ที่

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

1

นางสาวเด่นนภา อินโนนเชือก

แบบรายงานข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)
ตำแหน่ง
หลักสูตรที่
วัน/เดือน/ปี
ผ่านการพัฒนา
ที่เข้ารับการพัฒนา
ครู
การอบรม
29-30 ตุลาคม 2561
“โครงการพัฒนาครูสร้างองค์ความรู้
คู่คุณธรรม”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
5 ธันวาคม 2561
การลง Log Book
กิจกรรม
7-8 ธันวาคม 2561
“การพัฒนาศักยภาพครูด้านการสอนอ่าน
เขียน คิดวิเคราะห์ ระยะที่ 1”
กิจกรรม “การสอนอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562
ด้วยกิจกรรมเชิงรุก”
การอบรมสัมมนาแนวทางการประเมิน
24 กุมภาพันธ์ 2562
ว.21/2560

หน่วยงานที่จัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร
การอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ 29 เมษายน 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กับประเทศไทย”
สมุทรสาคร
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษา 9-11 พฤษภาคม 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
ด้วยระบบทางไกล โครงการ
เทคโนโลยี (สสวท.)
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เรื่อง ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้าน
6 กรกฎาคม 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
“กิจกรรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียพัฒนาการ
อ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์”

หมาย
เหตุ

ที่

2

3

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

นางสาวธนวรรณ พัฒสงค์

นางละมูล เอี่ยมวิจารณ์

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

ครู

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
อบรม เรื่อง การจัดการหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้และ
การวัดผล
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้าน
การอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
“กิจกรรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียพัฒนาการ
อ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ ถอด
บทเรียนและประเมินโครงการ ระยะที่ 2”
การอบรมเชิงปฏิบัติการการลง Log book
การอบรมสัมมนาแนวทางการประเมิน
ว.21/2560
อบรมโครงการขับเคลื่อนจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา (STEM Education)
อบรม Lions Quest
อบรมการบันทึกบัญชีด้วยแอพพลิเคชั่นตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษา
การพัฒนาศักภาพครูผู้สอน ด้านการจัดการ
เรียนการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ
(Computing Science)
อบรมโครงการสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม
รุ่นที่ 2

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา
23 มิถุนายน 2562

หน่วยงานที่จัด
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

3-4 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

5 ธันวาคม 2561
24 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนเอกชัย

25-27 เมษายน 2562

สพฐ.

9-10 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยธนบุรี
18 กรกฎาคม 2562
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
26-28กรกฎาคม 2562 สพป.สมุทรสาคร
31 สิงหาคม 2562

สพป.สมุทรสาคร

27-30 ตุลาคม 2561

สพป.สมุทรสาคร

หมาย
เหตุ

ที่

4

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

นางสาวนุชนาฏ เรือนคง

ตำแหน่ง

ครู

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการการลง Log book
การอบรมสัมมนาแนวทางการประเมิน
ว.21/2560
อบรมพัฒนาเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในยุคดิจิทัล
อบรมการบันทึกบัญชีด้วยแอพพลิเคชั่นตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อบรมโครงการขับเคลื่อนจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา (STEM Education)
อบรมโครงการสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม
รุ่น 2
อบรมการจัดทำ Lookbook
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการ
ตอนยกระดับคะแนน O-net
และวิเคราะห์ชิ้นงานนักเรียน
การอบรมสัมมนาแนวทางการประเมิน
ว.21/2560
อบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็ม ระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย ศูนย์อบรม สพฐ.148
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Lions-Quest
SKILLS FOR ADOLESCENCE
หลักสูตรทักษะชีวิติสำหรับเยาวชน
Lions Clubs International 310 D

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา
5 ธันวาคม 2561
24 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วยงานที่จัด
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนเอกชัย

17-18 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
18 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

24-26 เมษายน2562

สพฐ.

27-30 ตุลาคม ๒๕61

สพป.สมุทรสาคร

5 ธันวาคม ๒๕61
21-22 มกราคม ๒๕62

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)
โครงการ
Chevron Enioy Science

24 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนเอกชัย

19-21 เมษายน ๒๕62

สพฐ.

9-10 พฤษภาคม ๒๕62 มหาวิทยาลัยธนบุรี
กรุงเทพมหานคร

หมาย
เหตุ

ที่

5

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

นางสาวนฤมล กุยยกานนท์

ตำแหน่ง

ครู

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
อบรมครูด้วยระบบทางไกล
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.206
อบรมการบันทึกบัญชีด้วยแอพพลิเคชั่นตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชุมปฏิบัติการพัฒนา
ครูทะเบียน-วัดผล ด้านการจัดทำ
สารสนเทศ เพื่อเป็นฐานในการใช้ข้อมูลด้าน
ผลสัมฤทธิ์
อบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
สถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกัน
ปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็ก
และเยาวชนอย่างยั่งยืน
(1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา)
อบรมโครงการการประดิษฐ์ชุดทดลองการ
สอนวิทยาศาสตร์อย่างง่าย
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรม
และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบูรณา
การ “STEEMS” และวิศวกรรมคือพื้นฐาน
(EIE)
การอบรมเชิงปฏิบัติการการลง Log book
อบรมโครงการขับเคลื่อนจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา (STEM Education)
อบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา
17-20พฤษภาคม ๒๕62 สพฐ.

หน่วยงานที่จัด

18 กรกฎาคม ๒๕62

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

20 กรกฎาคม ๒๕62

สพม.10

3 สิงหาคม ๒๕62

สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน
จ.สมุทรสาคร

14-15 สิงหาคม ๒๕62

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

31 สิงหาคม ๒๕62

สพป.สมุทรสาคร

28-29 กันยายน ๒๕62 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

5 ธันวาคม 2561
25-27 เมษายน 2562

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)
สพฐ.

23 มิถุนายน 2562

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

ตำแหน่ง

6

นางรุ่งอรุณ สอสิริกุล

ครู

7

นางสาวปริญญา ยกพล

ครู

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
ห้องเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรม
การค้นคว้างานวิจัยต่างประเทศ
ด้วยระบบออนไลน์
ครูต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรม

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา
8 มกราคม 2562
9 มกราคม 2562

สุจริตไทยหลักสูตรสำหรับข้าราชการผ่าน
ระบบ E-learning
การประชุมโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้น
กล้าความดีตามวิถีพอเพียง
พัฒนาครู พัฒนานักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21
ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
การสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกันป้องกัน
ปัญหาพฤติกรรมและการใช้ความรุนแรงต่อ
เยาวชนอย่างยั่งยืน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ปี
การศึกษา2562
เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการการประดิษฐ์ชุด
ทดลองการสอนวิทยาศาสตร์อย่างง่าย
(Teaching Science through Hands-On
Experiment)ภายใต้โครงการ “Chevron
Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่อ
อนาคต”
ได้เข้าร่วมกิจกรรม“การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและ
โค้ดดิ้ง ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy
Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

