม

15 พ.ค.56

2

อบรมโครงการส่งเสริมคุณคุณภาพการศึกษาสําหรับ โรงเรียนมหรรณพาราม
นักเรียนพิเศษเรียนร่วม
อบรมครูในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนมหรรณพาราม

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม

1 ต.ค.56

6 ชั่วโมง

3

อบรมชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

2 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

4

การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและพัฒนาครู
มืออาชีพ

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

13 มี.ค.57

6 ชั่วโมง

5

การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและพัฒนาครู
มืออาชีพ

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

13 มี.ค.57

6 ชั่วโมง

6

ศิลปการวางตนของคนทํางาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

14 มี.ค.57

6 ชั่วโมง

6

ศึกษาดูงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

วิทยาลัยการอาชีพวัง
ไกลกังวล

18 มี.ค. 57

3 ชั่วโมง

ลาดับ
1

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

รวมจานวนชั่วโมง

3๙ ชั่วโมง
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การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ครูพรพิมล เครือวรรณ
ลาดับ
1

2
3
4
5

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

หลักสูตรการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเยี่ยวยา มัธยมศึกษา เขต 1โรงเรียน
หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
จันทร์ประดิษฐาราม
สํานักงานเขตพื้นที่การ
มัธยมศึกษา เขต 1
อบรมโครงการส่งเสริมคุณคุณภาพการศึกษาสําหรับ โรงเรียนมหรรณพาราม
นักเรียนพิเศษเรียนร่วม
เป็นวิทยากรค่าย 7.30 – 21.00 น.
ส.พ.ฐ.
nd
The 2 ASEANN Youth Camp Working
Together for a Sustainable Future 1
อบรมจัดทําสื่อ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
หมู่บ้านจอมบึง
เป็นวิทยากรค่าย 7.30 – 21.00 น.
ส.พ.ฐ.
nd
The 2 ASEANN Youth Camp Working
Together for a Sustainable Future 2

สถานที่

วันที่

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐาราม 6-10 พ.ค.56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
30 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม

15 พ.ค.56

6 ชั่วโมง

ชลพฤกษ์ รีสอร์ท
นครนายก

25 พ.ค.56
-1 มิ.ย. 56

72 ชั่วโมง

15-16 มิ.ย.56

12 ชั่วโมง

21-30 มิ.ย. 56

90 ชั่วโมง

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
หมู่บ้านจอมบึง
ชลพฤกษ์ รีสอร์ท
นครนายก

116

ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

6

นํานักเรียนศึกษาเรื่องฟอสซิลและไดโนเสาร์

ตามโครงการของโรงเรียน
Constructionism

7

อบรมการเขียนรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่

สํานักงานเขตพื้นที่การ
มัธยมศึกษา เขต 1

8

การประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนมหรรณพาราม

9

เศรษฐกิจพอเพียง โครงการบ่มเพาะต้นกล้า

โรงเรียนมหรรณพาราม

10

งานนําเสนอผลการดําเนินงานพัฒนาการเรียนรู้เพื่อ สภาการศึกษาฯ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา The Fourth Noble Truths

11

อบรมครูในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนมหรรณพาราม

12

อบรมชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข

โรงเรียนมหรรณพาราม

13

ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนและระบบ
การศึกษาของประเทศฟินแลนด์ในงาน EDUCA
2013

สภาการศึกษาฯและ
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานที่

วันที่

พิพิธภัณฑ์สิรินทรภูกุ้ม
ข้าว กาฬสินธุ์ และ
พิพิธภัณฑ์ภูเวียง
ขอนแก่น
โรงเรียนวัดจันทร์
ประดิษฐาราม

9-11 ส.ค.56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
12 ชั่วโมง

17 ส.ค.56

6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพา
ราม
โรงเรียนมหรรณพา
ราม
โรงแรมรอยัลริเวอร์

22 ส.ค.56

6 ชั่วโมง

6 ก.ย.56

6 ชั่วโมง

26 ก.ย.56

6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพา
ราม
โรงเรียนมหรรณพา
ราม

1 ต.ค.56

6 ชั่วโมง

2 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

13 ต.ค. 56

3 ชั่วโมง

เมืองทองธานี
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ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่

14

กิจกรรม FUN FUNFUN ให้นักเรียนในโรงเรียนสอน
คนตาบอด

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนสอนคนตาบอด

21 ธ.ค.56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

15

Incorporating Thinking Skills into English
Language Teaching

บริษัทไทยวัฒนาพานิชสํานักพิมพ์แม็กกรอฮิล

โรงแรมรอยัลซิตี้

3 ก.พ. 57

6 ชั่วโมง

16

การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและพัฒนาครู
มืออาชีพ

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

13 มี.ค.57

6 ชั่วโมง

17

ศิลปะวางตนของคนทํางาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

14 มี.ค.57

6 ชั่วโมง

18

ศึกษาดูงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

วังไกลกังวล

18 มี.ค.57

3 ชั่วโมง

รวมจานวนชั่วโมง

288 ชั่วโมง
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การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ครูนงนุช อุทัยคุปต์
สถานที่

วันที่

โรงเรียนมหรรณพาราม

15 พ.ค.56

๒

อบรมโครงการส่งเสริมคุณคุณภาพการศึกษาสําหรับ โรงเรียนมหรรณพาราม
นักเรียนพิเศษเรียนร่วม
การเขียนโครงการและการประเมินโครงการ
โรงเรียนมหรรณพาราม

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม

1๖ มิ.ย.56

6 ชั่วโมง

๓

Making Tests More Effective

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

20-21 มิ.ย.56

12 ชั่วโมง

๔

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

English Resource and
InstructionCenter
โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

