
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖3 

 จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนบ้านพรุพ้อได้มีการดำเนินการตาม นโยบาย และมีผลการ
ดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 

ด้านที่๑การวางแผนกำลังคน การสรรหาและเลื่อนเงินเดือน   

      -การวางแผนกำลังคน 

        วางแผนอัตรากำลังเพื่อใช้ในการการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อใช้สรร
หาบุคคลไปดำรงตำแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและตรงตาม ความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาให้
สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งแผนการ ปฏิรูปประยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี (พ.ศ๒๕๖๑. – ๒๕๘๐) ซึ่ง
ทางโรงเรียนบ้านพรุพ้อมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำ านวน 12 คน 

      - การสรรหา 

        ในปีพ.ศ.๒๕๖3 โรงเรียนบ้านพรุพ้อมีข้าราชการครูอยู่ในระดับพอดี เกณฑ์มีอัตราเพียงพอกับการวางแผนกำลังคนครบ
ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

     - การเลื่อนเงินเดือน 

       โรงเรียนบ้านพรุพ้อได้ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกประจำปีละ๒ ครั้ง และดำเนิ นการ
เลื่อนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการปีละ๑ครั้งตามผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีการประกาศผล แจ้งผลรายบุคคลโดยดำเนินการตามระเบียบกฎหมายทุกขั้นตอน 

ด้านที่2การพัฒนาบุคลากร  

        โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ดําเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง  

วัน เดือน ป ี เรื่อง  
จํานวนครู/บ ุคลากร

ทางการศึกษา 

    

พ.ค.2563 

 
นิเทศการจัดชั้นเรียนตามมาตรการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด-๑๙ 15 คน 

มิ.ย.2563 การแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เขตการเกษตร 7 พ้ืนที่  15 คน 

ก.ค.2563 การเตรียมการประชุมตลาดนัดวิชาการ  15 คน 

ส.ค.2563 การดูแลสุขภาพอนามัยนักเรียนตามมาตรการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ 15 คน 

 ไวรัสโควิด-19   

ก.ย.2563 นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอน  15 คน 



วัน เดือน ป ี เรื่อง  
จํานวนครู/บ ุคลากร

ทางการศึกษา 

    

ต.ค.2563 การจัดการเรียน การเน้นการอ่านออกเขียนได้ การสอบNTและ O NET  15 คน 

พ.ย. 2563 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ สื่อ และเทคโนโลยี  15 คน 

ธ.ค. 2563 แนวทางการดําเนินงานการแลกเปลี่ยนชุมชนแห่งการเรียนรู้PlC) ( 15 คน 

ม.ค. 2564 การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  15 คน 

ก.พ. 2564 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  15 คน 

มี.ค. 2564 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 4  15 คน 

   จากตารางพบว่า ครูทั้งหมด 15 คน ได้เข้ารับการพัฒนา โดยการประชุม นิเทศ ติดตามผล ผลการดําเนินงาน ทุกคนคิดเป็น
ร้อยละ100 

 

การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเองผ่านการอบรม สัมมนาทั้งใน/นอกสถานที่และ
การอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตนเองมีรายละเอียดดังนี้ 

      โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิจ.สงขลา มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 คน เข้ารับการพัฒนา
ตนเอง จำนวน 12 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

ที ชื่อ–สกุล สาระหลักสูตรที่เลือกพัฒนา วัน เดือน ปี 

1 นางฟองนภา  จันทร์
แดง 

Enrichment Teaching Competency for 21st Century 
Learners 

14 ธ.ค.2562 

การอบรมพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นความต่างตามพหุ
ปัญญา(MI)ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู
(PLC)ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง Active Learning(AL) 

18 ม.ค. 2563 

การอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ของสมอง 
(BBL) สู่การพัฒนาทักษะการคิดเพ่ือชีวิตที่สำเร็จ (EF) ตามแนวคิด 
HighScope เพ่ือพัฒนาเด็กตามาตรฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 

