โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต
การอบรม สัมมนา การประชุมปฏิบัตกิ าร การศึกษาดูงาน
ภาคเรียนที่ 1- 2 ปการศึกษา 2556
การอบรม / สัมมนา / การประชุม
วัน/ เดือน/ป
ปฏิบัติการ / การศึกษาดูงาน
การประชุมสัมมนา เรื่อง ปญหา
1 เมษายน 2556
เงินเดือนครู
การประชุม เรื่อง การเลือกตั้ง
2 เมษายน 2556
คณะกรรมการสภาเยาวชน
เขตบางรัก
การอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ
10-12 เมษายน 2556
สามัญ-สามัญรุนใหญขั้นความรู
เบื้องตน
การอบรมระบบขอมูลครู
22 เมษายน 2556
โรงเรียนเอกชน
การอบรม เรื่อง เปาหมายและ
8-11 พฤษภาคม 2556
กระบวนการเรียนการสอนที่เนน
การไตรตรอง : TRAINING OF
THE TRAINERS
การอบรม เรื่อง TEACH LESS
12 พฤษภาคม 2556
More : TLLM

ระยะเวลา/
ชั่วโมง
6 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

โรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต สีลม

7

การอบรม เรื่อง ความสําเร็จไมมี
ขอยกเวน

13 พฤษภาคม 2556

3 ชั่วโมง

8

การอบรม เรื่อง การเขียน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

13 พฤษภาคม 2556

3 ชั่วโมง

9

การอบรม เรื่อง การสอน
จริยศึกษา

14 พฤษภาคม 2556

6 ชั่วโมง

ฝายบุคลากร
โรงเรียนเซนตโยเซฟ
คอนเวนต
ฝายมาตรฐาน
โรงเรียนเซนตโยเซฟ
คอนเวนต
สภาการศึกษาคาทอลิก
แหงประเทศไทย

ลําดับ

1
2

3

4
5

6

สมาคมสภาการศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทย
สํานักงานเขตบางรัก

จํานวนบุคลากร
/ คน
ครูสุปานี
ครูเกษรอุบล
ครูบุญมี

18 ชั่วโมง

สโมสรลูกเสือ
พระรามหก

ครูศุภรา
ครูวัลลภา

6 ชั่วโมง

สํานักงานคณะกรรมการ ครูชาดา
สงเสริมการศึกษาเอกชน
สภาการศึกษาคาทอลิก บุคลากร
แหงประเทศไทย
จํานวน 36 คน

3 ชั่วโมง

24 ชั่วโมง

หนวยงานที่จัด

ครูผกาใจ
ครูบุบผชาติ
ครูฉวีวรรณ(นา)
ครูอนัญญา
ครูวันเพ็ญ(ทิน)
ครูฐินะกุล
ครูสมพร
บุคลากรทั้ง
โรงเรียน
บุคลากรทั้ง
โรงเรียน
บุคลากรครูผูสอน

ลําดับ

10

11

12

การอบรม / สัมมนา / การประชุม
ปฏิบัติการ / การศึกษาดูงาน
การอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของ
ผูเรียน
การประชุมคณะกรรมการสมาคม
ครูโรงเรียนคาทอลิก แหง
ประเทศไทย
การอบรม การลงขอมูลใน
เว็บไซตของโรงเรียน

18 พฤษภาคม 2556

ระยะเวลา/
ชั่วโมง
6 ชั่วโมง

29 พฤษภาคม 2556

2 ชั่วโมง

1 มิถุนายน 2556

3 ชั่วโมง

วัน/ เดือน/ป

หนวยงานที่จัด

ฝายการศึกษา คณะภคินี
เซนตปอล เดอ ชารตร
สมาคมครูโรงเรียน
คาทอลิก แหงประเทศ
ไทย
ฝายมาตรฐานคุณภาพ
โรงเรียนเซนตโยเซฟ
คอนเวนต
ฝายมาตรฐานคุณภาพ
โรงเรียนเซนตโยเซฟ
คอนเวนต