2๙ มิ.ย.56

6 ชั่วโมง

๕

การประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

22 ส.ค.56

6 ชั่วโมง

๖

อบรมครูในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

1 ต.ค.56

6 ชั่วโมง

๗

อบรมชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

2 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

๘

การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

13 มี.ค.57

6 ชั่วโมง

๙

ศิลปวางตนของคนทํางาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

1๔ มี.ค.57

6 ชั่วโมง

๑๐

ศึกษาดูงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

วิทยาลัยการอาชีพวังไกล
กังวล

18 มี.ค. 57

3 ชั่วโมง

ลาดับ
๑

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

รวมจานวนชั่วโมง

๖๓ ชั่วโมง
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รางวัลที่ได้รับในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ครูนงนุช อุทัยคุปต์
ลาดับ
1

ชื่อรางวัล
ตาราอวอร์ด
(บุคคลผู้ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์)

หน่วยงาน
เสถียรธรรมสถาน

สถานที่
เสถียรธรรมสถาน

วันที่
30 ตุลาคม 2556

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูเสาวลักษณ์ คงทน
ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

1

การจัดอบรมขยายผลให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ศูนย์พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ

2

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ-การ กรมสุขภาพจิต
ป้องกันวัยรุ่นใช้ความรุนแรงในโรงเรียน

3

การอบรมการพัฒนาครูและนักเรียนเพื่อยุติความ
รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

สถานที่
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
20-21 มิ.ย.56
16 ชั่วโมง
วันที่

โรงเรียนอิสดิน มักกะสัน
กทม.

30 ส.ค.56

8 ชั่วโมง

สํานักงานเขตพื้นที่
โรงแรมบางกอกกอล์ฟส
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ปารีสอร์ท ปทุมธานี

7-8 ต.ค.56

16 ชั่วโมง

120

ลาดับ
4
5
5

หัวข้อเรื่อง

สถานที่

วันที่

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

13 มี.ค.57

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกล
กังวล

14 มี.ค.57
18 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

หน่วยงาน

การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและพัฒนาครู
มืออาชีพ
ศิลปะการวางตนของคนทํางาน
ศึกษาดูงาน

รวมจานวนชั่วโมง

๕๕ ชั่วโมง

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูชนัตตา ชื่นจิตต์
ลาดับ
1
2
3
4

หัวข้อเรื่อง
Incorporating Thinking Skills into English
Language Teaching
การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและพัฒนาครู
มืออาชีพ
ศิลปะการวางตนของคนทํางาน
ศึกษาดูงาน

บริษัทไทยวัฒนาพานิชสํานักพิมพ์แม็กกรอฮิล
โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงแรมรอยัลซิตี้

3 ก.พ. 57

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม

13 มี.ค.57

6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกล
กังวล

13 มี.ค.57
18 มี.ค. 57

6 ชั่วโมง

หน่วยงาน

รวมจานวนชั่วโมง

สถานที่

วันที่

3 ชั่วโมง
21 ชั่วโมง
121

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) ครูสุนทรี บุญจันทร์
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

การอบรมการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน โรงเรียนมหรรณพาราม
พิเศษเรียนร่วมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียน
การอบรม การเขียนโครงการและการประเมิน
โรงเรียนมหรรณพาราม
โครงการ
การเข้าร่วมประชุมโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1
การอบรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนมหรรณพาราม
การอบรม ครูในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนมหรรณพาราม
การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ชีวิตเบิกบานการงาน โรงเรียนมหรรณพาราม
เป็นสุข
การเข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสาย กรมอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา : สายสามัญ ให้เป็น 51: 49
กระทรวงศึกษาธิการ
ในปีการศึกษา 2558
การเข้าร่วมนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตร
สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศีกษา”
การอุดมศึกษา

โรงเรียนมหรรณพาราม

15 พ.ค. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมงที่
รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม

16 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

ห้องประชุมราชพฤกษ์
(สพม.1 บางแวก)

20 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

29 มิ.ย. 56
1 ต.ค. 56
2 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง

อิมแพ็คเมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี

1- 2 ธ.ค. 56

16 ชั่วโมง

มหาวิทยาลัยสยาม

19 ธ.ค. 56

3 ชั่วโมง

สถานที่

วันที่

122

ลาดับ
๙
๑๐
๑๑

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและพัฒนาครู โรงเรียนมหรรณพาราม
มืออาชีพ
ศิลปะการวางตนของคนทํางาน
โรงเรียนมหรรณพาราม
ศึกษาดูงาน
โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

13 มี.ค.57

คิดเป็นจานวนชั่วโมงที่
รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกล
กังวล

14 มี.ค.57
18 มี.ค 57

6 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

สถานที่

วันที่

รวมจานวนชั่วโมง

๗๒ ชั่วโมง

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) ครูมณทิพย์ ชุมทัพ
ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

1

การอบรมการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
นักเรียนพิเศษเรียนร่วมตามโครงการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
การอบรมการเขียนโครงการและการประเมิน
โครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือ
และเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาความ
เข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การอบรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2
3
4

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

15 พ.ค. 56

คิดเป็นจานวนชั่วโมงที่
ได้รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

16 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

สพม.1

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

27-28 มิ.ย. 56

12 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

29 มิ.ย. 56

6 ชั่วโมง

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่/เดือน/ปี
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ลาดับ

หัวข้อเรื่อง

5
6
7

การอบรม ครูในศตวรรษที่ 21
การอบรมคุณธรรม ชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข
การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและพัฒนา
ครูมืออาชีพ
ศิลปะการวางตนของคนทํางาน
ศึกษาดูงาน

8
9

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

1 ต.ค. 56
2 ต.ค. 56
13 มี.ค.57

คิดเป็นจานวนชั่วโมงที่
ได้รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกล
กังวล