19   ม.ค. 2563     

การเขียนรายงานการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครู 11 มี.ค.2563 



ที ชื่อ–สกุล สาระหลักสูตรที่เลือกพัฒนา วัน เดือน ปี 

 

ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณและการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
แนวใหม่ 

14 เม.ย.2563 

การพัฒนาวิชาชีพครูแนวใหม่ตามหลักเกณฑ์ ว.21 9 เม.ย. 2563 

อบรมเครือข่ายที่ปรึกษายุวเกษตรระดับจังหวัด 18-19 ส.ค. 
2563 

DEVELOP ENGLISH APPROACH TRAINING 2020 20-21 ส.ค. 
2563 

การประเมินคุณภาพพลายนอกรอบสี่ 6  เม.ย.2564 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 5  พ.ค.2563 

หลักสูตร สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 
21 

9  เม.ย.2563 

หลักสูตรทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital literacy) 9  เม.ย.2563   

หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (Digital 
literacy) 

12  เม.ย.2563   

  

หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณและการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนแนวใหม่ 

14  เม.ย.2563   

หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 15  เม.ย.2563   

หลักสูตรความรู้ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 15  เม.ย.2563 

หลักสูตรความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา 22  เม.ย.2563 

หลักสูตรสุจริตไทยสำหรับข้าราชการ 22  เม.ย.2563 

หลักสูตรแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา 

23 เม.ย.2563   

หลักสูตรการจัดทำหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย 23 เม.ย.2563   

หลักสูตรการวัดประเมินผลทักษะ วิทยาการคำนวณ 24 เม.ย.2563   



ที ชื่อ–สกุล สาระหลักสูตรที่เลือกพัฒนา วัน เดือน ปี 

หลักสูตรแนวทางกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราช
นิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

24 เม.ย.2563 

หลักสูตรความรู้เบื้องต้นกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 21  เม.ย.2563 

หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร 27 เม.ย.2563 

หลักสูตรผู้นำอาเซียนที่โลกรู้จัก 27 เม.ย.2563 

หลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพครู 27 เม.ย.2563 

หลักสูตรกระบวนการสอนตามแนวติด BBL   28 เม.ย.2563 

หลักสูตรทักษะที่จำเป็นสำหรับครูในยุค 4.0    28 เม.ย.2563 

หลักสูตรการป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียน : bully 28 เม.ย.2563 

หลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 29 เม.ย.2563 

หลักสูตรสถานศึกษาสีขาว 30 เม.ย.2563 

หลักสูตรการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV 30 เม.ย.2563 

  

หลักสูตรการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV 30 เม.ย.2563 

หลักสูตรระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 30 เม.ย.2563 

หลักสูตรสะเต็มศึกษา (STEM  Education) 1  พ.ค.2563 

หลักสูตรการวิจัยชั้นเรียน 1  พ.ค.2563 

หลักสูตรวิชาความฉลาดทางอารมณ์ 1  พ.ค.2563 

หลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  พ.ค.2563 

ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2  พ.ค.2563 

หลักสูตรทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา 3  พ.ค.2563 

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา 4  พ.ค.2563 



ที ชื่อ–สกุล สาระหลักสูตรที่เลือกพัฒนา วัน เดือน ปี 

หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุระดับสาน
ศึกษา 

5  พ.ค.2563 

หลักสูตรประกันคุณภาพการศึกษาตามกฏกระทรวงศึกษาธิกการ 7  พ.ค.2563 

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 8  พ.ค.2563 

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 10  พ.ค.2563 

หลักสูตรสะเต็มศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 6  พ.ค.2563 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู 6  พ.ค.2563 

อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

7  พ.ค.2563 

ความเชื่อมั่นในตนเอง 11  พ.ค. 2563 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 21 พ.ค.2563 

ทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานยุคอาเซียน 15  มิ.ย. 2563 