13

การอบรม เรื่อง ขอกําหนด ISO
9001 : 2008

1 มิถุนายน 2556

2 ชั่วโมง

14

การอบรม เรื่อง เทคนิคการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง

1 มิถุนายน 2556

6 ชั่วโมง

15

การอบรมหลักสูตร โปรแกรม
Microsoft 8+ / Preview
Microsoft office 2013
การอบรม เรื่อง ครูผูนํา
ยุวธรรมทูต

1 มิถุนายน 2556

6 ชั่วโมง

7-8 มิถุนายน 2556

18 ชั่วโมง

7-10 มิถุนายน 2556

24 ชั่วโมง

การไฟฟานครหลวง

8 มิถุนายน 2556

6 ชั่วโมง

ชมรมสงเสริมภาษาไทย
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

16

17
18

การอบรมปฏิบัติการ คายครู
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
การอบรม เรื่อง การสอน
กระบวนการคิดและการจัด
กิจกรรมในการสอนภาษาไทย :
ชั้นประถมศึกษา

สํานักเสริมศึกษาและ
บริการสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.)
ฝายงานธรรมทูต
อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

จํานวนบุคลากร
/ คน
หัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู
จํานวน 16 คน
ครูพาณี

บุคลากรงาน
สารสนเทศ
จํานวน 11 คน
ครูเขาใหม
จํานวน 14 คน
เซอรแอนโทเนีย
สริญญา
เซอรลิลลี่ จีรภา
ครูชุลีพร
ครูเกษม
ครูวันเพ็ญ(คง)
เซอรมารีกันดิ๊ด
มนพร
ครูอุษา
ครูพัชราภรณ
ครูกิตติยา
ครูศิริพร(ชื่น)
ครูปวารษา
ครูใบทอง
ครูดวงใจ
ครูปทมาภรณ
ครูสุรพรรณ
ครูเสาวลักษณ
ครูรติมา ครูบุษบา
ครูนิรมล(กัน)
ครูปยะมาศ

ลําดับ

19
20

21
22

23

24

การอบรม / สัมมนา / การประชุม
ปฏิบัติการ / การศึกษาดูงาน
การอบรมโครงการกรุงเทพ
สะอาดรมรื่น
การอบรม เรื่อง พัฒนาผูตรวจ
ประเมินการจัดการพลังงานใน
องคกร

การอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องตน (First Aid)
การสัมมนา เรื่อง Changing
Computing Power To School
With Desktop Virtualization
Solution
การสัมมนาวิชาการระหวาง
ประเทศ เรื่อง การศึกษาเพื่อ
อนาคตประเทศไทย
การอบรมปฐมนิเทศคุณครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเขาใหม
ปการศึกษา 2556

20/มิ.ย./2556

ระยะเวลา/
ชั่วโมง
6 ชั่วโมง

20/มิ.ย./2556

6 ชั่วโมง

20/มิ.ย./2556

6 ชั่วโมง

21/มิ.ย./2556

3 ชั่วโมง

บริษัทพริซึ่ม โซลูชั่น
จํากัด

23/มิ.ย./2556

6 ชั่วโมง

สํานักงานเลขาธิการ สภา ครูชุลีพร
การศึกษา
ครูอรทัย ธา

5-6 /ก.ค./2556

12 ชั่วโมง

คณะภคินีเซนตปอล เดอ ครูวรวิทย
ชารตร แหงประเทศไทย ครูกัญญาวีร
ครูอนุวัฒน
ครูวัลลภา
ครูมุกรินทร
ครูนิสารัตน
ครูปทมาภรณ
ครูกลิ่นเพชร
ครูกฤชธนา
ครูศิริรัตน
ครูไพพรรณ
ครูสุจิรา
ครูบุศรา
ครูกฤษณา
ครูปตุพร

วัน/ เดือน/ป

หนวยงานที่จัด

สํานักงานเขตบางรัก
กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน กระทรวง
พลังงาน
โรงพยาบาลพญาไท 3

จํานวนบุคลากร
/ คน
ครูจิรัชยา
ครูรัตนพร
ครูสมิตตรา
ครูสมพร

ครูอังคณา
ครูมณีรัตน
ครูเกษม

ลําดับ

25

การอบรม / สัมมนา / การประชุม
ปฏิบัติการ / การศึกษาดูงาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร

6-7 /ก.ค./2556

ระยะเวลา/
ชั่วโมง
12 ชั่วโมง

วัน/ เดือน/ป

หนวยงานที่จัด

สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.)