14 มี.ค.57
18 มี.ค 57

6 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่/เดือน/ปี

รวมจานวนชั่วโมง

57 ชั่วโมง

การอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาในปีการศึกษา 2556
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) ครูกฤษณา ประชากุล
สถานที่

วันที่

โรงเรียนมหรรณพาราม

15 พ.ค.56

๒

อบรมโครงการส่งเสริมคุณคุณภาพการศึกษาสําหรับ โรงเรียนมหรรณพาราม
นักเรียนพิเศษเรียนร่วม
การเขียนโครงการและการประเมินโครงการ
โรงเรียนมหรรณพาราม

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

โรงเรียนมหรรณพาราม

1๖ มิ.ย.56

6 ชั่วโมง

๓

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนมหรรณพาราม

2๙ มิ.ย.56

6 ชั่วโมง

ลาดับ
๑

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม
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๔

การประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

22 ส.ค.56

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
6 ชั่วโมง

๕

อบรมครูในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

1 ต.ค.56

6 ชั่วโมง

๖

อบรมชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

2 ต.ค. 56

6 ชั่วโมง

๗

ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ฮานอย ประเทศเวียดนาม

โรงเรียนมหรรณพาราม

ประเทศเวียดนาม

10-12 ต.ค. 56

24 ชั่วโมง

๘

สํานักงานเขตพื้นที่
โรงแรมแม็กซ์
การศึกษา มัธยมศึกษาเขต๑ กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยาม

๑๖-๑๗ พ.ย. ๕๖

๑๖ ชั่วโมง

๒ ธ.ค. ๕๖

๔ ชั่วโมง

24 ก.พ. 57

๑๒ ชั่วโมง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาเกาะและทะเลไทย
จังหวัดชลบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

2๘ ก.พ. 57

6 ชั่วโมง

๑๒

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางสร้าง
กระบวนการเท่าทันสื่อในโรงเรียน”
โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริม
ประเพณีไทย
นักเรียนห้องพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Smart Class) เข้าค่ายวิทยาศาสตร์
ทางทะเล
นักเรียนงานโสตทัศนศึกษาเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
“สะพายกล้องท่องเที่ยว เก็บเกี่ยวความดีงามและ
ความรัก”
การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

13 มี.ค.57

6 ชั่วโมง

๑๓

ศิลปะวางตนของคนทํางาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม

1๔ มี.ค.57

6 ชั่วโมง

ลาดับ

๙
๑๐
๑๑

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงาน

โรงเรียนมหรรณพาราม

สถานที่

วันที่
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ลาดับ
๑๔

หัวข้อเรื่อง
ศึกษาดูงาน

หน่วยงาน
โรงเรียนมหรรณพาราม
รวมจานวนชั่วโมง

สถานที่

วันที่

วิทยาลัยการอาชีพวังไกล
กังวล

18 มี.ค. 57

คิดเป็นจานวนชั่วโมง
ที่รับการพัฒนาตนเอง
3 ชั่วโมง
113 ชั่วโมง
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ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด
ข้อมูลฝ่ายบริหาร
ชื่อ – สกุล
นางสุภาณี
ธรรมาธิคม
นายกฤษณ์
วัฒนาการ
นายนันทพงศ์ พฤกษชาติรัตน์
นางวิลาวัลย์

พันธุ์วาณิช

ตาแหน่ง
ผู้อํานวยการโรงเรียน
รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
และ รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารบุคคล

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

ข้อมูลแสดงจานวนบุคลากรจาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
ครู
ครูไปช่วยราชการต่างโรงเรียน
รวมข้าราชการครู
พนักงานราชการ
ครูพี่เลี้ยง
ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่สํานักงาน)
รวมบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

ชาย
1
9
10
10
6
0
16
26

จานวนคน
หญิง
3
38
41
1
1
10
1
13
54

รวม
4
47
51
1
11
16
1
29
80
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ตารางสรุปข้อมูลจานวนครูจาแนกตามระบบงาน เพศ ระดับการศึกษา และตาแหน่ง
ประจาปีการศึกษา 2556

รวม

5

2

4

6

6

2

6

8

5

2

6

8

6

1

2

3

1 2

4

4

3

1

4

4

7

11

8

3

11

3

8

11

9

2

11

5

5

2

3

5

50

67

1 46

20

67

17

2

7

1

6

5

3

8

2

2

8

2

2

1

3

4

2

2

7

1
1

3

1
1

รวม

7

4

คศ.4

6

4

คศ.1

1

โท

4

ตรี

2

ผู้ช่วย

รวม

 อนุ
อนุ

รวม

2

คศ.3

กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา
กลุ่มสาระฯ
สุขศึกษา ฯ
กลุ่มสาระฯ
ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพ ฯ
กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

หญิง

ฝ่ายบริหาร

ชาย

ระบบบบงาน

ตาแหน่งครู

วุฒิการศึกษา

คศ.2

ครู

6

1

1

5

1

2

5

1

1

2

2

2

2

8

11

3

2

6

24

48

3
11

4

12
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ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
ประเภทครู
1. น.ส.กาญจนรัตน์ รัตนราศรี
2. นายมานะ ผิวผ่อง
3. นางลักขณา เอื้อใจ
4. นายอภิชาติ แสนโคตร
5. น.ส.จารุวรรณ เทียนเงิน
6. นางวรรณา คันธอุลิศ
7. นางกาญจนา แย้มลักษณะเลิศ
8. น.ส.สมวาสนา ตั้งตริยพงศ์
9. นางภิญญุภา บุญลักขะ
10. นางวีระนันท์ ทิพย์ธนาศิริ
11. น.ส.สุนทรี บุญจันทร์