2 นางสาวศิรภัสสร์ เกนุ้ย หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ครู 

11 มี.ค.2563 

หลักสูตรการวัดประเมินผลทักษะด้านDigitalLiteracy 26 มี.ค.2563 

หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 
การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19ด้วยระบบ 

 

หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 5 เม.ย.2563 

หลักสูตรการประเมินผลการพัฒนาตนเองแบบออนไลน์ การ
ประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ 

5 เม.ย.2563 

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 5 เม.ย.2563 

หลักสูตรการประเมินแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับไวรัส โควิด-19
ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ 

5 เม.ย.2563 

หลักสูตรการวัดประเมินผลด้านทักษะการใช้ชีวิตของเด็กช่วงอายุ 
ต่างๆ 

6 เม.ย.2563 



ที ชื่อ–สกุล สาระหลักสูตรที่เลือกพัฒนา วัน เดือน ปี 

หลักสูตรความรอบรู้ด้านการศึกษาและความรู้ทั่วไปด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

6 เม.ย.2563 

หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการอ่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโค
รงการวันรักการอ่าน ประจ าปี 2563 
ภายใต้หัว“ใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019” 

6 เม.ย.2563 

หลักสูตร การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 6 เม.ย.2563 

หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูแนวใหม่ตามหลักเกณฑ์21 9 เม.ย.2563 

หลักสูตร การวัดความรู้เกี่ยวกับอาหารต้านcovid-19 
เมนูต้มโคล้งปลากรอบ 

11 เม.ย.2563 

หลักสูตร ห้องเรียนแห่งคุณภาพ(DLITClassroom) 11 เม.ย.2563 

หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการค านวณและการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนแนวใหม่ 

11 เม.ย.2563 

  

หลักสูตร การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาDigitalLiteracy 12 เม.ย.2563 

หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 12 เม.ย.2563 

หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจ ิตอล(Digital 
Literacy) สำหรับคร ูผู้สอน 

16 เม.ย.2563 

หลักสูตร ป้องกันไวรัสโคโรนา 18 เม.ย.2563 

หลักสูตร การป้องกันและรับมือ การติดเชื้อไวรัสcovid–19 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

19 เม.ย.2563 

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science) 19 เม.ย.2563 

หลักสูตร ทักษะในศตวรรษ ที่ 21 ด้านการรู้เท่าทันสื่อ 19 เม.ย.2563 

หลักสูตร ปัญญาประดิษฐ์AI 19 เม.ย.2563 

หลักสูตร วิทยาการคำนวณ 19 เม.ย.2563 

หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร (ด้วยระบบอิเล็กทรอน ิกส์) 20 เม.ย.2563 



ที ชื่อ–สกุล สาระหลักสูตรที่เลือกพัฒนา วัน เดือน ปี 

หลักสูตร สุจริตไทย สำหรับข้าราชการ 22 เม.ย.2563 

หลักสูตรการจัดทำหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย 23 เม.ย.2563 

หลักสูตร ผู้นำอาเซียนที่โลกรู้จัก 27 เม.ย.2563 

หลักสูตร ความเข้าใจด้านการเงิน บัญชีและพัสดุระดับสถานศึกษา 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

5 พ.ค.2563 

หลักสูตร ทักษะความรู้เกี่ยวกับช้างเผือกคู่พระบารมี 6 พ.ค.2563 

หลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019COVID(-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

7 พ.ค.2563 

หลักสูตร สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 10 พ.ค.2563 

  

หลักสูตร ลูกเสือมัคคุเทศก์GuideScout 12 พ.ค.2563 

หลักสูตร การอบรมทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) 
ด้วยระบบออนไลน์ 

15 พ.ค.2563 

หลักสูตร การเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ จากบทเรียน
ออนไลน์ 