29เมษายน2562

9กุมภาพันธ์ 2562

หน่วยงานที่จัด
โรงเรียนคลองครุ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

18 มิถุนายน 2562

ชมรมพุทธศาสตร์สากล
จ.ปทุมธานี
ระบบ E-learning
www.thaihonesty.org
โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม

28 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

23 ตุลาคม 2563

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

25 ตุลาคม 2563
23 มกราคม 2563

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

14-15 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

14-15 ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

ตำแหน่ง

8

นางทิพย์เกษร ใช้บางยาง

ครู

9

นายทรงวุฒิ จิตรประเสริฐ

ครูผู้ช่วย

10

11

นายสันติสุข งามเจริญ

นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้ว

ครู

ครู

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
อบรมการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมี
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามเกณฑ์
ว.21 สายงานสอน
อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมจัดโดย
มหาวิทยาลัยสยาม
อบรมหลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ระดับประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) เรื่อง เก็บ
ดาวมาฝากเธอ
อบรมการบันทึกบัญชีด้วยแอพพลิเคชั่นตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จัดโดยมหาวิทยาลัยสยาม
อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
อบรมโครงการพัฒนาครูสร้างองค์ความรู้คู่
คุณธรรมประจำปี2562
การอบรมการจัดการหลักสูตรและหน่วย
การเรียนรู้
การส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนในสถานศึกษา
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงและการปกป้อง
คุ้มครองเด็ก
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา
25 ตุลาคม 2562

หน่วยงานที่จัด
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

24 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร

17–18มิถุนายน2562

คุ้มพญาซอ รีสอร์ท
จังหวัดสมุทรสงคราม

25–27เมษายน 2562

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

18 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

21 กันยายน 2562

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
จังหวัดสมุทรสาคร

27 –29 ตุลาคม 2562

โรงแรมราชศุภมิตรจังหวัดกาญจนบุรี

23 มิถุนายน 2562

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

3 สิงหาคม 2562

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

25 ตุลาคม 2562

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

หมาย
เหตุ

ที่

12

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

นางสาวณัฏฐนันท์ แก้วสันเทียะ

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
อบรมหลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ระดับประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) เรื่อง เก็บ
ดาวมาฝากเธอ
อบรมการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมี
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามเกณฑ์ ว.
21 สายงานสอน
อบรม “หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา”
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4-ป.6) เรื่องเก็บ
ดาวมาฝากเธอ
กิจกรรมการผลิตสื่อมัลติมิเดียพัฒนาการ
อ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์
อบรมการบันทึกบัญชีด้วยแอพพลิเคชั่นตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดย
มหาวิทยาลัยสยาม
กิจกรรมการผลิตสื่อมัลติมิเดียพัฒนาการ
อ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ ถอด
บทเรียนและประเมินโครงการ ระยะที่ 2
โครงการ“การประดิษฐ์ชุดทดลองการสอน
วิทยาศาสตร์อย่างง่าย(Teaching Science
through Hands-On Experiment)”
ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy
Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย ระดับประถมศึกษา

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา

หน่วยงานที่จัด

25–27 เมษายน 2562 โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)
24 กุมภาพันธ์ 2562

25-27 เมษายน 2562
6 กรกฎาคม 2562
18 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนเอกชัยจังหวัดสมุทรสาคร
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

4 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สพป.สมุทรสาคร

14-15 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและ
ผลิต จำกัด สถาบันคีนันแห่งเอเชีย

31 สิงหาคม 2562

สพป.สมุทรสาคร

หมาย
เหตุ

ที่

13

14

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

นางสาวชาปิยา สิมลา

นางสาวศีรสุรางค์ นิราราช

ตำแหน่ง

ครู

ครูผู้ช่วย

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
“การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
บุคลิกภาพ” โครงการพัฒนาครูสร้างองค์
ความรู้คู่คุณธรรม ประจำปี 2562
โครงการพัฒนาครูสร้างองค์ความรู้คู่
คุณธรรม ประจำปี 2562

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา
21 กันยายน 2562

โครงการ“การประดิษฐ์ชุดทดลองการสอน
วิทยาศาสตร์อย่างง่าย(Teaching Science
through Hands-On Experiment)”
ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy
Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่
ต้องการดูแลเป็นพิเศษ
อบรมด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการ
สะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อบรมการจัดหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้และการวัดผล
อบรม คลินิกให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัว
อบอุ่น
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การลง
Logbook
การอบรมโครงการพัฒนาครูสร้างองค์
ความรู้คู่คุณธรรม

11 พฤศจิกายน2562

27 ตุลาคม 2562
29 ตุลาคม 2562

1-2 พฤษภาคม2562

หน่วยงานที่จัด
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
จังหวัดสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
ณ โรงแรมราชศุภมิตร
จังหวัดกาญจนบุรี
สพป.สมุทรสาคร
ณ โรงแรมราชศุภมิตร
จังหวัดกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและ
ผลิต จำกัด
สถาบันคีนันแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยธนบุรี

9-11 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)
23 มิถุนายน 2562

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

3 สิงหาคม 2562

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

5 ธันวาคม 2561
27-29 ตุลาคม
2562

ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

หมาย
เหตุ

ที่

15

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

นางเพ็ญทิพา จิรธนพันธ์

ตำแหน่ง

ครู

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
การสอนอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ด้วย
กิจกรรมเชิงรุก (ภายใต้โครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน
และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน)
หลักสูตรการพัฒนาครูด้วยระบบทางไกล
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.3)
เรื่อง หนูหนูกับ ZOO ใหม่
เข้าร่วมอบรมการจัดหลักสูตร หน่วยการ
เรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการ
วัดผล
อบรม คลินิกให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัว
อบอุ่นโดย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
บุคลิกภาพ โครงการพัฒนาครูสร้างองค์
ความรู้คู่คุณธรรม
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
อ่าน เขียน ของนักเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางของ HALO
MODEL
Classroom Language for integrating
with all subjiects
อบรมการจักการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLYV)

วัน/เดือน/ปี
หน่วยงานที่จัด
ที่เข้ารับการพัฒนา
9 -10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเซนทรัลเพลส อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร

24-26พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

23 มิถุนายน 2562

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

3 สิงหาคม 2562

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

25-27 ตุลาคม 2562

ณ โรงแรมศุภมิตรจังหวัดกาญจนบุรี

15-16กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา

13–14 พฤษภาค2560 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)
26 กรกฏาคม 2560