๑๒. นางนงนุช อุทัยคุปต์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี
ครูผู้มีผลงานดีเด่น
ครูผู้มีผลงานดีเด่น
ครูผู้มีผลงานดีเด่น
ครูผู้มีผลงานดีเด่น
ครูผู้มีผลงานดีเด่น
ครูผู้มีผลงานดีเด่น

หน่วยงานที่
มอบรางวัล
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา

- ครูผู้มีผลงานดีเด่นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองชนะเลิศ “กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2556
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 2 “กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาค
ตะวันออก ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา
2556

สพม.1

ตาราอวอร์ด(บุคคลผู้ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์)

เสถียรธรรม
สถาน

สพฐ.
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7. ด.ช.ภูมิพัฒน์ ยินดี
8. นายนิธิกร โชติกเสถียร

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ที่ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การท่องอาขยาน ทํานองเสนาะ ม.ปลาย
รางวัลเหรียญเงินการท่องอาขยานทํานอง
เสนาะ ม.ต้น
รางวัลเหรียญเงิน
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.ปลาย
รางวัลเหรียญเงิน
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.ต้น
รางวัลเหรียญทองแดง
แข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ม.ปลาย
รางวัลเหรียญทองแดง
แข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ม.ต้น
รางวัลเหรียญทอง
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจําวัน

๙. ด.ช.ชนกชนม์ มงคลมะไฟ
๑๐. ด.ช.ธราดล พิกุลน้อย

รางวัลเหรียญเงิน
การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint

ประเภทนักเรียน
1. น.ส. เกวลี ภิญโญกิจ
2. ด.ญ. ทิพย์นารี สุวะพัฒ
3. น.ส.ณัฐธิดา ธนวัฒนสิริ
4.ด.ช. สิปนนท์ สิริวศิน
5. น.ส.กานต์ชนิต แย้มวงษ์
6. ด.ญ.พิชยา พลชาติ

11. น.ส.นิธิ มาศ นิธิวัฒนา
12. น.ส.ปรียานุช ชุมชื่นดี
13. น.ส.ณัชมล บัวคํา
14. น.ส.ธารารัตน์ กล้าหาญ
15. นายวศิน นิ่มเจริญโรจน์
16. นายวรายุธ รักพงษ์
17. นายคณิน สินธพเรืองชัย
18. นายฤชุกร จิตรโสม
๑๙. ด.ช. กรธวัช สอดส่อง
2๐. ด.ช.พีรวุฒิวัศราติยานนท์
2๑. น.ส. พันสิรา ฉิมพิบูลย์
๒๒. น.ส. วรพรรณ แสนโท
๒๓. น.ส. ธิดารัตน์ ศรีระยับ
๒๔. น.ส. นงนภัส ชูทรัพย์

ชนะเลิศ
รําวงมาตรฐาน
และ
รองชนะเลิศ
รําวงมาตรฐาน
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D)
เหรียญทองแดง
การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ม.ปลาย)
เหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 2
การสร้าง Webpage ประเภท
Web Editor (ม.ปลาย)

หน่วยงานที่มอบรางวัล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63 สพฐ.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63 สพฐ.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63 สพฐ.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63 สพฐ.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63 สพฐ.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63 สพฐ.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63 สพฐ.
ระดับประเทศ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63 สพฐ.
ระดับประเทศ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63 สพฐ
ระดับเขต
และ
ระดับประเทศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63 สพฐ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63 สพฐ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63 สพฐ
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ประเภทนักเรียน
๒๕. ด.ญ.วรรณภรณ์ คล้ายมั่ง
๒๖. ด.ญ. วัลภา ภู่สืบ
๒๗. ด.ญ.สิริพร ละอองคํา
๒๘. ด.ญ. เตย พันธุ์โสภณ
๒๙. ด.ญ. สุทธิตา จันทะนัด
3๐. ด.ญ.ณัฐญาดา โหมดสิริ
3๑. ด.ช.พีมะ โพธิพิน
๓๒. ด.ญ.กนกวรรณ หนึ่งฤทัย
๓๓. ด.ญ.บุตรีรัตน์ ศรีระยับ
๓๔. ด.ญ.สุพัตรา บุตรพรม
๓๕ ด.ญสมฤทัย
คล่องพยาบาล
๓๖. ด.ญ.ยุคลธร ศิริรวง
๓๗. ด.ญ.ชมพูนุช แก้วน้อย
๓๘. ด.ญ.พัชราภา เออท่อ
๓๙. ด.ชพีรวุฒิ วัศราติยานนท์
๔๐. ด.ญ.รัตพร ยอดแสง
4๑. ด.ญ.วงศ์ระวี แซ่หลิ่ว
๔๒. ด.ช.ภูมิภัทร ยินดี
๔๓. ด.ช.อเนก แสงอุทัย
๔๔. ด.ช.มงคล ภิญโญ
๔๕. ด.ช.พิชิตชัย ทรัพย์มูล
๔๕. ด.ญ.วารินญา ยุทธกาจ
๔๗. ด.ช. ธนาวัฒน์ เพชรแต่ง
๔๘. ด.ช. ภูชิต บุญญเสฐ
๔๙. ด.ช. ภูธเนศ ก๊กมาศ
๕๐.ด.ญ.วงศ์ระวี แซ่หลิ่ว
๕๑. ด.ญ.สาธิดา คงกิจเกษม
๕๒. ด.ญ.จิรพร สว่างเชื้อ
๕๓. ด.ช. ญัฐพร วรรณสิทธิ์
๕๔. ด.ช.ปรมัช แสงเสียงใส

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ที่ได้รับ
เหรียญทอง
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
E – Book (ม.ต้น)