จํานวนบุคลากร
/ คน
ครูทัศนา จันทร
ครูสุธี

26

การฝกอบรม เรื่อง เรารัก
ภาษาไทย

9 /ก.ค./2556

6 ชั่วโมง

สํานักงานวิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

27

การประชุมคณะกรรมการศูนย
ประสานประชาคมเอดสระดับ
เขตบางรัก
การอบรมการประยุกตใช
E-Book

9/ก.ค./2556

2 ชั่วโมง

สํานักงานเขตบางรัก

9-10/ก.ค./2556

12 ชั่วโมง

ครูสุนันท
ครูวันเพ็ญ คง

12/ก.ค./2556

6 ชั่วโมง

มูลนิธิเกียรติรวมมิตรเพื่อ
การศึกษา ธนาคารเกียรติ
นาคิน
กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน (พพ.)

20/ก.ค./2556

6 ชั่วโมง

24/ก.ค./2556

3 ชั่วโมง

25/ก.ค./2556

3 ชั่วโมง

สมาคมครูภาษาไทยแหง
ประเทศไทย
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น
จํากัด มหาชน
สํานักงานเขตบางรัก

ครูเพ็ญศรี
ครูยุพดี
ครูชนิดาภา
ครูนุจรีย
ครูเพ็ญพิมล

28

29

30
31
32

โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ผูรับผิดชอบพลังงานในดานการ
เพิ่มประสิทธิภาพวัสดุเครื่องจักร
และอุปกรณในโรงงานและ
อาคารควบคุม
การอบรม เรื่อง ภาษาไทยใน
สังคมอาเซียน
การสัมมนา เรื่อง Educators in
Digital Age
การประชุม เรื่อง แผนปฏิบัติการ
แกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

ครูริตมา
ครูอุษา
ครูจันทรเพ็ญ
ครูนิรมล กัน
ครูมยุรี
ครูเพ็ญศรี
ครูยุพดี
ครูสายไหม
ครูเนตรทราย
ครูรักชนก
ครูสมใจ
ครูเพ็ญพิมล
ครูรัตนาวดี

ครูสายอรุณ

ลําดับ

33

34
35

36

37

การอบรม / สัมมนา / การประชุม
ปฏิบัติการ / การศึกษาดูงาน
การประชุมสมาคมครูโรงเรียน
คาทอลิกแหงประเทศไทย

การศึกษาดูงาน Music Live!
Open House 2013
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
กระบวนการเรียนรูเกษตรแนว
ใหม
การสัมมนาโครงการแนะนํา
หลักสูตรของคณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล
การฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ
และพัฒนาผูบังคับบัญชาลูกเสือ

38

การประชุมสัมมนาโรงเรียน
คาทอลิกในมาตรฐานสากล

39

การประชุมสัมมนาวิชาการขาม
อนาคตระบบสอบเขา
มหาวิทยาลัยในบริบทประชมคม
อาเซียน
การประชุมสถานการณความ
คืบหนาการดําเนินการตานยาเสพ
ติดในพื้นที่เขตบางรัก
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
อินเดีย ปจจุบันและอนาคต

40

41

วัน/ เดือน/ป

31/ก.ค./2556

ระยะเวลา/
ชั่วโมง
2 ชั่วโมง

2/ส.ค./2556

6 ชั่วโมง

5/ส.ค./2556

6 ชั่วโมง

9 /ส.ค./2556

หนวยงานที่จัด

จํานวนบุคลากร
/ คน
ครูพาณี

สมาคมครูโรงเรียน
คาทอลิกแหง
ประเทศไทย
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
นานมีบุคส อินโนเวชั่น
จํากัด