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

หมาย
เหตุ

ที่

16

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

นางสาวนิตยา ทั้วสุภาพ

ตำแหน่ง

ครู

หลักสูตรที่
วัน/เดือน/ปี
หน่วยงานที่จัด
ผ่านการพัฒนา
ที่เข้ารับการพัฒนา
ขับเคลื่อนกิจกรiรมการจัดการเรียนรู้ด้วยสะ 16–17 กันยายน 2560 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)
เมศึกษา (STEM Education)
สื่อสร้างสุข สนุกกับการอ่านการเขียน
11 ตุลาคม 2560
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)
การพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ด้วย
กิจกรรมเชิงรุก (ภายใต้โครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต)
หลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วย
ระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็ม
ศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.3)
เรื่อง ตามล่าหาสมบัติ
หลักสูตรพัฒนาครู รับองโดยสถาบันคุรุ
พัฒนา
การสอนอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ด้วย
กิจกรรมเชิงรุก(ภายใต้โครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน
และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน)
หลักสูตรการพัฒนาครูด้วยระบบทางไกล
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.3)
เรื่อง หนูหนูกับ ZOO ใหม่
Classroom Language for integrating
with all subjiects
อบรมการจักการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLYV)

10 -11 มีนาคม 2561

ณ โรงแรมเซนทรัลเพลส อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร

26–28พฤษภาคม2561 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

7 – 8 กรกฎาคม 2561 โรงแรมริเวอร์วิวเพลส พระนครศรีอยุธยา
9 -10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเซนทรัลเพลส อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร

24-26พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

13–14 พฤษภาค2560 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)
26 กรกฏาคม2560

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

หมาย
เหตุ

ที่

17

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

นางสาวอุทัยวรรณ สมบูรณ์พูลเพิ่ม

ตำแหน่ง

ครู

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
ขับเคลื่อนกิจกรiรมการจัดการเรียนรู้ด้วยสะ
เมศึกษา (STEM Education)
สื่อสร้างสุข สนุกกับการอ่านการเขียน
หลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วย
ระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็ม
ศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.3)
เรื่อง ตามล่าหาสมบัติ
หลักสูตรพัฒนาครู รับองโดยสถาบันคุรุ
พัฒนา
การสอนอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ด้วย
กิจกรรมเชิงรุก
(ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
ด้านการอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน)
หลักสูตรการพัฒนาครูด้วยระบบทางไกล
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.3)
เรื่อง หนูหนูกับ ZOO ใหม่
อบรม Logbook

วัน/เดือน/ปี
หน่วยงานที่จัด
ที่เข้ารับการพัฒนา
16–17 กันยายน 2560 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณา
การสะเต็มศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อบรมทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน
( Skill for Adolescence)

9-11 พฤษภาคม 2562 สสวท.
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

11 ตุลาคม 2560
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)
26–28พฤษภาคม2561 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

7 – 8 กรกฎาคม 2561 โรงแรมริเวอร์วิวเพลส พระนครศรีอยุธยา
9 -10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเซนทรัลเพลส อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร

24-26พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

5 ธันวาคม 2561

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

9-10 พฤษภาคม ๑๕๖๒ มหาวิทยาลัยธนบุรี

หมาย
เหตุ

ที่

18

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

นางพนิดา ปรัชญาเกรียงไกร

ตำแหน่ง

ครู

หลักสูตรที่
วัน/เดือน/ปี
ผ่านการพัฒนา
ที่เข้ารับการพัฒนา
อบรมการจัดหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้
23 มิถุนายน ๒๕๖๒
แผนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผล
อบรม คลินิกให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัว 3 สิงหาคม 2562
อบอุ่น
อบรม Logbook

5 ธันวาคม 2561

อบรมทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน
9-10 พฤษภาคม ๑๕๖๒
( Skill for Adolescence)
อบรมการจัดหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้
23 มิถนุ ายน ๒๕๖๒
แผนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผล
อบรม คลินิกให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัว 3 สิงหาคม 2562
อบอุ่น
19

20

นายวชิระ เกิดจันทร์ตรง

นางอุไรวรรณ แย้มละออ

ครู

ครู

อบรมเชิงปฏิบัติการการลง logbook
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมครู
หลักสูตรสร้างเสริมทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมสำหรับครู(NLP for Teachers)
อบรมทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน ( Skill for
Adolescence)
อบรมการจัดการหลักสูตร หน่วยการ
เรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้และการวัดผล
อบรม Logbook

๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

อบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลโครงการ
บูรณาการ สะเต็มศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยงานที่จัด
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)
มหาวิทยาลัยธนบุรี
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

9-10 พฤษภาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยธนบุรี
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

5 ธันวาคม 2561

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

4-6 เมษายน 2562

สสวท.
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

หมาย
เหตุ

ที่

21

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

นางสาวศศิธร สงภักดิ์

ตำแหน่ง

ครู

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณา
การสะเต็มศึกษา
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
อบรมเครือข่ายสุจริตไทยหลักสูตรสำหรับ
ข้าราชการ
อบรมทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน
( Skill for Adolescence)
อบรมการจัดหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผล
อบรม คลินิกให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัว
อบอุ่น

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา
25-27 เมษายน 2562

การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ Office ตามกระบวนงาน คู่มือ
สำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา
การจัดทำฐานข้อมูลระบบออนไลน์
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2562
เข้าร่วมอบรมการประยุกต์ใช้เครื่องคำนวณ
วิทยาศาสตร์ในห้องเรียนคณิตศาสตร์ โดย
บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)
จำกัด
อบรม Logbook

26 เมษายน 2562

หน่วยงานที่จัด
สสวท.
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)
www.thaihonesty.org

9-10 พฤษภาคม ๑๕๖๒ มหาวิทยาลัยธนบุรี
23 มิถุนายน ๒๕๖๒

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

3 สิงหาคม 2562
17 สิงหาคม 2562

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)
สพป.สมุทรสาคร

27 กันยายน 2562

สพป.สมุทรสาคร

24 ตุลาคม 2561

บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)
จำกัด
โรงแรมเดอะบาซาร์แบงค็อก
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

5 ธันวาคม 2561

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

ตำแหน่ง

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
ประชุมปฏิบัติการชี้แจงผู้อำนวยการและ
หัวหน้าครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาประจำศูนย์
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา
27-28 มกราคม 2562

อบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลโครงการ
บูรณาการ สะเต็มศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

4-6 เมษายน 2562

สสวท.
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณา
การสะเต็มศึกษา
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
อบรมเครือข่ายสุจริตไทยหลักสูตรสำหรับ
ข้าราชการ
ประชุมสามัญ สหวิทยาเขตท่าจีน
ปีการศึกษา 2562
อบรมการจัดหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผล
อบรมเชิงปฏิบัติการ
"ยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา"

25-27 เมษายน 2562

สสวท.
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

26 เมษายน 2562

www.thaihonesty.org

15 มิถุนายน 2562

สหวิทยาเขตท่าจีน

23 มิถุนายน ๒๕๖๒

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

26-28 กรกฎาคม
2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร

อบรม คลินิกให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัว 3 สิงหาคม 2562
อบอุ่น