หน่วยงานที่มอบรางวัล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63 สพฐ

รางวัลยอดเยี่ยม
ประกวดวาดภาพรถยนต์ในฝัน

โตโยต้า

รางวัลดีเด่น
ประกวดวาดภาพรถยนต์ในฝัน

โตโยต้า

รางวัลชมเชย
ประกวดวาดภาพรถยนต์ในฝัน

โตโยต้า

ชนะเลิศ ตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
รองชนะเลิศอันดับ 1ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชนะเลิศ ตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
รองชนะเลิศอันดับ 1ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท2ี่
รองชนะเลิศอันดับ 2ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท2ี่
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมคัดลายมือ
ภาษาอังกฤษ ม.ต้น

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
หน่วยงานที่มอบรางวัล
ที่ได้รับ
๕๕.ด.ญ. ธิดารัตน์
รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม
โรงเรียนมหรรณพาราม
กุลจิตติไพศาล
คัดลายมือภาษาอังกฤษ ม.ต้น
๕๖. ด.ช.รัชตะ มาลยเวช
รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม
โรงเรียนมหรรณพาราม
คัดลายมือภาษาอังกฤษ ม.ต้น
๕๗. ด.ญ.ยุคลธร ศิริสรวง
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมคัดลายมือ
โรงเรียนมหรรณพาราม
ภาษาจีน ม.ต้น
๕๘. ด.ญ.ชลธิชา อุทัยประดิษฐ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม
โรงเรียนมหรรณพาราม
คัดลายมือภาษาจีน ม.ต้น
๕๙. ด.ญ.วารินญายุทธกาจ ม
รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม
โรงเรียนมหรรณพาราม
คัดลายมือภาษาจีน ม.ต้น
๖๐. นายพิทยา แซ่ย่าง
เหรียญทองแดง กีฬาวูซู ซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๗ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า
ประเภทนักเรียน
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สรุปการจบหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมหรรณพาราม
ระดับชั้น

ม.3

ห้อง
1
2
3
4
5
6
7
8
รวม

จานวนนักเรียนทั้งหมด
39
37
30
28
28
26
19
24
231
คิดเป็นร้อยละ

จบการศึกษา
38
37
30
27
24
21
18
20
215
93.07

ไม่จบการศึกษา
1
0
0
1
4
5
1
4
16
6.93

สรุปการจบหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมหรรณพาราม
ระดับชั้น

ม.6

ห้อง
1
2
3
4
รวม

จานวนนักเรียนทั้งหมด
37
31
44
30
142
คิดเป็นร้อยละ

จบการศึกษา
36
31
44
30
141
99.30

ไม่จบการศึกษา
1
0
0
0
1
0.70
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การติดตามผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
แยกตามประเภทและสถาบันการศึกษา
ประเภทการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
สายสามัญ (126 คน)
เรียนต่อ ม. 4 ที่โรงเรียนมหรรณพาราม
เรียนต่อ ม. 4 ที่โรงเรียนอื่นในกรุงเทพฯ (11 คน)

จานวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
56

70

126

2
1
1
-

3
2
1
1

3
2
2
1
1
1
1

เรียนต่อ ม. 4 ที่โรงเรียนอื่นในต่างจังหวัด
สายอาชีวศึกษา ( 56 คน)
ประเภทช่างอุตสาหกรรม (16 คน)

8

-

8

วิทยาลัยเทคโนโยโลยีสยาม
วิทยาลัยเทคโนโยโลยีโพลีเทคนิคกรุงเทพ
วิทยาลัยเทคโนโยโลยีป่นิ มณฑล
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

6
5
1
1

3
-

9
5
1
1

3
3
2
3
1
-

9
4
6
4
2
2
1
-

12
7
6
6
5
2
1
1
-

-

-

-

ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย
ร.ร.สตรีวัดระฆัง
ร.ร.สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
ร.ร.ทวีธาภิเษก
ร.ร.วัดเบญจมบพิตร
ร.ร.มัธยมวัดดุสิตาราม
ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ(วัดน้อยใน)

ประเภทพณิชยกรรม (40 คน)
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการจรัลสนิทวงศ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนินธนบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปญ
ั ญาภิวัฒน์

ประเภทศิลปกรรม
ประเภทคหกรรม
ประเภทเกษตรกรรม
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ประเภทการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ประเภทอื่น ๆ
ประกอบอาชีพ (2 คน)
ค้าขาย/ลูกจ้าง/รับจ้าง

ไม่ศึกษาต่อและไม่ประกอบอาชีพ
ติดตามไม่ได้
ไม่จบหลักสูตร
รวมจานวนนักเรียน

จานวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
-

-

-

1

1

2

3
2
15
114

7
3
119

10
2
18
233
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ประเภทของการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
1. มหาวิทยาลัยปิดของรัฐ ( 15 คน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยพะเยา
2. มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ ( 16 คน )
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ (48 คน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ( 20 คน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
5. มหาวิทยาลัยเอกชน ( 16 คน)
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

จานวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
3
2
1
1
-

1
1
3
1
1
1

4
3
3
1
1
1
1
1

12

16

8
4
4
1
-

9
12
6
2
1
1

17
16
6
6
1
1
1

4
2
1

5
4
1
2
1

9
4
3
2
2

1
1
1
-

3
2
1
2
1
1
1
1

4
3
2
2
1
1
1
1

4
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ประเภทของการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
6. ศึกษาต่อสายอาชีพ ( 2 คน)
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
7.ศึกษาต่อสายทหาร (2 คน)
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
8.ศึกษาต่อสายพยาบาล (3 คน)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี(หลักสูตรพยาบาล)
โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล (หลัสูตรผู้ช่วยพยาบาล)
9.ศึกษาต่อในสถาบันอื่น ๆ (1 คน)
ศึกษาต่อต่างประเทศ
10. ประกอบอาชีพ( 14 คน)
ลูกจ้าง/รับจ้าง
ค้าขาย
ติดตามไม่ได้ (4 คน)
ไม่จบหลักสูตร
รวม

จานวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
1
1

-

1
1

2

-

2

1

1
1

1
2

1

-

1

7
2
3
56

3
2
1
1
86

10
4
4
1
142

การติดตามผลการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ประเภท

3/1
ช ญ

สายสามัญ
เรียนต่อ ม.4 ร.ร.เดิม
8
เรียนต่อ ม.4 ร.ร.อื่นในกทม. เรียนต่อ ม.4 ร.ร.อื่นใน
1
ต่างจังหวัด
สายอาชีวศึกษา
ประเภทช่างอุตสาหกรรม
ประเภทพณิชยกรรม
1
ประเภทศิลปกรรม
ประเภทคหกรรม
ประเภทเกษตรกรรม
ประเภทอื่น ๆ
ประกอบอาชีพ
ไม่ศึกษาต่อและไม่ประกอบ
อาชีพ
ติดตามไม่ได้
ไม่จบหลักสูตร
1
รวม
11

3/2
ช ญ

3/4
ช ญ

3/5
ช ญ

3/6
ช ญ

3/7
ช ญ

3/8
ช ญ

ร้อยละ

ญ

รวม
ทั้งหมด

ช

23 10 14 15 9
- 1 3 2 2
- 1 - 2 -

8
-

4
1
-

8
1
2

5
1
-

6
1

9
-

-

1
-

1
1

5
-

56
4
8

70
7
-

126
11
8

54.07
4.72
3.43

1
4
-

6
1
1

4
1

1
2
-

3
2

2
1

1
1

5
1
1

7
-

5
-

3
1
1

5
12
1
3

28
1
7

16
40
2
10

6.86
17.16
0.85
4.29

- - - - - - - - - - - 2 - - - 2
- - - - 1 1 - 3 1 5 - 1 - 4 1 15 3
28 12 25 19 13 18 10 17 12 15 11 10 8 12 12 114 119

2
18
233

0.85
7.73
100.00

-

1
6
1

3/3
ช ญ

-

1

รวม
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การติดตามผลการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ของนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556
แยกตามชั้นเรียน
ประเภท
1.มหาวิทยาลัยปิด
2.มหาวิทยาลัยเปิด
3.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4.มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
5.มหาวิทยาลัยเอกชน
6.ศึกษาต่อสายอาชีพ
7.ศึกษาต่อสายทหาร
8.ศึกษาต่อสาย
พยาบาล
9.ศึกษาต่อในสถาบัน
อื่น ๆ
10.ประกอบอาชีพ
ติดตามไม่ได้
ไม่จบหลักสูตร
จํานวนนักเรียน

6/1
ช
3
1
1
1

6/2

6/3

6/4

รวม

รวม
ทั้งหมด
15
16
48
20

ร้อยละ
10.57
11.27
33.81
14.09

ญ
7
4
7
3

ช
2
1
5
2

ญ
4
6
5

ช
2
2
4

ญ
1
2
15
5

ช
2
9
-

ญ
2
3
-

ช ญ
7 8
4 12
17 31
7 13

1 4
1 1 - 1

1
1

3
1

2
1
-

4
-

-

2
-

3
2
2
1

13
2

16
2
2
3

11.27
1.40
1.40
2.11

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

0.70

9

-

- 3 1 6 4 9 5
1 - 1 - 2 - 3 1
1 - 1
28 12 19 16 28 19 11 56 86

14
9.86
4
2.82
1
0.70
142 100.00
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การศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยปิด
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. นายณัชพล
เตชะสุขะโต
2. นายภูรพัศ
ลิ้มธรรมหิศร
3. นางสาวเปมิกา อิ่มใจ
4. นายอิทธิกรณ์ ทองขวาง
มหาวิทยาลัยมหิดล
1.นายกรธนัท
บุญเนรมิต
2.นายอัครวัฒน์
วงศ์ณัฐธเนศ
3.นางสาวคัทรียา จันทะพรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.นางสาวอลีนา แฝกสมุทร
2.นางสาวธีรกานต์ แม้นเขียว
3.น.ส.จันทร์ทนา อนุพันธ์ชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายเขมชาติ ชาญมัจฉา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นางสาวชลทิพย์ พันโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาวนลินทิพย์ ยงเจริญชัยสิทธิ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายศตวรรษ
ถนนนอก
มหาวิทยาลัยพะเยา
นางสาวภานุชนารถ พุทธพล

คณะและสาขา
ชั้น
6/2
6/2
6/3
6/3

คณะการจัดการ
คณะการจัดการ
คณะการจัดการ
คณะการจัดการ

สาขาการเงิน
สาขาการบริหาร
สาขาการจัดการ
สาขาการจัดการ

6/1 คณะเทคโนลีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)
6/1 คณะเทคโนลีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)
6/1 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภษาอังกฤษ
6/1 คณะวิทยาศาสตร์
6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาเทคโนโลยีอาหาร
6/1
6/3 คณะรัฐศาสตร์
6/1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาคณิศาสตร์
6/1
6/1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
6/1
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มหาวิทยาลัยเปิด
สถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
1.นายธนพล
วัฒนสุข
2.นางสาววรวรรณ สังข์พยุง
3.นางสาวนันทิชา เปี่ยมเพิ่มพูน
4.นางสาวพิมพลอย สาลี
5.นางสาวกวินนา ทํานาผล
6.นายสุรัตน์
จิตอ่อนน้อม
7.นางสาวสาลินี ศิริอัฐ
8.นางสาวธนาพร แก้วจันทร์
9.นางสาววิภาพร ไชยเวช
10.นางสาวอติพร ตาลพันธ์
11.นางสาวธณิตา สุริวงษ์
12.นางสาวศิวเรศ วิงวอน
13.นายธีระชัย
คําเพราะ
14.นายชนกชนม์ ผูกไมตรี
15.นางสาวนริสา เทพี
16.นางสาวศุทธินี บุญจันทร์