ครูปุณวัชร
ครูสุพร
ครูภาณี
ครูกฤษณา เกตุ

3 ชั่วโมง

คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล

ครูมรกต
ครูเบญจรงค

10-12/ส.ค./2556

18 ชั่วโมง

สโมสรลูกเสือ
ศรีนวมินทร

18-21/ส.ค./2556

24 ชั่วโมง

23/ส.ค./2556

6 ชั่วโมง

ครูพรไพลิน
ครูปทมาภรณ
ครูปตุพร
ครูกฤษณา เกตุ
ครูศิริรัตน
ครูบุศรา
ครูกัญญาวีร
ครูไพพรรณ
สภาการศึกษาคาทอลิก
ครูอรทัย ธา
(ประเทศไทย)
ครูรักชนก
ครูคนึงนิตย
ครูจุไรรัตน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครูปุณวัชร

23/ส.ค./2556

2 ชั่วโมง

สํานักงานเขตบางรัก

ครูเพ็ญพิมล

29/ส.ค./2556

3 ชั่วโมง

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี
พนมยงค

ครูเบญจรงค
ครูพิชามญชุ

ลําดับ

42

การอบรม / สัมมนา / การประชุม
ปฏิบัติการ / การศึกษาดูงาน
การอบรม เรื่อง การนําขาวดีเขาสู
วัฒนธรรมปที่ 4

วัน/ เดือน/ป

29/ส.ค./2556

ระยะเวลา/
ชั่วโมง
6 ชั่วโมง

หนวยงานที่จัด

อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

43

การอบรมโครงการยุวธรรมฑูต
กับงานศาสนสัมพันธ

30 ส.ค.-1 ก.ย.2556

18 ชั่วโมง

44

การอบรม เรื่อง การแนะแนว
ศึกษาตอโดยสถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ประจําประเทศไทย
การอบรมโครงการคาใชจายใน
การพัฒนาสิ่งแวดลอมใหมี
คุณภาพ
การประชุมวิชาการ เรื่อง ทิศทาง
การพัฒนาการเรียนรูทาง
ศิลปศึกษาในหลักสูตรใหม
การฝกอบรม เรื่อง สื่อการเรียน
ออนไลน สําหรับครูอาจารย

4/ก.ย./2556

6 ชั่วโมง

5/ก.ย./2556

6 ชั่วโมง

สํานักงานเขตบางรัก

ครูพาณี

9/ก.ย./2556

6 ชั่วโมง

20/ก.ย./2556

6 ชั่วโมง

สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สมาคมครูโรงเรียน
คาทอลิกแหงประเทศ
ไทย
คณะภคินีเซนตปอล เดอ
ชารตร

ครูจุไรรัตน
ครูวันดี แสง
ครูศรีสกุล
ครูปทมา
ครูจีรวรรณ
ครูหทัยรัตน
ครูอรทัย ธา
ครูมะลิวัลย
ครูวันดี ทรง
ครูมณีรัตน
ครูนิรมล ป
ครูเพียงนภา
ครูกันยกร
ครูกัญญา
ครูวารุณี
ครูสมพร

45

46

47

48

การประชุมทางวิชาการ เรื่อง
ทักษะชีวิตครู...สูการพัฒนาเด็ก

21/ก.ย./2556

3 ชั่วโมง

49

การอบรมผูตรวจประเมิน
มาตรฐานโรงเรียนในเครือภคินี
เซนตปอล เดอ ชารตร (SPC)

24-28/ก.ย./2556

36 ชั่วโมง

50

การสัมมนาสมาชิก MEA Better
Care Service ประจําป 2556

26/ก.ย./2556

6 ชั่วโมง

ฝายงานธรรมทูต
อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ
สถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจํา
ประเทศไทย