20 พ.ค.2563 

หลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 24 พ.ค.2563 

หลักสูตร การพัฒนาวิชาชีพแนวใหม่ ตามหลักเกณฑ์ ว.21 26 พ.ค.2563 

หลักสูตรการวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล 11 เม.ย.2563 

หลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้ วิชา ความฉลาดทางอารมณ ์ 15 พ.ค.2563 

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิด วิชา ทักษะการตัดสินใจ และ 
แก้ปัญหา 

13 พ.ค.2563 

หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน วิชา 
ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ 

13 พ.ค.2563 

หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน วิชา 
ความเชื่อมั่นในตนเอง 

14 พ.ค.2563 

หลักสูตร วชิาชีพระยะสั้น รายวิชาการทำInfographic ด้วยโปรแกรม 
Microsoft power point 

15 พ.ค.2563 
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3 นางสาวสุนิษา 
ไชยถาวร 

ทักษะด้านการเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DigitalLiteracy) 16 เม.ย.2563 

ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสCOVID-19 26 มี.ค.2563 

การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ 6  เม.ย.2564 

การพัฒนาวิชาชีพครูแนวใหม่ตามหลักเกณฑ์21 9 เม.ย.2563 

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง2560) 

23 เม.ย.2563 

“ผู้นำอาเซี่ยนที่โลกรู้จัก” 27 เม.ย.2563 

ครูพันธุ์ใหม่...เข้าใจวัยฮอร์โมน 22 เม.ย.2563 

การเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV ) 12 เม.ย.2563 

ความรู้พื้นฐานการใช้แหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด 4 พ.ค.2563 

ความรู้เกี่ยวกับช้างเผือกคู่พระบารมี 6 พ.ค.2563 

การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLTV) 15 พ.ค.2563 

วิชาชีพระยะสั้น 15 พ.ค.2563 

ความรู้พื้นฐานการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ 19 เม.ย.2563 

“STEM Education” 1  พ.ค.2563 

การรู้ดิจิทัล(Digital Literacy) 9  เม.ย.2563   

Digital Literacy 12 เม.ย.2563 

จิตวิทยาสำหรับครู 23 พ.ค.2563 

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยังยืน 2  พ.ค.2563 

ทักษะและบทบาทของครูไทยในศตวรรษท่ี 21 11 เม.ย.2563 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 7 พ.ค.2563 

ภาษาไทย (หลักภาษา) 4 พ.ค.2563 

การเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) 15 พ.ค.2563 



ที ชื่อ–สกุล สาระหลักสูตรที่เลือกพัฒนา วัน เดือน ปี 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 15  เม.ย.2563   

กิจการลูกเสือโลกและลูกเสือไทย 2 มิ.ย.2563 

การใช้สื่อและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา(Digital Literacy) 16 เม.ย.2563 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัสCOVID-19 26 มี.ค.2563 

ความฉลาดทางอารมณ์(EQ) 5 พ.ค. 2563 

4 นางสาวบุษรา ช่อมณี มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต: เรื่องจำเป็นในความน่าจะเป็น 30 มิ.ย. 2563 

ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 5 พ.ค. 2563 

เศรษฐกิจพอเพียง 7 พ.ค. 2563 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
วิชาความร ู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับข้าราชการ 

7 พ.ค. 2563 

การใช้Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล 7 พ.ค. 2563 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 
การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสโควิด-
19ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

26 มี.ค. 2563 

การวัดประเมินผลทักษะด้านDigital Literacy 1 เม.ย.2563 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 3 เม.ย.2563 

ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5 เม.ย.2563 

ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 5 เม.ย.2563 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 6 เม.ย.2563 

  

ความรอบรู้ด้านการศึกษาและความรอบรู้ทั่วไป ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

7 เม.ย.2563 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่องการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

9 เม.ย.2563 

การพัฒนาวิชาชีพครูแนวใหม่ตามหลักเกณฑ์21 9 เม.ย.2563 

ทักษะครูในศตวรรษท่ี21 11 เม.ย.2563 



ที ชื่อ–สกุล สาระหลักสูตรที่เลือกพัฒนา วัน เดือน ปี 

วิทยาการคำนวณ 11 เม.ย.2563 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 เม.ย.2563 