คณะและสาขา
ชั้น
6/1
6/1
6/1
6/1
6/1
6/2
6/2
6/2
6/2
6/2
6/3
6/3
6/4
6/4
6/4
6/4

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาคอมพิวเตอร์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
คณะการจัดการ สาขาเศษฐศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษษอังกฤษ
คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
1.นางสาวฤทัยรัตน์
คําเอื้อ
2.นางสาววิภาดา
เพ็งผะกา
3.นายธีรพัฒน์
วิจารณ์ปรีชา
4.นายพงศภัทร์
เพ็งแก้ว
5.นางสาววรรณา
สุวรรณ์
6.นางสาวธนพร
โพธิ์เจริญ
7.นางสาวฐิตาภา
ศักดิ์สันเทียะ
8.นางสาววาสินี
ดาวเรือง
9.นางสาวจุฑารัตน์
ตรงกล้า
10.นางสาวมินวดี
ใจมั่น
11.นายอภิชัย
ทรัพย์ไพบูลย์
12.นายพงศ์ทิพเชษฐ์ เทียนบูชา
13.นายมัคพัฒน์
ชื่นภิรมย์
14.นายคณิศร
ผาติเสน
15.นายกาญจน์นริศ ทาบทอง
16.นายชนะพันธ์
พิทักษ์
17.นางสาวศศิมา
ศรีเล็ก

คณะและสาขา
6/1
6/1
6/2
6/2
6/2
6/3
6/3
6/3
6/3
6/3
6/4
6/4
6/4
6/4
6/4
6/4
6/4

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนต์และมัลติมีเดีย
คณะการจัดการ สาขาการผลิต
คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีน
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีน
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีน
คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุสื่อสาร
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุสื่อสาร
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุสื่อสาร
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุสื่อสาร
คณะครุศาสตร์ สาขาพลศึกษา
คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ(ต่อ)
สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1.นายอธิป
หอมจําปา
2.น.ส.เบญจมาศ
กลีบบัว
3.น.ส.ไพลิน
ชาวบ้านแพ้ว
4.นายขรรชัย
จันทา
5.นายวรพันธ์
คงแช่มดี
6.นางสาวนงนภัส
ชูทรัพย์
7.นางสาวมิรันตรี
วิระศรี
8.นางสาววิภาพร
ไชยเวช
9.นายศรุต
ชูทรัพย์
10.นางสาวปรางชนก ศรีแสงเวช
11.นางสาวชลธิชา คล้ายอินทร์
12.นางสาววลัยพร ปี่เสนาะ
13.นางสาวอาลีญา เต็นประโคน
14.นางสาวกุนศิริ
แป้นแสง
15.นางสาวธิดารัตน์ รุ่งปิงเจริญ
16.นางสาวรัชนีกร บัวแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1.นางสาวก้านแก้ว
กระแสโท
2.นางสาวนันท์นภัส มันตเสวี
3.นงสาวจิรฐา
ปิตตาระพัง
4.นางสาวอมรรัตน์ ใจละม่อม
5.นางสาวญาณิศา
บํารุงราชหิรัณย์
6.นางสาวปวีณา
พิทักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
1.นายสรัญญ์
สารทประเสริฐ
2.นางสาวสุกัญญา
ทับสร้อย
3.นายกฤตพัฒน์
เพ็งสุทธิ์
4.นายธนัฐชัย
อินผลเล็ก
5.นายภาคิน
ฉายศักดาคุณากร
6.นางสาวจุฑามาศ จิตโสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นายพีระวิทย์ หงศ์สุภางค์พันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลวกรณ์
นางสาวชลิตา
นามวงศา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นางสาวณัฏฐา ชนะกิจเจริญ

คณะและสาขา
ชั้น
6/1
6/1
6/1
6/2
6/2
6/2
6/2
6/2
6/3
6/3
6/3
6/3
6/3
6/3
6/3
6/3

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการเงินการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการเงินการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการเงินการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ สาขาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการธุรกิจนําเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิทยุโทรทัศน์
คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ

6/1
6/1
6/1
6/2
6/3
6/3

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางและเคมี
คณะเทคโนโลยีแลสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ
คณะครุศาสตร์ สาขาคหกรรม
คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย

6/2
6/2
6/4
6/4
6/4
6/4

คณะอุตสาหกรรม สาขาการผลิต
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์
คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

6/3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสุขภาพ
6/3 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
6/4 คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1.นายอรชุน
ฤกษ์ดี
2.น.ส.ณัฐธิดา
ธนวัฒนสิริ
3.น.ส.เกวลิน
โตวัฒนา
4.นายวิศรุต
อย่างถึง
5.นางสาวโชติรส สิทธิสม
6.นางสาวธิดารัตน์ ศรีระยับ
7.นางสาวศุภิสรา กําลังเดช
8.นายตะวัน
ลักษณิยานนท์
9.นายเมธิชัย
กองฟู