จํานวนบุคลากร
/ คน
ครูพิรดา
ครูศุภรา
ครูพรทิพยพา
ครูพัชราภรณ

การไฟฟานครหลวง

ครูมรกต
ครูปุณวัชร

ลําดับ

51

52

53

การอบรม / สัมมนา / การประชุม
ปฏิบัติการ / การศึกษาดูงาน
การอบรม เรื่อง โครงการพัฒนา
ทักษะดาน ICT สําหรับครูแนะ
แนวยุคใหม โดดเดน ทันสมัย
การประชุมวิชาการเรื่อง สรุป
บทเรียนโครงการยิ้มแยม สดใส
เด็กกทม.ฟนดี พ.ศ. 2555-2556
การอบรม เรื่อง การพัฒนาครู
แกนนํา (Master Teacher) วิชา
คณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยม
ปที่ 4-6

วัน/ เดือน/ป

28/ก.ย./2556

ระยะเวลา/
ชั่วโมง
ชั่วโมง

หนวยงานที่จัด

30 ก.ย./2556

ชั่วโมง

1-2/ ต.ค./2556

12 ชั่วโมง

ฝายการศึกษาคณะภคินี
เซนตปอล เดอ ชารตร

ครูฉวีวรรณ แยม

54

การอบรม เรื่อง การพัฒนาครู
แกนนํา (Master Teacher)
วิชาคณิตศาสตร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-3

3-4/ ต.ค./2556

12 ชั่วโมง

ฝายการศึกษาคณะภคินี
เซนตปอล เดอ ชารตร

55

การอบรม เรื่อง เปาหมายและ
กระบวนการเรียนการสอนที่เนน
การไตรตรอง : Training of the
Trainers
การสัมมนา เราอง สารทไทย...
เทศกาลใหญคนไทยลืม

2-5 / ต.ค./2556

24 ชั่วโมง

สภาการศึกษาคาทอลิก
แหงประเทศไทย

4/ ต.ค./2556

ชั่วโมง

56

จํานวนบุคลากร
/ คน
ครูพิชามญชุ

ครูดวงกมล
ครูการุณ
ครูสุขุมาลย
ครูสุบรรณ
ครูฐินะกุล
ครูเพียงนภา
ครูนันทา
ครูศิริพร ใจ
ครูศุภกรณ
ครูอรทัย จิตต
ครูพรรษพร
ครูมิตทยา
ครูนงลักษณ ฉัตร
ครูอุดมศักดิ์
ครูมุกรินทร
ครูวรศักดิ์
ครูสุธี
ครูณัฐกฤตา
ครูนฤถัทร
ครูณัฐฐานันท
ครูอมรรัตน
บุคลากรครูผูสอน
จํานวน 42 คน

ครูมะลิวัลย
ครูวันดี ทรง

ลําดับ

57

58

การอบรม / สัมมนา / การประชุม
ปฏิบัติการ / การศึกษาดูงาน
การสัมมนา เรื่อง บูรณาการความ
รวมมือทางการศึกษาของเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใตเพื่ออนาคตที่
ยั่งยืน
การอบรมเรื่องการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน บน Tablet

วัน/ เดือน/ป

ระยะเวลา/
ชั่วโมง

14-18 / ต.ค./2556

30 ชั่วโมง

การอบรมเทคนิคการสอนการคิด

16-18 ต.ค./2556

18 ชั่วโมง

60

การอบรมและฝกทักษะงาน
ประดิษฐศิลปหัตถกรรมเรียงรอย
เคียงศิลป
การอบรมเรื่องอุปนิสัย 7 ประการ
พัฒนาสูผูมีประสิทธิภาพสูง

20 ต.ค./2556

6 ชั่วโมง

21 ต.ค./2556

3 ชั่วโมง

การอบรมเรื่องหลักสูตรการ
พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยก
ระดับคุณภาพผูเรียนในศตวรรษ
ที่ 21 และแนวคิดหองเรียนกลับดาน