ป้องกันไวรัสโคโรนา 11 เม.ย.2563 

ห้องเรียนแห่งคุณภาพDLIT( Classroom) 12 เม.ย.2563 

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมDLTV 12 เม.ย.2563 

ปัญญาประดิษฐ์AI 12 เม.ย.2563 

ความรอบรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศDigital Literacy 12 เม.ย.2563 

Digital Literacy 12 เม.ย.2563 

การพัฒนาหลักสูตร(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) 13 เม.ย.2563 

ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณและการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนแนวใหม่ 

14 เม.ย.2563 

หลักเกณฑ์การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ 21/2560 15 เม.ย.2563 

Active learning ตามเกณฑ์ที่กำหนด 15 เม.ย.2563 

ความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 16 เม.ย.2563 

ความรู้พื้นฐานด้านพระพุทธศาสนา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 16 เม.ย.2563 

ความรู้ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล(Digital Literacy) 16 เม.ย.2563 

ทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล 18 เม.ย.2563 

ทักษะในศตวรรษที่21 ด้านการรู้เท่าทันสื่อ 19 เม.ย.2563 

  

ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 
(Computing Science) 

19 เม.ย.2563 

การจัดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับ (National 
Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่3 

20 เม.ย.2563 

สุจริตไทยสำหรับข้าราชการ 22 เม.ย.2563 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 24 เม.ย.2563 



ที ชื่อ–สกุล สาระหลักสูตรที่เลือกพัฒนา วัน เดือน ปี 

ความสามารถในการใช้สื่อออนไลน์ 26 เม.ย.2563 

การทดสอบความรู้ สมรรถนะวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล ็กทรอนิกส์ 28 เม.ย.2563 

วิจัยในชั้นเรียน 29 เม.ย.2563 

วิจัยในชั้นเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2 พ.ค.2563 

ความรู้ด้านอาเซียนศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส 5 พ.ค.2563 

ช้างเผือกคู่พระบารมี 6 พ.ค.2563 

การจัดการเรียนการสอนทางไกล 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 
(COVID-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล) 

7 พ.ค.2563 

แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล(WORLD CLASS 
STANDRAD SCHOOL) 

8 พ.ค.2563- 

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 12 พ.ค.2563 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
DLTV TELETRAINNING 

15 พ.ค.2563 

การวัดความรู้พ้ืนฐานการเรียนการสอนวิชาวิทยาการ 
จากบทเรียนออนไลน์ 

20 พ.ค.2563 

กิจการลูกเสือโลกและลูกเสือไทย 2 มิ.ย.2563 

คำที่มักเขียนผิด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 25 มิ.ย.2563 

การพัฒนาวิชาชีพครูแนวใหม่ตามหลักเกณฑ์ ว.21 

 

26 มิ.ย.2563 

5 นางสาวบุญยา รัตนมณ ี การพัฒนาวิชาชีพครูแนวใหม่ตามหลักเกณฑ์ ว.21 26 มิ.ย.2563 

การจัดการเรียนการสอนทางไกล 
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-
19) 

7 พ.ค.2563 

ความฉลาดทางอารมณ์ 5 พ.ค.2563 

การเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ 19 พ.ค.2563 
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การเข้าใจดิจิทัล(Digital Literacy) 21 เม.ย.2563 

ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิทยาคำนวณ 14 เม.ย.2563 

การคิดเพ่ือชีวิตที่สำเร็จสำหรับเด็กปฐมวัย 6 พ.ค.2563 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy) 5 เม.ย.2563 

ห้องเรียนคุณภาพDLTV( Classroom) 10 เม.ย.2563 

แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 12 เม.ย.2563 

ทักษะครูในศตวรรษท่ี21 12 เม.ย.2563 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 17 เม.ย.2563 