หน่วยงานที่จัด
สสวท.
โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

22

นางสาวณปภัช ชัยมงคล

23

นางสาวเกศสุดา พงษ์บ้านแพ้ว

ตำแหน่ง
ครู

ครูผู้ช่วย

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
อบรมเชิงปฏิบัติการการลง logbook
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมครู
หลักสูตรสร้างเสริมทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมสำหรับครู(NLP for Teachers)
อบรมทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน
( Skill for Adolescence)
อบรมการจัดการหลักสูตร หน่วยการ
เรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้และการ
วัดผล
อบรมคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน
วิทยากรจากสถานพินิจ
เป็นพี่เลี้ยงการอบรมครู สะเต็มศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำโรงเรียนศูนย์
ฝึกอบรม สพฐ.148
ผ่านการทดสอบหลังการอบรมการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม DLTV TELETRAINING
ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
อบรมผลิตสื่อมัตติมีเดีย เพื่อพัฒนา
การอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์
ได้ผ่านการอบรมการจัดทำหลักสูตร

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา
๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ได้เข้าร่วมการผลิตสื่อมัลติมีเดียพัฒนาการ
อ่าน การเขียนและการวิเคราะห์ ระยะที่ 1

6 กรกฎาคม ๒๕62

หน่วยงานที่จัด
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

9-10 พฤษภาคม ๑๕๖๒ มหาวิทยาลัยธนบุรี
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

9–11 พฤษภาคม ๒๕62 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
15 พฤษภาคม ๒๕62
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
7–9 มิถุนายน ๒๕62
23 มิถุนายน ๒๕62

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

ตำแหน่ง

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การสร้างหุ่นยนต์ และการควบคุมอัตโนมัติ
พื้นฐาน”(Robotic TRO Camp 2019)
ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก
บัญชีด้วยแอพพลิเคชั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ได้เข้าร่วมโครงการการยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการ
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขึ้น
พื้นฐาน กิจกรรมการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
พัฒนาการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์
ถอดบนเรียนและประเมินโครงการ
ได้เข้าร่วมการประชุมการใช้โปรแกรมระบบ
ลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา
2562ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพผู้สอน Computing Sciences
ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562
ได้ผ่านการอบรม e -Learning หลักสูตร
“Digital Literacy”ทักษะความเข้าใจและ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์
“การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา”

วัน/เดือน/ปี
หน่วยงานที่จัด
ที่เข้ารับการพัฒนา
12-13กรกฎาคม ๒๕62 มหาวิทยาลัยธนบุรี
18 กรกฎาคม ๒๕62

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

3-4 สิงหาคม ๒๕62

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

29 สิงหาคม ๒๕62

สพป.สมุทรสาคร

31 สิงหาคม ๒๕62

สพป.สมุทรสาคร

21 กันยายน ๒๕62

สพป.สมุทรสาคร

19 ตุลาคม ๒๕62

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ

20 ตุลาคม ๒๕62

ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
แห่งประเทศไทย

หมาย
เหตุ

ที่

24

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

นางสาวมุกดา บัวใหญ่รักษา

ตำแหน่ง

ครู

หลักสูตรที่
วัน/เดือน/ปี
ผ่านการพัฒนา
ที่เข้ารับการพัฒนา
ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครู สร้าง 27–29 ตุลาคม ๒๕62
องค์ความรู้คู่คุณธรรม ประจำปี 2562
ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี
ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริม 14–15 ธันวาคม ๒๕62
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับ
ครูวิทยาการคำนวณ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การลง Log Book
กิจกรรม“การพัฒนาศักยภาพครูด้านการ
สอน อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ระยะที่ 1”
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้าน
การอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม “การสอนอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์
ด้วยกิจกรรมเชิงรุก” โครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน
และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
อบรมสัมมนาแนวทางการประเมิน
ว.21/2560

หน่วยงานที่จัด
สพป.สมุทรสาคร

5 ธันวาคม 2561
7-8 ธันวาคม 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ร่วมกับ
สำนักบริการวิชาการ
ม.บูรพา
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

9-10กุมภาพันธ์ 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

24 กุมภาพันธ์ 2562

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร
24-26พฤษภาคม2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษา
ด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการ
สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
เรื่อง หนูหนูกับ ZOO ใหม่
อบรมการจัดการหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ 23 มิถุนายน 2562
แผนการจัดการเรียนรู้และการวัดผล

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

หมาย
เหตุ

ที่

25

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

นายรณกร รักษ์ศิลป

ตำแหน่ง

ครู

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
“กิจกรรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียพัฒนาการ
อ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์”
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้าน
การอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การบันทึกบัญชี
ด้วยแอพพลิเคชั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
“กิจกรรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียพัฒนาการ
อ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ ถอด
บทเรียนและประเมินโครงการระยะที่ 2”
อบรมเชิงปฏิบัติการ การลง Log Book
อบรมสัมมนาแนวทางการประเมิน
ว.21/2560

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา
6 กรกฎาคม 2562

หน่วยงานที่จัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

3-4 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

5 ธันวาคม 2561
24 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมครู
หลักสูตรสร้างเสริมทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมสำหรับครู(NLP for Teachers)
อบรมทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน ( Skill for
Adolescence)
อบรมการจัดการหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้และการวัดผล
อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การบันทึกบัญชี
ด้วยแอพพลิเคชั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อบรมคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน
วิทยากรจากสถานพินิจ

12 มีนาคม 2562

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

9-10 พฤษภาคม. 2562 มหาวิทยาลัยธนบุรี
23 มิถุนายน 2562

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

8 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

3 สิงหาคม 2562

สถานพินิจจังหวัดสมุทรสาคร

หมาย
เหตุ

ที่
26

27

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา
นางปรียนันท์ เกิดจันทร์ตรง

นางสาวชฎาภรณ์ จันทะบุดศรี

ตำแหน่ง
ครู

ครูผู้ช่วย

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
อบรมรักน้ำ
อบรม STEM
อบรม Creative School
อบรมการจัดการหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้และการวัดผล
อบรมเชิงปฏิบัติการการลง logbook
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมครู
หลักสูตรสร้างเสริมทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมสำหรับครู(NLP for Teachers)
อบรมทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน
( Skill for Adolescence)
อบรมการจัดการหลักสูตร หน่วยการ
เรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้และการ
วัดผล
อบรมคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน
อบรมเชิงปฏิบัติการ การลง Log Book
อบรมสัมมนาแนวทางการประเมิน
ว.21/2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ Oxford Professional
Development Workshop
อบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษา
ด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะ
เต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เรื่อง ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา
10-1 มีนาคม ๒๕๖๑
๕-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานที่จัด

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
23 มิถุนายน 2562

สิ่งแวดล้อม ภาค 5
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

9-10 พฤษภาคม ๑๕๖๒ มหาวิทยาลัยธนบุรี
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

3 สิงหาคม ๒๕๖๒
5 ธันวาคม 2561
24 กุมภาพันธ์ 2562

สถานพินิจจังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
Oxford University Press