22 ต.ค./2556

6 ชั่วโมง

62

จํานวนบุคลากร
/ คน

9-11 ต.ค./2556

59

61

หนวยงานที่จัด

สํานักงานคณะกรรมการ ครูสุจิรา
การสงเสริมการศึกษา
ครูวราภรณ
เอกชน
ครูวันเพ็ญ คง
ครูสุนันท
โรงเรียนอัสสัมชัญสีลม ครูศิริพรรณ เลิศ
ครูสุรภา
ครูกฤษณา เกตุ
ครูประกายกุล
ครูไพพรรณ
ครูกัญญาภัสส
ครูดวงใจ
ครูปทมาภรณ
ครูปาริชาต
ครูปตุพร
ครูกุลิสรา
ครูศิริพรรณ ถา
ครูพิรดา
ครูกัญญาวีร
ครูปราโมทย
ครูอนุวัฒน
บริษัทสรรพสินคา
ครูรัตนาวดี
ตั้งฮั่วเส็ง จํากัด
ฝายบุคลากร
โรงเรียนเซนตโยเซฟ
คอนเวนต
ฝายบุคลากร
โรงเรียนเซนตโยเซฟ
คอนเวนต

บุคลากรทั้ง
โรงเรียน
ครูผูสอน

ลําดับ

63

64

การอบรม / สัมมนา / การประชุม
ปฏิบัติการ / การศึกษาดูงาน
การสัมมนา เรื่องการจัดการเรียน
การสอนวิศวกรรมศาสตร
รูปแบบใหม ณ มจธ.ราชบุรี
การสัมมนา เรื่อง Samsung’s
Innovative Technology for
Future Education

วัน/ เดือน/ป

2 พ.ย./2556

ระยะเวลา/
ชั่วโมง
4 ชั่วโมง

7 พ.ย./2556

3 ชั่วโมง

หนวยงานที่จัด

คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลค
โทรนิคส จํากัด

จํานวนบุคลากร
/ คน
ครูพิชามญชุ

ครูสุนันท
ครูวันเพ็ญ คง
ครูเกษม
ครูปทมา
ครูหทัยรัตน
ครูนันทา
ครูเกษรอุบล
ครูอรทัย ธา
ครูอรทัย จิตต
ครูศิริพร ใจ
ครูชนิดาภา
คณะครูกลุมสาระ
การเรียนรูสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา
ครูกฤตรินทร

65

การประชุมวิชาการนานาชาติ
เรื่อง การประกันคุณภาพการ
ศึกษาประจําป 2556

7-8 พ.ย./2556

12 ชั่วโมง

66

การอบรม เรื่อง ปรับสมดุลการ
รับประทานอาหารใหรูปรางสม
สวน

11 พ.ย./2556

2 ชั่วโมง

ฝายบริหารจัดการ
โรงเรียนเซนตโยเซฟ
คอนเวนต

67

การสัมมนา เรื่อง โครงการสัมมนา
ครูแนะแนว
การสัมมนา เรื่อง Wake up your
Creativity wave ปลุกคุณใหตื่น!
ดวยพลังคลื่นเพลงแหงความคิด
สรางสรรค

21 พ.ย./2556

3 ชั่วโมง

21 พ.ย./2556

3 ชั่วโมง

การประชุมคณะกรรมการสมาคม
ครูโรงเรียนคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย
การประชุมวิชาการ เรื่อง สะทอน
ปญหารวมหาทางออก กองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

27 พ.ย./2556

2 ชั่วโมง

คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บริษัทนานมีบุคส
ครูเนาวรัตน
ครูสุรภา
ครูสยุมพร
ครูรักชนก
ครูชนิดาภา
ครูพาณี
สมาคมครูโรงเรียน
ครูพาณี
คาทอลิกแหงประเทศไทย

29 พ.ย./2556

3 ชั่วโมง

68

69

70

สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

ครูปุณวัชร

ลําดับ

71

72
73

74

75

76

77.

78.