คณะและสาขา
ชั้น
6/1
6/1
6/1
6/2
6/2
6/2
6/2
6/3
6/3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
คณะบริหารธุรกิจ สาขาสารสนเทศ วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนยีสารสนเทศทางธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
1.นางสาวอติพร เฮ็งบุณยพันธ์
6/1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีและการ
จัดการความปลอดภัยของอาหาร
2.นางสาวลลิตา มะโนรักษ์
6/3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาสารสนเทศ
3.นางสาวสุนิสา ทวีพิทักษ์กิจ
6/3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
4.นางสาวฐิติกร อิศรเวชกุลชัย
6/3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
1.นายนพดล
เหลี่ยมทอง
6/3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีและสารสนเทศธุรกิจ
พัฒนาซอฟแวร์
2.นายเขตตะวัน
ฉัตรมะเริง
6/3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
3.นางสาวอัจฉริยา นุกูลดิษฐ
6/3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1.นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญ
6/2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
2.นางสาวประภาวดี นวลจันทร์
6/2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
1.นายธนิสร
ดิเรกฤทธิรุต
6/2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
2.นางสาวนพวรรณ ธนปติ
6/3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาคหกรรมศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชน
สถาบัน
มหาวิทยาลัยสยาม
1.นางสาวแพรพลอย

ทิมประเสริฐ

2.นางสาวกรกมล
3.นางสาวนาฏตยา
4.นายจักรกฤษณ์

พรหมนา
ผลพิมาย
เสถียรจรัสกุล

คณะและสาขา
ชั้น
6/1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอนร์
6/2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
6/3 คณะวิศวกรรม สาขาไฟฟ้า
6/3
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มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1.นางสาวยุภารัตน์
พวงทอง
2.นายธนวัฒน์
จันทร์แกมแก้ว

6/2 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
6/3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยเอกชน(ต่อ)
สถาบัน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3.นางสาวสุพิชา
อุ่นใจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1.นายปิยวิชญ์
นพคุณ
2.นางสาวดุษฎี
ธีรพงษกร
มหาวิทยาลัยเอเชีย
1.นางสาวบี
ใจคคง
2.นางสาวกิตติยา
บุญใหญ่
มหาวิทยาลัยรังสิต
นางสาวไพวรินทร์
สุวรรณเวก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1.นางสาวชไมพร โชติกนกปรีดา
มหาวิทยาลัยคริสเตรียน
นางสาวเพชรดา
หอมสินธุ์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
นางสาวปิยะรัตน์
ขาวสะอาด
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
นางสาวขวัญจิรา
ปราบปราม

คณะและสาขา
6/3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
6/1 คณะนิเทศศาสตร์
6/3 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการบิน
6/4 คณะนิติศาสตร์
6/4 คณะรัฐศาสตร์ สาขาดิจิตอลมีเดีย
6/3 คณะท่องเที่ยวและบริการ สาขาศิลปะและเทคโลยีอาหาร
ชั้น
6/2 คณะบริหาร สาขาโลจิสติกส์
6/1 คณะพยาบาล
6/1 คณะนิเทศศาสตร์
6/1 คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม

ศึกษาต่อสายอาชีพ ทหาร พยาบาล และอื่น ๆ
สถาบัน
สายอาชีพ
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
นายบริรักษ์
สมสร้าง
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
นายคณิน
เชิญเกียรติตระกูล
สายทหาร
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
1.นายณัฐชัย
จุลเพ็ญ
2.นายวิชิต
ชูจันทร์
สายพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นางสาวจีรประภา
โยธาทูล

คณะ/สาขา/ประเภทวิชา
ชั้น
6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลและยานยนต์
6/2 สาขาช่างยนต์
6/1 เหล่านาวิกโยธิน
6/3 เหล่านาวิกโยธิน
6/1 คณะพยาบาลศาสตร์
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ศึกษาต่อสายอาชีพ ทหาร พยาบาล และอื่น ๆ
สถาบัน
สายอาชีพ
คณะพยาบาล/โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล
1.นายพชร
ปิ่นแก้ว
2.นางสาวหนึ่งฤทัย ผลมณี
ศึกษาต่อต่างประเทศ
นายกฤตชัย เวียงวังชัย

คณะ/สาขา/ประเภทวิชา
6/2 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
6/2 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
6/3 ศึกษาต่อที่ประเทศจีน

ประกอบอาชีพ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ – สกุล
นายศรุต
แซ่แต้
นายทานุวัตร์
ด้วงแก้ว
นายธนรัฐ
ทิพย์ประเสริฐ
นางสาวศิริพันธ์
นิลประพันธ์
นายอานนท์
ผันทอง
นายอนุภาพ
ไชยเพ็ชร
นายวรรณชัย
แซ่ตัน
นายอภิชัย
เกิดแก่น
นายสิทธิชัย
พลายแก้ว
นายมนัสนันท์
ภู่ทอง
นางสาวน้ําฝน
ชุมจีน
นางสาวเบญวรรณ เกตุจริญ
นางสาวเพชราภรณ์ ทองแม้น
นางสาวยุพเรศ
แก้วพรม

ชั้น
6/3
6/3
6/3
6/3
6/4
6/4
6/4
6/4
6/4
6/4
6/4
6/4
6/4
6/4

หน่วยงาน/ประเภทงาน
ค้าขาย
บริษัทไทยซีเซ็นเตอร์ จํากัด
ทํางานกับครอบครัว
ทํางานด้านเอกสารที่โรงเรียนนิลประพันธ์
สถานีขนส่งสายใต้ใหม่
ทางานร้านเซเว่น (บางขุนนนท์)
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ทํางานร้านเซเว่น
พนักงานห้างบิ๊กซี (คลองเตย)
ทํางานที่บริษัทฮุนได
ทํางานร้านเซเว่น
ทํางานกับครอบครัว
ทํางานร้านเซเว่น
พนักงานห้างโลตัส

ติดตามไม่ได้
1. นางสาวพิมพา
2. นายอธิพงษ์
3. นายชัยวัฒน์
4. นายวีระพล

ม่วงสอน
พรมโคตร
จําปาลี
ประเสริฐกุล

ที่มา : ครูสุนทรี บุญจันทร์ งานแนะแนว

ม. 6/1
ม. 6/3
ม. 6/4
ม.6/4