28 มีนาคม 2562

9-11 พฤษภาคม 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมาย
เหตุ

ที่

28

29

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ คงบัว

นางสาวสุนันทา สุภาพจริตกุล

ตำแหน่ง

ครู

ครู

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
อบรมการจัดการหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้และการวัดผล
อบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
สถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกัน
ปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็ก
และเยาวชนอย่างยั่งยืน
อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การบันทึกบัญชี
ด้วยแอพพลิเคชั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา
การสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะการรู้เรื่องตาม
แนวทางการประเมิน PISA ด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา
ร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหา
พฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและ
เยาวชนอย่างยั่งยืน
การบันทึกบัญชีด้วยแอพพลิเคชั่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
โครงการค่ายทักษะชีวิต ปลุกพลัง KID
พิชิตปัญหายาเสพติด
การบันทึกบัญชีด้วยแอพพลิเคชั่นตาม8
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา
23 มิถุนายน 2562

หน่วยงานที่จัด
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

3 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

8 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

21 กันยายน 2562

สพป สมุทรสาคร

9-13 สิงหาคม 2562

สพฐ.

3 สิงหาคม 2562

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสมุทรสาคร

18 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

29–31พฤษภาคม2562 สพป.สมุทรสาคร
9 ตุลาคม 2562
18 กรกฎาคม 2562

องค์กรแห่งความสุขและ
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

หมาย
เหตุ

ที่

30

31

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

นายชาญวุฒิ ภูยาธร

นางสาววาธินี ขาวพุ่ม

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

ครู

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา
ร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหา
พฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและ
เยาวชนอย่างยั่งยืน
อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา
3 สิงหาคม 2562

การบันทึกบัญชีด้วยแอพพลิเคชั่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา
ร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหา
พฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและ
เยาวชนอย่างยั่งยืน
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้รายวิชา
วิทยาการคำนวณ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
บุคลิกภาพ โครงการพัฒนาครูสร้างองค์
ความรู้คู่คุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๒
โครงการพัฒนาครูสร้างองค์ความรู้คู่
คุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๒
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา
ร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหา
พฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและ
เยาวชนอย่างยั่งยืน
การบันทึกบัญชีด้วยแอพพลิเคชั่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

23 มิถุนายน 2562

หน่วยงานที่จัด
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาครและ
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสมุทรสาคร

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร

๒๗-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสมุทรสาคร

3 สิงหาคม 2562

18 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

ตำแหน่ง

3๒

นางสาวดวงพร พ่วงบางยาง

ครู

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
อบรม Logbook

วัน/เดือน/ปี
หน่วยงานที่จัด
ที่เข้ารับการพัฒนา
29–31พฤษภาคม2562 สพป.สมุทรสาคร
5 ธันวาคม 2561

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณา
การสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา
อบรมเครือข่ายสุจริตไทยหลักสูตรสำหรับ
ข้าราชการ
อบรมทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน
( Skill for Adolescence)
อบรมการจัดหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผล
อบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียพัฒนาการอ่าน
การเขียนและการวิเคราะห์
อบรมโครงการการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการ
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขึ้น
พื้นฐาน กิจกรรมการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
พัฒนาการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์
ถอดบนเรียนและประเมินโครงการ
อบรมกิจกรรมตามโครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน
และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่าน เขียน ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
แนวทางของ HALO MODEL

25-27 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562

สสวท.
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)
www.thaihonesty.org

9-10พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยธนบุรี

23 มิถุนายน 2562

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

6 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

3-4 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

15-16กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

ตำแหน่ง

33

นางสาววิลาสินี สมานวรศักดิ์

ครูผู้ช่วย

34

นางสาวอรณิชชา บุณยสิทธิ์พิชัย

ครู

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
โครงการพัฒนาครูสร้างองค์ความรู้คู่
คุณธรรม ประจำปี 2562“การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพ” โครงการ
พัฒนาครูสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม
ประจำปี 2562
อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรร
มาภิบาล ในสถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการค่ายทักษะชีวิต
ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหายาเสพติด
อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรร
มาภิบาล ในสถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา
ร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหา
พฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและ
เยาวชนอย่างยั่งยืน
อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
อบรม “หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่ง
ทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว
อบรมทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน (Skill for
Adolescence)
อบรมการจัดหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้
และการวัดผล

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา
27-29 ตุลาคม 2562

หน่วยงานที่จัด
สพป.สมุทรสาคร
ณ โรงแรมราชศุภมิตร
จังหวัดกาญจนบุรี

21 กันยายน 2562

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
จังหวัดสมุทรสาคร

9 ตุลาคม 2562

องค์กรแห่งความสุขและ
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
จังหวัดสมุทรสาคร

21 กันยายน 2562
3 สิงหาคม 2562

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสมุทรสาคร

23 มิถุนายน 2562

สพป.สมุทรสาคร และ
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)
9-11 พฤษภาคม 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
9-10 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยธนบุรี
23 มิถุนายน 2562

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

ตำแหน่ง

35

นางสุพัตรา วรรณวิกุล

ครู

36

นางชุติมา ดวงดุ

ครู

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การ
บันทึกบัญชีด้วยแอพพลิเคชั่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการการประดิษฐ์ชุด
ทดลองการสอนวิทยาศาสตร์อย่างง่าย
(Teaching Science through Hands-On
Experiment)ภายใต้โครงการ “Chevron
Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่อ
อนาคต”
ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการ
คำนวณและโค้ดดิ้ง ภายใต้โครงการ
“Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์
พลังคิด เพื่ออนาคต”
การอบรม “กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนนักเรียนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ หลักสูตรทักษะ
ชีวิตสำหรับเยาวชน”
หลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วย
ระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรื่อง
หนูหนูกับ ZOO ใหม่
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการผลิต
สื่อมัลติมิเดียพัฒนาการอ่าน เขียน คิด
วิเคราะห์ ระยะที่ 1”

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา
18 กรกฎาคม 2562

หน่วยงานที่จัด
ม.เอเชียอาคเนย์

14-15 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

14-15 ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1–2 พฤษภาคม2562

มหาวิทยาลัยธนบุรีกรุงเทพมหานคร

9 – 10 พฤษภาคม
2562
24-26 พฤษภาคม
2562

มหาวิทยาลัยธนบุรีกรุงเทพมหานคร

6 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบันส่งเสริมกรสอนวิทยาศาสตร์
( สสวท. )