การอบรม / สัมมนา / การประชุม
ปฏิบัติการ / การศึกษาดูงาน
การอบรม เรื่อง การทําวิจัยในชั้น
เรียน

การอบรมผูนําการอาน “Train The
Leader to Master Reader”
การอบรมเรื่องพัฒนาศักยภาพ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
โรงเรียนปลอดบุหรี่
การสัมมนาพิเศษหัวขอยกระดับ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร
แนวใหมดวยการพัฒนาเด็กเปน
รายบุคคล
การสัมมนากอนการตรวจนิเทศ
และติดตามการใหเงินอุดหนุนและ
กองทุนสงเสริมโรงเรียนในระบบ
การอบรมผูตรวจประเมินมาตรฐาน
โรงเรียนในเครือภคินีเซนตปอล

ประชุมคณะกรรมการศูนย
ปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติด เขตบางรัก
การสัมมนา โครงการสัมมนา
อาจารยแนะแนวในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ประจําป 2557

วัน/ เดือน/ป

24 ธ.ค./2556

29 ม.ค./2557
5 ก.พ./2557

ระยะเวลา/
หนวยงานที่จัด
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง ฝายบุคลากร
โรงเรียนเซนตโยเซฟ
คอนเวนต
7 ชั่วโมง ชมรมบรรณารักษหอง
สมุดโรงเรียน
6 ชั่วโมง มูลนิธิรณรงคเพื่อการ
ไมสูบบุหรี่

จํานวนบุคลากร
/ คน
ครูเขาใหม
จํานวน 13 คน

ครูศิริพร ไชย
ครูวรวิทย

5 ก.พ./2557

6 ชั่วโมง

สถาบันนามีบคุ อินโน
เวชั่น

ครูสกาวฟา
ครูอมรรัตน

9 ก.พ./2557

6 ชั่วโมง

สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน

ครูสุจริต
ครูนีรัม

25 ก.พ.-1 มี.ค./2557

6 ชั่วโมง

คณะภคินีเซนตปอล
เดอ ชารตร

29 ก.พ./2557

2 ชั่วโมง

สํานักงานเขตบางรัก

ครูยุพร
ครูรักชนก
ครูวันดี
ครูเบญจรงค
ครูอาภรณี
ครูรัตนพร
ครูปตุพร
ครูจุไรรัตน
ครูกฤชธนา
ครูธนภัทร
ครูเพ็ญพิมล

4 มี.ค./2557

6 ชั่วโมง

วิทยาลัยนานาชาติ
มหวิทยาลัยมหิดล

ครูมรกต
ครูเบญจรงค
ครูพิชามญชุ

ลําดับ

79.

80.

การอบรม / สัมมนา / การประชุม
ปฏิบัติการ / การศึกษาดูงาน
สัมมนาทิศทางการดําเนินงาน ของ
สถาบันการบินพลเรือน
ในป 2557-2561
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และทักษะการสอนสําหรับครู
“การฝกคิดวิเคราะหโดยใชขอสอบ
โอเน็ต”

วัน/ เดือน/ป

ระยะเวลา/
หนวยงานที่จัด
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง สถาบันการบินพลเรือน

จํานวนบุคลากร
/ คน
ครูปุณวัชร

6-7 มี.ค./2557

12 ชั่วโมง คณะภคินีเซนตปอล เดอ
ชารตร

ครูณพร
ครูอรพรรณ
ครูอรวรรณ พุทธ
ครูชมพูนุท
ครูกาญจนา มวง
ครูปราณีต
ครูทัศนา ศิลา
ครูสยุมพร
ครูประสวย
ครูเพ็ญพิมล
ครูผุสดี
ครูมะลิวัลย
ครูวันดี ทรง
ครูวาสนา
ครูยุพร
ครูศิรินุช
ครูเกษรอุบล
ครูศุภรา
ครูบุคลากรทาง
การศึกษา
จํานวน 42 คน
ครูบุคลากรทาง
การศึกษา
จํานวน 42 คน
ครูพาณี
ครูสมพร
ครูธันยธรณ
ครูสายอรุณ
ครูรักชนก

5 มี.ค./2557

81.

การอบรมคอมพิวเตอรเพื่อการใช
งานในปจจุบัน

10 มี.ค./2557

6 ชั่วโมง ฝายบุคลากร

82.

การอบรมคานิยม 12 ประการในการ
ทํางานอยางมีความสุข

11 มี.ค./2557

3 ชั่วโมง ฝายบุคลากร

83.