วิทยาการคำนวณ 22 เม.ย.2563 

Digital Literacy 7 พ.ค.2563 

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมDLTV 19 พ.ค.2563 

ปัญญาประดิษฐ์AI 28 พ.ค.2563 

โครงงานวิทยาศาสตร์ 15 มิ.ย.2563 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาสำหรบัคร ู 24 เม.ย.2563 

สมรรถนะวิชาชีพครู 6 ก.ค.2563 

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 26 เม.ย.2563 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 24 เม.ย.2563 

  

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 10 พ.ค.2563 

กิจการลูกเสือโลกและลูกเสือไทย 8 มิ.ย.2563 

คำที่มักเขียนผิด 25 มิ.ย.2563 

ภาษาและวัฒนธรรม 23 ก.ค.2563 

การพัฒนาวิชาชีพครูแนวใหม่ตามหลักเกณฑ์21 9 เม.ย.2563 
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การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 10 เม.ย.2563 

การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแนวใหม่ 14 เม.ย.2563 

6 นางสาวจันทิมา 
ดอเสาะ 

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

7 พ.ค.2563 

ความรู้เบื้องต้นวิธีการป้องกันและรับมือเกี่ยวกับ
“โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 

28 พ.ค.2563 

การใช้คอมพิวเตอร์ 15 เม.ย.2563 

การสร้างวิดีโอจากMS PowerPoint 2013 15 พ.ค.2563 

การดำเนินการปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการPLC (Professional 
Learning Community) สู่การสอบCEFR 

18 ม.ค.2563 

การสร้างบทเรียนออนไลน์บนเครือข่ายเกี่ยวกับGoogle Classroom 21 พ.ค.2563 

การสร้างแบบฝึกหัดพร้อมทั้งตรวจอัตโนมัติบนGoogleForm 9 พ.ค.2563 

7 ว่าที่ร.ต.หญิงวรรณวิมล 
บุญช่วย 

การพัฒนาวิชาชีพครูแนวใหม่ ตามหลักเกณฑ์ ว.21  10 เม.ย.2563 

พ้ืนฐานการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ 19 พ.ค.2563 

การประเมินทักษะความรู้เกี่ยวกับช้างเผือกคู่พระบารมี 6 พ.ค.2563 

การประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่๒๑ 26 มิ.ย.2563 

การประเมินทักษะความรู้ด้านวิทยาการคำนวณ 2 ก.พ.2563 

ทดสอบความรู้เรื่องคำ
ที่มักเขียนผิดด้วยระบบอ ิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

25 เม.ย.2563 

วิทยาการคำนวณและการพัฒนาผู้เรียนแนวใหม่ 16 เม.ย.2563  

8 นางสาววัชรี 
ย่องสรรเจร ิญ 

การลดความเสี่ยงภัยพิบิติธรรมชาติและการปรับตัวการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(thaisafeschool) 25 มี.ค.2563  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสCOVID19 28 มี.ค.2563  

การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ 5 เม.ย.2563  



ที ชื่อ–สกุล สาระหลักสูตรที่เลือกพัฒนา วัน เดือน ปี 

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรว
ม 6 เม.ย.2563  

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ(Digital Literacy) 7 เม.ย.2563  

การพัฒนาวิชาชีพครูแนวใหม่ตามหลักเกณฑ์21 9 เม.ย.2563  

ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณและการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนแนวใหม่ 11 เม.ย.2563  

การจัดทำเอกสารงานทะเบียน 12 เม.ย.2563  

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 15 เม.ย.2563  

ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนณ(Computing 
Science) 16 เม.ย.2563  

Active Learning ตามเกณฑ์ที่กำหนด 17 เม.ย.2563  

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่21 18 เม.ย.2563  

ทักษะในศตวรรษที่21 ด้านการรู้เท่าทันสื่อ 19 เม.ย.2563  

สุจริตไทย หลักสูตรสำหรับข้าราชการครู 22 เม.ย.2563  

โรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste) 27 เม.ย.2563  

ความรู้เบื้องต้นการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกActive Learning) 29 เม.ย.2563  