หมาย
เหตุ

ที่

37

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

นางสาวเสาวลักษณ์ จิตต์อารีย์

ตำแหน่ง

ครู

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการผลิต
สื่อมัลติมิเดียพัฒนาการอ่าน เขียน คิด
วิเคราะห์ ระยะที่ 1”การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “กิจกรรมการผลิตสื่อมัลติมิเดีย
พัฒนาการอ่านเขียนคิดวิเคราะห์ระยะที่ 1”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการผลิต
สื่อมัลติมิเดียพัฒนาการอ่าน เขียนและคิด
วิเคราะห์ ถอดบทเรียนและประเมิน
โครงการ ระยะที่ 2”
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่การนิเทศภายใน โดยใช้
ห้องเรียนเป็นฐาน”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่าน เขียน ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
แนวทางของ HALO MODEL”
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่
ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล
(กลุ่มครูปฐมวัย)หลักสูตรการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
เทคโนโลยีในระดับปฐมวัยโครงการพัฒนา
เด็กปฐมวัย (3-5ปี)อย่างมีคุณภาพด้วยการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาใน
ระดับปฐมวัย

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา
7 - 9 มิถุนายน 2562

หน่วยงานที่จัด
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

3 – 4 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

22 ตุลาคม 2562

สพป. สมุทรสาคร

15–16กุมภาพันธ์2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2 พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพ

8-9 มิถุนายน 2562

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หมาย
เหตุ

ที่

38

39

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

นางสาววรรณา ชีพนุรัตน์

นางสาวดวงพร ทองจำรัส

ตำแหน่ง

ครู

ครู

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“วิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบไม่ใช่อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์”
การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล
(กลุ่มครูปฐมวัย)หลักสูตรการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
เทคโนโลยีในระดับปฐมวัยโครงการพัฒนา
เด็กปฐมวัย (3-5ปี)อย่างมีคุณภาพด้วยการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาใน
ระดับปฐมวัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล
(กลุ่มครูปฐมวัย)หลักสูตรการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มใน
ระดับปฐมวัยโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(3-5ปี)อย่างมีคุณภาพด้วยการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาใน
ระดับปฐมวัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“วิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบไม่ใช่อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์”
ประชุมวิชาการ
ด้านทันตสุขภาพในโครงการส่งเสริมและ
ป้องกันทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย ปี 2562

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา
8-9 พฤษภาคม 2562
10-11 พฤษภาคม2562

หน่วยงานที่จัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

8-9 มิถุนายน 2562

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

15-17 มิถุนายน2562

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

8-9 พฤษภาคม2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร

10 พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

หมาย
เหตุ

ที่

40

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

นางขวัญใจ จันทร์สมบูรณ์

ตำแหน่ง

ครู

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล
(กลุ่มครูปฐมวัย)หลักสูตรการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
เทคโนโลยีในระดับปฐมวัยโครงการพัฒนา
เด็กปฐมวัย (3-5ปี)อย่างมีคุณภาพด้วยการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาใน
ระดับปฐมวัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล
(กลุ่มครูปฐมวัย)หลักสูตรการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มใน
ระดับปฐมวัยโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(3-5ปี)อย่างมีคุณภาพด้วยการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาใน
ระดับปฐมวัย
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่
ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล
(กลุ่มครูปฐมวัย)หลักสูตรการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
เทคโนโลยีในระดับปฐมวัยโครงการพัฒนา
เด็กปฐมวัย (3-5ปี)อย่างมีคุณภาพด้วยการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาใน
ระดับปฐมวัย

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา

หน่วยงานที่จัด

8-9 มิถุนายน 2562

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

15-17 มิถุนายน2562

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

2 พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพ

8-9 มิถุนายน2562

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หมาย
เหตุ

ที่

41

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

นางวิภา โฉมห่วง

ตำแหน่ง

ครู

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล
(กลุ่มครูปฐมวัย)หลักสูตรการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มใน
ระดับปฐมวัยโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(3-5ปี)อย่างมีคุณภาพด้วยการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาใน
ระดับปฐมวัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“วิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบไม่ใช่อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์”
ประชุมวิชาการ ด้านทันตสุขภาพใน
โครงการส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพใน
เด็กปฐมวัย ปี 2562
ประชุมวิชาการ
ด้านทันตสุขภาพในโครงการส่งเสริมและ
ป้องกันทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย ปี 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล
(กลุ่มครูปฐมวัย)หลักสูตรการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
เทคโนโลยีในระดับปฐมวัยโครงการพัฒนา
เด็กปฐมวัย (3-5ปี)อย่างมีคุณภาพด้วยการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาใน
ระดับปฐมวัย

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา

หน่วยงานที่จัด

15-17 มิถุนายน2562

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

8-9 พฤษภาคม2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร

10 พฤษภาคม2562

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หมาย
เหตุ

ที่

42

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

นางสาวเอมอร ปั้นแก้ว

ตำแหน่ง

ครู

หลักสูตรที่
วัน/เดือน/ปี
ผ่านการพัฒนา
ที่เข้ารับการพัฒนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล
(กลุ่มครูปฐมวัย)หลักสูตรการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มใน
ระดับปฐมวัยโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
(3-5ปี)อย่างมีคุณภาพด้วยการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาใน
ระดับปฐมวัย
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การลง Log Book
5 ธันวาคม 2561
อบรมสัมมนาแนวทางการประเมิน
24 กุมภาพันธ์ 2562
ว.21/2560

หน่วยงานที่จัด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพ
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมครู
12 มีนาคม 2562
หลักสูตรสร้างเสริมทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมสำหรับครู(NLP for Teachers)
อบรมทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน ( Skill for 9-10 พฤษภาคม. 2562 มหาวิทยาลัยธนบุรี
Adolescence)
อบรมการจัดการหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้
23 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)
แผนการจัดการเรียนรู้และการวัดผล
43

นางสาวสุวพร ทิมพิทักษ์

ครูผู้ช่วย

อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา “ขนส่งทันใจ
ลื่นไถลก็ไม่กลัว”

9-11 พฤษภาคม 2562

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)

อบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการ
อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์

7-9 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

ตำแหน่ง

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา

หน่วยงานที่จัด

อบรมการจัดทำหลักสูตร

23 มิถุนายน 2562

โรงเรียนวัดนางสาว ฯ

อบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการ
อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ระยะที่ 1

6 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกบัญชีด้วยแอ
พลิเคชั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

18 กรกฎาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์

โครงการการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
ด้านการอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กิจกรรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อ
พัฒนาการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ถอด
บทเรียนและประเมินโครงการ

3-4 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

21 กันยายน 2562

สำนักกงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร

การพัฒนาครูสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม
27-29 ตุลาคม 2562
ประจำปี 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ
18 กรกฎาคม 2562
“การบันทึกบัญชีด้วยแอพพลิเคชั่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

สำนักกงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

ตำแหน่ง

44

นางสาวรุจีรา โยงรัมย์

ครู

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
การเข้าร่วมอบรมสัมมนาแนวทางการ
ประเมิน
ว.21/2560 โดยครูภฌลดา ปรางควิรยา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดรงการฝึกอบรม
ครู หลักสูตร สร้างเสริมทักษะชีวิตและ
ภูมิคุ้มกันทางสังคมสำหรับครู
การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย” โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิต
อาสา 904
เข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น
ประชุมสามัญ สหวิทยาเขตท่าจีน
เข้าร่วมอบรมการจัดหลักสูตร หน่วยการ
เรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการ
วัดผล
เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาครูและ
นักเรียนแกนนำ อย.น้อย จังหวัด
สมุทรสาคร ปีงบประมาน 2562
โครงการสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับ
เครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรม
และการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่าง
ต่อเนื่อง (1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาดิจิทัล
คอนเทนส์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Onet)

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา
24 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วยงานที่จัด
โรงเรียนเอกชัย
จังหวัดสมุทรสาคร

12 มีนาคม 2562

โรงเรียนวัดนางสาว
(ถาวรราษฎร์บุง)

24 เมษายน 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร

9-11 พฤษภาคม 2562 สสวท.
15 มิถุนายน 2562
23 มิถุนายน 2562

กลุ่มพัฒนาท่าจีน
โรงเรียนวัดนางสาว
(ถาวรราษฎร์บำรุง)

27 มิถุนายน 2562

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสาคร

โรงเรียนวัดนางสาว
(ถาวรราษฎร์บำรุง)

3 สิงหาคม 2562

มหาลัยธนบุรี

7 กันยายน 2562

สพป.สมุทรสาคร

23 มกราคม 2563

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

ตำแหน่ง

45

นางสาวอรประภา วิเศษสังข์

ครูผู้ช่วย

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา “เก็บดาวมา
ฝากเธอ”

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา
25-27 เมษายน 2562

เครือข่ายสุจริตไทย หลักสูตรสำหับ
ข้าราชการ

26 เมษายน 2562

หน่วยงานที่จัด
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)
เครือข่ายสุจริตไทย

อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา “ขนส่งทันใจ 9-11 พฤษภาคม 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
ลื่นไถลก็ไม่กลัว”
เทคโนโลยี (สสวท.)
อบรมการจัดทำหลักสูตร
การบันทึกบัญชีด้วยแอพพลิเคชั่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

23 มิถุนายน 2562

โครงการการประดิษฐ์ชุดทดลองการสอน
วิทยาศาสตร์อย่างง่าย

14-15 สิงหาคม 2562

20 กรกฎาคม 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานและ
31 สิงหาคม 2562
หัวข้อวิทยาการคำนวณ สำหรับครูผู้สอน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย ระดับประถมศึกษา
โครการพัฒนาครูสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม
27 ตุลาคม 2562
ประจำปี 2562

โรงเรียนวัดนางสาว ฯ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สพฐ.

สพป.สมุทรสาคร

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

ตำแหน่ง

46

นายพรชัย เกิดสินธุ์

ครู

47

นางสาววงเดือน แสงผึ้ง

ครู

48

นางสาวแววิไล ไชยเสริม

ครู

49

นายกฤษฎาวิทย์ แก้วภิรมย์

ครู

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
การเข้าร่วมอบรมสัมมนาแนวทางการ
ประเมิน
ว.21/2560 โดยครูภฌลดา ปรางควิรยา
การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย” โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิต
อาสา 904
อบรมเรื่อง การจัดการหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้และ
การวัดผล
การบันทึกบัญชีด้วยแอพพลิเคชั่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อบรมเชิงปฏิบัติการ การลง Log Book
อบรมการจัดทำหลักสูตร
การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย” โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิต
อาสา 904
อบรมการจัดทำหลักสูตร
อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา “ขนส่งทันใจ
ลื่นไถลก็ไม่กลัว”
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Onet)
อบรมการจัดทำหลักสูตร
อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา “ขนส่งทันใจ
ลื่นไถลก็ไม่กลัว”
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Onet)

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา
24 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วยงานที่จัด
โรงเรียนเอกชัย
จังหวัดสมุทรสาคร

24 เมษายน 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร

23 มิถุนายน 2562

โรงเรียนวัดนางสาว
(ถาวรราษฎร์บำรุง)

20 กรกฎาคม 2562
5 ธันวาคม 2561
23 มิถุนายน 2562
24 เมษายน 2562

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดนางสาว ฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร

23 มิถุนายน 2562
โรงเรียนวัดนางสาว ฯ
9-11 พฤษภาคม 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)
สพป.สมุทรสาคร
23 มกราคม 2563
23 มิถุนายน 2562
โรงเรียนวัดนางสาว ฯ
9-11 พฤษภาคม 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)
สพป.สมุทรสาคร
23 มกราคม 2563

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

ตำแหน่ง

50

นางสาววารุณี ศรีทรงเมือง

ครู

52

53

54

นางสาวสมิดา จิตรมั่น

นางสาวภคมน ใจกล้า

นางสาวฐิติรัตน์ เชี่ยวชูกุล

ครูผู้ช่วย

พนักงาน
ราชการ

ครูอัตราจ้าง

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
อบรมการจัดทำหลักสูตร
การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย” โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิต
อาสา 904
การสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะการรู้เรื่องตาม
แนวทางการประเมิน PISA ด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์
อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำบันทึกบัญชีด้วย
แอพพลิเคชั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
อบรมเรื่อง การจัดการหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้และ
การวัดผล
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่
ต้องการดูแลเป็นพิเศษ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำบันทึกบัญชีด้วย
แอพพลิเคชั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
อบรมทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน
(Skill for Adolescemce)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำบันทึกบัญชีด้วย
แอพพลิเคชั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
การอบรมเชิงปฏิบัติการการลง Log book
อบรมการบันทึกบัญชีด้วยแอพพลิเคชั่นตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อบรมโครงการสะเต็มศึกษา (STEM )

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา
23 มิถุนายน 2562
24 เมษายน 2562

หน่วยงานที่จัด
โรงเรียนวัดนางสาว ฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร

9-13 สิงหาคม 2562

สพฐ.

18 ก.ค.2562

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

23 มิถุนายน 2562

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

1-2 พฤษภาคม2562

มหาวิทยาลัยธนบุรี

18 ก.ค.2562

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

9-10 พ.ค.
2562
18 ก.ค.2562

มหาวิทยาลัยธนบุรี

5 ธ.ค. 2561
18 ก.ค. 2562

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

24-26 เม.ย. 2562

สพฐ.