การอบรม การใชงานของ
เครื่องยนตระบบ FIRE PUMP

11 มี.ค./2557

2 ชั่วโมง

ฝายบริหารจัดการ
ฝายทรัพยากรฯ

ลําดับ

84.

85.
86.
87.
88.
89.
90.

91.
92.

การอบรม / สัมมนา / การประชุม
ปฏิบัติการ / การศึกษาดูงาน
การอบรม การใชงานของ
เครื่องยนตระบบ FIRE PUMP
(ตอ)

การอบรมตลาดนัดความรู
“การทําขนมพายกลวยและ
วิชลอแรนด”
การอบรมตลาดนัดความรู
“การทําขนมลูกชุบ”
การอบรมตลาดนัดความรู
“การฝกโยคะ”
การอบรมตลาดนัดความรู
“การทําขนมบัวลอยมิตรภาพ”
การอบรมตลาดนัดความรู
“การให Feed back”
การอบรมตลาดนัดความรู
“ผลิตภัณฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม”
การอบรมตลาดนัดความรู
“ เดคูพาจ (ตะกราเอนกประสงค
ลดโลกรอน”
การอบรมตลาดนัดความรู
“การทํากวยเตี๋ยวลุยสวน”
การอบรมตลาดนัดความรู
“คอมพิวเตอรเพื่อการใชงานใน
ปจจุบัน”

วัน/ เดือน/ป

11 มี.ค./2557

3 ชั่วโมง

ฝายบุคลากร

จํานวนบุคลากร
/ คน
ครูดํารงค
ครูอุเทน
ครูวีรยุทธ
ครูวิชัย
ครูองอาจ
ครูปราโมทย
ครูพานิช
ครูฉวีวรรณ แยม
ครูโสมรภี
ครูจํานวน 36 คน

11 มี.ค./2557

3 ชั่วโมง

ฝายบุคลากร

ครูจํานวน 23 คน

11 มี.ค./2557

3 ชั่วโมง

ฝายบุคลากร

ครูจํานวน 19 คน

11 มี.ค./2557

3 ชั่วโมง

ฝายบุคลากร

ครูจํานวน 30 คน

11 มี.ค./2557

3 ชั่วโมง

ฝายบุคลากร

ครูจํานวน 31 คน

11 มี.ค./2557

3 ชั่วโมง

ฝายบุคลากร

ครูจํานวน 29 คน

11 มี.ค./2557

3 ชั่วโมง

ฝายบุคลากร

ครูจํานวน 29 คน

11 มี.ค./2557

3 ชั่วโมง

ฝายบุคลากร

ครูจํานวน 29 คน

11 มี.ค./2557

3 ชั่วโมง

ฝายบุคลากร

ครูจํานวน 21 คน

11 มี.ค./2557

ระยะเวลา/
หนวยงานที่จัด
ชั่วโมง
2 ชั่วโมง ฝายบริหารจัดการ
ฝายทรัพยากรฯ

ลําดับ

93

การอบรม / สัมมนา / การประชุม
ปฏิบัติการ / การศึกษาดูงาน
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และทักษะการสอนสําหรับครู
อบรมวิชาคณิตศาสตร หัวขอ
“การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตรโดยใชเทคโนโลยี
สื่อประสม”

วัน/ เดือน/ป

12-13 มี.ค./2557

ระยะเวลา/
หนวยงานที่จัด
ชั่วโมง
12 ชั่วโมง คณะภคินีเซนตปอล เดอ
ชารตร

จํานวนบุคลากร
/ คน
ครูดวงกมล
ครูการุณ
ครูสุขุมาลย
ครูสุบรรณ
ครุฐินะกุล
ครูเพียงนภา
ครูนันทา
ครูศิริพร ใจ
ครูศุภกรณ
ครูอรทัย จิตต
ครูพรรษพร
ครูมิตทยา
ครูนงลักษณ
ครูอุดมศักดิ์
ครูมุกรินทร
ครูวรศักดิ์