  

ความหลากหลายของสัตว์ 4 พ.ค.2563  

ความรู้พื้นฐานO-Net 5 พ.ค.2563  

การประยุกต์ใช้Google Doc เพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ 6 พ.ค.2563  

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 7 พ.ค.2563  

การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร ่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID 19) 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล 7 พ.ค.2563  

หลักสูตรแกนกางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 8 พ.ค.2563  



ที ชื่อ–สกุล สาระหลักสูตรที่เลือกพัฒนา วัน เดือน ปี 

การนิเทศภายในสถานศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 9 พ.ค.2563  

การป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียน:bully 10 พ.ค.2563  

การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณครูประถมศึกษ
าปีที่๔–๖ 15 พ.ค.2563  

จิตวิทยาสำหรับครู 23 พ.ค.2563  

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 30 พ.ค.2563  

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 7 พ.ค.2563  

การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเร ียนรู้ ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4 มิ.ย.2563  

กิจการลูกเสือโลกและลูกเสือไทย 2 มิ.ย.2563  

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 6 เม.ย.2563  

การจัดการเรียนรู้ในสตวรรษที่21 10 เม.ย.2563  

การพัฒนาหลักสูตร 11 เม.ย.2563  

อาเซียนศึกษา 12 เม.ย.2563  

Google Tools เพ่ือการพัฒนางาน 12 เม.ย.2563  

  

การจัดการเรียนรวม 16 เม.ย.2563  

การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) 18 เม.ย.2563  

ผู้นำอาเซียนที่โลกรู้จัก 27 เม.ย.2563  

ความรู้พื้นฐานทางภาษาไทยในยุค๔.๐ 4 พ.ค.2563  

การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 4 พ.ค.2563  

ความรู้เกี่ยวกับช้างเผือกคู่บารมี 6 พ.ค.2563  

สถานศึกษาสีขาว 7 พ.ค.2563  

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 7 พ.ค.2563  



ที ชื่อ–สกุล สาระหลักสูตรที่เลือกพัฒนา วัน เดือน ปี 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM 
EDUCATION) 7 พ.ค.2563  

การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๖๑ 9 พ.ค.2563  

สมรรถนะผู้นำด้านเทคโนโลยี 9 พ.ค.2563  

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 9 พ.ค.2563  

การสร้างแบบทดสอบโดยใช้Google Form 9 พ.ค.2563  

9 นางสาวปาริตา 
สัจจากุล 

วิทยาการคำนวณ (Computing Science) 11 เม.ย.2563  

การพัฒนาหลักสูตร ( ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) 19 ม.ค.2563  

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   

วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลาทางการศึกษา 24 พ.ค.2563  

การทดสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 24 พ.ค.2563  

การทดสอบออนไลน์เรื่องการวิเคราะห์ภาษา 21 พ.ค.2563  

  

การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหารงบประมาณ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

21 พ.ค.2563 
 

การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับGoogleClassroom 21 พ.ค.2563  

การทดสอบออนไลน์เรื่องการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 20 พ.ค.2563  

การทดสอบความรู้Education Terhnology Platform 19 พ.ค.2563  

การเขียนข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ(Multiple choice) 19 พ.ค.2563  

เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภิบาลอาหาร 19 พ.ค.2563  

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับนิทรรศการ“นิทานจักรวาล” 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

15 พ.ค.2563 
 

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ 14 พ.ค.2563  

เรื่อง สะเต็มศึกษา(STEM Education) 13 พ.ค.2563  



ที ชื่อ–สกุล สาระหลักสูตรที่เลือกพัฒนา วัน เดือน ปี 

ทดสอบความรู้เรื่องสงขลาบ้านเรา คูเต่าบ้านฉัน 14 พ.ค.2563  

การประเมินทักษะความรู้เกี่ยวกับช้างเผือกคู่บารมี 6 พ.ค.2563  

ผู้นำอาเซียนที่โลกรู้จัก 17 พ.ค.2563  

การประเมินทักษะการพัฒนาวิชาชีพครูแนวใหม่ตามหลักเกณฑ์ ว. 
21 

26 มิ.ย.2563 
 

ทดสอบความรู้ เรื่อง คำที่มักเขียนผิดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