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

ตำแหน่ง

55

นางสาวสุภาพรรณ โคตรวงษ์จันทร์

ครูอัตราจ้าง

56

นางสาวคณิตตา เลาหบุตร

ครู

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน และ
หัวข้อวิทยาการคำนวณ สำหรับครูผู้สอน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย ระดับประถม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การบันทึก
บัญชีด้วยแอพพลิเคชั่นตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์คำนวณและโค้ดดิ้ง ภายใต้
โดครงการ “Chevron
Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลัคิด เพื่อ
อนาคต”
การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล
(กลุ่มครูปฐมวัย)หลักสูตรการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
เทคโนโลยีในระดับปฐมวัยโครงการพัฒนา
เด็กปฐมวัย (3-5ปี)อย่างมีคุณภาพด้วยการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล
(กลุ่มครูปฐมวัย)หลักสูตรการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มใน
ระดับปฐมวัยโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(3-5ปี)อย่างมีคุณภาพด้วยการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาใน
ระดับปฐมวัย

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา
31ส.ค. 2562
–1 ก.ย. 2562
18 ก.ค. 2562

หน่วยงานที่จัด
สพป. สมุทรสาคร

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

14–15 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8-9 มิถุนายน 2562

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

15-17 มิถุนายน2562

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

ตำแหน่ง

57

นายโอวาท วีระกุล

ครูอัตราจ้าง

58

นางสาวรุ่งอรุณ ศรีเหรา

ครู

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
อบรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ด
ดิ้ง1462
อบรม Drone พื้นฐาน
น้อมพระบรมราโชบายการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง
หุ่นยนต์พื้นฐาน” (Robottic TRU Came)
เป็นวิทยากรกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1
การบันทึกบัญชีด้วยแอพพลิเคชั่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล
(กลุ่มครูปฐมวัย)หลักสูตรการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
เทคโนโลยีในระดับปฐมวัยโครงการพัฒนา
เด็กปฐมวัย (3-5ปี)อย่างมีคุณภาพด้วยการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาใน
ระดับปฐมวัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล
(กลุ่มครูปฐมวัย)หลักสูตรการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มใน
ระดับปฐมวัยโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(3-5ปี)อย่างมีคุณภาพด้วยการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาใน
ระดับปฐมวัย

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา
14-15 ธันวาคม ๒๕62

หน่วยงานที่จัด
สพป.สมุทรสาคร

28 กันยายน ๒๕62
13 กันยายน ๒๕62

งบ.ม.ธนบุรี
สพฐ.

12-13 กันยายน ๒๕62 มหาวิทยาลัยธนบุรี
16 สิงหาคม ๒๕62
5-6 สิงหาคม ๒๕62
18 กรกฎาคม ๒๕62

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ม.เอเชียอาคเนย์

8-9 มิ.ย.2562

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

15-17 มิ.ย2562

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

ตำแหน่ง

59

นายจรรยวรรธน์ วงศ์สุวรรณ

ครูอัตราจ้าง

60

นางสาวอัจจิมา อยู่เย็น

ครูอัตราจ้าง

61

นางสาวมาษสิริ สุดสวย

ครูอัตราจ้าง

62

นางสาวต้องตา จุดศรี

พนักงาน
ราชการ

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การลง Log Book
อบรมเรื่อง การจัดการหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้และ
การวัดผล
อบรมเชิงปฏิบัติการ
“การบันทึกบัญชีด้วยแอพพลิเคชั่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเรื่องกล้วย
กล้วย คิดเงินได้เงิน
การประยุกต์ใช้สื่อเพื่อการโฆษณาและการ
บริการ
กิจกรรม “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาการอ่าน เขียนของนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางของ
HALO MODEL
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเรื่องกล้วย
กล้วย คิดเงินได้เงิน
การประยุกต์ใช้สื่อเพื่อการโฆษณาและการ
บริการ

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา
5 ธันวาคม 2561

หน่วยงานที่จัด
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

23 มิถุนายน 2562

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

18 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

27 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัย ธนบุรี

15-๑๖กุมภาพันธ์ 256๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

27 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยธนบุรี

23 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัย ธนบุรี

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา

ตำแหน่ง

63

นายรุตชเดช คะตะวงษ์

ครูอัตราจ้าง

64

นางสาวปวีณา ยกพล

ครูอัตราจ้าง

65

นางสาวชัญญา ผิวขาว

ครูอัตราจ้าง

66

นางสาวน้องนุช ตรีมาโนช

ครูอัตราจ้าง

67

นางสาวอรอุมา แก้วมาก

ครูอัตราจ้าง

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การลง Log Book
อบรมเรื่อง การจัดการหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้และ
การวัดผล
อบรมเชิงปฏิบัติการ
“การบันทึกบัญชีด้วยแอพพลิเคชั่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
อบรมการจัดทำหลักสูตร
อบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการ
อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ระยะที่ 1
อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกบัญชีด้วยแอ
พลิเคชั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อบรมการจัดทำหลักสูตร
อบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการ
อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ระยะที่ 1
อบรมการจัดทำหลักสูตร
อบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการ
อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ระยะที่ 1
ประชุมสามัญ สหวิทยาเขตท่าจีน
เข้าร่วมอบรมการจัดหลักสูตร หน่วยการ
เรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผล
อบรมทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน
(Skill for Adolescemce)

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา
5 ธันวาคม 2561

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

23 มิถุนายน 2562

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

18 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

23 มิถุนายน 2562
6 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนวัดนางสาว ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

18 กรกฎาคม 2562
23 มิถุนายน 2562
6 กรกฎาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์
โรงเรียนวัดนางสาว ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

23 มิถุนายน 2562
6 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนวัดนางสาว ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

15 มิถุนายน 2562
23 มิถุนายน 2562

กลุ่มพัฒนาท่าจีน
โรงเรียนวัดนางสาว
(ถาวรราษฎร์บำรุง)
มหาวิทยาลัยธนบุรี

9-10 พ.ค.
2562

หน่วยงานที่จัด

หมาย
เหตุ

ที่
68

69

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการพัฒนา
นางสาวรุ่งอรุณ พนาลี

นางสาวจุทามาศ ตันสมบูรณ์

ตำแหน่ง
ครูอัตราจ้าง

ครูอัตราจ้าง

70

นางสาววรัชยา ศรีหงษา

ครูอัตราจ้าง

71

นางสาวปิยะดา อุบล

ครูอัตราจ้าง

หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา
เข้าร่วมอบรมการจัดหลักสูตร หน่วยการ
เรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผล
อบรมทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน
(Skill for Adolescemce)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง
หุ่นยนต์พื้นฐาน” (Robottic TRU Came)
เป็นวิทยากรกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
อบรมการจัดทำหลักสูตร
อบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการ
อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ระยะที่ 1
อบรมการจัดทำหลักสูตร
อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา “ขนส่งทันใจ
ลื่นไถลก็ไม่กลัว”

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้ารับการพัฒนา
23 มิถุนายน 2562

หน่วยงานที่จัด
โรงเรียนวัดนางสาว
(ถาวรราษฎร์บำรุง)
มหาวิทยาลัยธนบุรี

9-10 พ.ค.
2562
12-13 กันยายน ๒๕62 มหาวิทยาลัยธนบุรี
16 สิงหาคม ๒๕62
23 มิถุนายน 2562
6 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดนางสาว ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

23 มิถุนายน 2562
โรงเรียนวัดนางสาว ฯ
9-11 พฤษภาคม 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)

หมาย
เหตุ

