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ก าหนดการ (ฉบับครูผูส้อน) 
การอบรมสมัมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา รายการ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
08.30-9.00 น. ลงทะเบียน ห้องประชุมอาคารอัสสัมชัญชั้น 2 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 
09.00-09.10 น. น าสวดภาวนา ห้องประชุมอาคารอัสสัมชัญชั้น 2 งานอภิบาล 

09.10-10.15 น. ภราดา ดร.เศกสรร    สกนธวัฒน์  
ผู้อ านวยการโรงเรียน กล่าวเปิดการสัมมนา 
ก่อนเปิดภาคเรียน รวมถึงทิศทาง นโยบาย  
แนวทางการบริหารจัดการในแต่ละด้านและ 
การด าเนินงานในภาพรวมของโรงเรียน 

ห้องประชุมอาคารอัสสัมชัญชั้น 2 ฝ่ายพัฒนา
บุคลากร 

10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  หน้าห้องประชุมฯ งานโภชนาการ 

10.30–12.00 น. เรื่องแจ้งให้ทราบจากแต่ละฝ่าย ห้องประชุมอาคารอัสสัมชัญชั้น 2 ฝ่ายพัฒนา
บุคลากร 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหารครู งานโภชนาการ 
13.00–14.00 น. การอบรม“ Electronic Blackboard” 

  สื่อเทคโนโลยีส าหรับห้องเรียน 
ห้องประชุมอาคารอัสสัมชัญชั้น 2 งานเทคโนฯ 

/ฝ่ายพัฒนา
บุคลากร 

14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  หน้าห้องประชุมฯ งานโภชนาการ 
14.15–16.00 น. การอบรม“ Electronic Blackboard”  

  สื่อเทคโนโลยีส าหรับห้องเรียน 
ห้องประชุมอาคารอัสสัมชัญชั้น 2 งานเทคโนฯ 

/ฝ่ายพัฒนา
บุคลากร 
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ก าหนดการ การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรยีนปีการศึกษา 2562 
วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562 

เวลา รายการ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน ห้องประชุมอาคารอัสสัมชัญ ชั้น 2,3 ฝ่ายพัฒนา

บุคลากร 
09.00-10.00 น. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง  

“Utilizing MCP Smart Classroom  
for Active Learning” 

โดย ภราดาศุภนันท์  ขันธปรีชา 

ห้องประชุมอาคารอัสสัมชัญ ชั้น 2 
(ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทย์ฯ, คณิตฯ,

ภาษาไทย,สังคมฯ  
และบุคลากรฯ ฝ่ายวิชาการ ,ฝ่ายธุรการ) 

งานเทคโนฯ 
/ฝ่ายพัฒนา
บุคลากร 

การอบรมเชิงปฎิบัติการ 
เรื่อง “APPLE IPAD เพื่อการศึกษา” 

ห้องประชุมอาคารอัสสัมชัญ ชั้น 3 
(ครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ, การงานฯ 

สุขศึกษาฯ, ภาษาต่างประเทศ)  

งานเทคโนฯ 
/ฝ่ายพัฒนา
บุคลากร 

10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  หน้าห้องประชุมฯ งานโภชนาการ 

10.15–12.00 น. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
“Utilizing MCP Smart Classroom  

for Active Learning” 

ห้องประชุมอาคารอัสสัมชัญ ชั้น 2 
 

งานเทคโนฯ 
/ฝ่ายพัฒนา
บุคลากร 

การอบรมเชิงปฎิบัติการ 
เรื่อง “APPLE IPAD เพื่อการศึกษา” 

ห้องประชุมอาคารอัสสัมชัญ ชั้น 3 
 

งานเทคโนฯ 
/ฝ่ายพัฒนา
บุคลากร 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหารครู งานโภชนาการ 

13.00–14.00 น. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
“Utilizing MCP Smart Classroom  

for Active Learning” 
โดย ภราดาศุภนันท์  ขันธปรีชา 

ห้องประชุมอาคารอัสสัมชัญ ชั้น 2 
(ครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ, การงานฯ 

สุขศึกษาฯ, ภาษาต่างประเทศ 
 และบุคลากรฯฝ่ายกิจการนักเรียน,  
ฝ่ายบริหารทั่วไป, ส านักผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร) 

งานเทคโนฯ 
/ฝ่ายพัฒนา
บุคลากร 

การอบรมเชิงปฎิบัติการ 
เรื่อง “APPLE IPAD เพื่อการศึกษา” 

ห้องประชุมอาคารอัสสัมชัญ ชั้น 3 
(ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทย์ฯ, คณิตฯ 

ภาษาไทย,สังคมฯ) 

งานเทคโนฯ 
/ฝ่ายพัฒนา
บุคลากร 

14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง หน้าห้องประชุมฯ งานโภชนาการ 
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ก าหนดการ  

การอบรมสมัมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 
วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 2562 

 

14.15–16.00 น. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
“Utilizing MCP Smart Classroom  

for Active Learning” 
 

ห้องประชุมอาคารอัสสัมชัญ ชั้น 2 
 

งานเทคโนฯ 
/ฝ่ายพัฒนา
บุคลากร 

การอบรมเชิงปฎิบัติการ 
เรื่อง “APPLE IPAD เพื่อการศึกษา” 

ห้องประชุมอาคารอัสสัมชัญ ชั้น 3 
  

งานเทคโนฯ 
/ฝ่ายพัฒนา
บุคลากร 

เวลา รายการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน อาคารอัสสัมชัญชั้น 2 ฝ่ายพัฒนา

บุคลากร 
09.00-10.00 น. 
 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
“Utilizing MCP Smart Classroom  

for Active Learning” 
- น าเสนอ  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

อาคารอัสสัมชัญชั้น 2 งานเทคโน/ 
ฝ่ายพัฒนา
บุคลากร 

 
10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  หน้าห้องประชุมฯ งาน

โภชนาการ 
10.15-12.00 น. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง  

“Utilizing MCP Smart Classroom  
for Active Learning” 

- น าเสนอ  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อาคารอัสสัมชัญชั้น 2 
 

งานเทคโน/ 
ฝ่ายพัฒนา
บุคลากร 

 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหารครู งาน

โภชนาการ 
13.00–15.00 น. เตรียมความพร้อมห้องเรียนและ 

อาคารส านักงาน 
ห้องเรียนและ

ส านักงาน 
 

15.00–16.00 น. คณะกรรมการบริหารระดับชั้น ตรวจดูความเรียบร้อย 
การจัดเตรียมห้องเรียน 

ห้องเรียนและ
ส านักงาน 

คณะกรรมการ
บริหาร

ระดับชั้น 