25 มิ.ย.2563 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 5 เม.ย.2563  

ปัญญาประดิษฐ์AI 7 เม.ย.2563  

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 18 ม.ค.2563  

การจัดการเรียนการสอนทางไกล 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-
19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล) 

19 ก.พ.2563 

 

คำที่มักเขียนผิด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 22 ก.พ.2563  

  

ผู้นำอาเซียนที่โลกรู้จัก 19 ม.ค.2563  

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 25 ก.พ.2563  

จิตวิทยาสำหรับครู 28 มี.ค.2563  

ความรู้พื้นฐานทางภาษาไทยในยุค๔.๐ 1 พ.ค.2563  

10 นางสาวนาซูรา 
เก็มเบ็ญหมาด 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสCOVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5 เม.ย.2563  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสCOVID-19  9 เม.ย.2563  

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 6 เม.ย.2563  

การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล 10 เม.ย.2563  

การประเมินทักษะความรุ้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาDigital Literacy 

7 เม.ย.2563 
 

การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม ่รอบสี่ 5  เม.ย.2564  



ที ชื่อ–สกุล สาระหลักสูตรที่เลือกพัฒนา วัน เดือน ปี 

การพัฒนาหลักสูตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 11 เม.ย.2563  

ความรู้ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครูผู้สอน(Digit
al Literacy 

16 เม.ย.2563 
 

Active Learning ตามเกณฑ์ที่กำหนด 17 เม.ย.2563  

การวิจัยในชั้นเรียน 18 เม.ย.2563  

ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 18 เม.ย.2563  

ทักษะในศตวรรษที่ 21ด้านการรุ้เท่าทันสื่อ 19 เม.ย.2563  

ผู้นำอาเซียนที่โลกรู้จัก 27 เม.ย.2563  

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่.21/2560 29 เม.ย.2563  

ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรุ้วิทยาการคำนวณ 11 เม.ย.2563  

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 15 เม.ย.2563  

Google Tools เพ่ือการพัฒนางาน 12 เม.ย.2563  

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ 

7 เม.ย.2563 
 

ความรู้พื้นฐานทางภาไทยในยุค๔.๐ 6 พ.ค.2563  

การประยุกต์ใช้Google Doc เพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ 6 พ.ค.2563  

สถานศึกษาสีขาว 7 พ.ค.2563  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกาทางไกลผ่านดาวเท ียม(DLTV) 4 พ.ค.2563  

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 4 พ.ค.2563  

วัดความรู้พื้นฐานO-net 4 พ.ค.2563  

คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต 4 พ.ค.2563  

วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งเบื้องต้น 23 พ.ค.2563  

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 10 พ.ค.2563  



ที ชื่อ–สกุล สาระหลักสูตรที่เลือกพัฒนา วัน เดือน ปี 

สมรรถนะผ ู้นำด้านเทคโนโลยี 9 พ.ค.2563  

การประกันคุณภาพการศึกาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2561 

9 พ.ค.2563 
 

การนิเทศภายในสถานศึกษา 9 พ.ค.2563  

แกนกลางการศึกาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ด้วยระบบอิเล็กทรอ
นิกส์ 

9 พ.ค.2563 
 

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 9 พ.ค.2563  

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 7 พ.ค.2563  

ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

8 พ.ค.2563 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 พ.ค.2563  

11 นางสาวไซตน สะมะแอ ทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัลDigital (Literacy) 26 มี.ค.2563  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัสCOVID-19 26 มี.ค.2563  

การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ 5 เม.ย.2563  

การพัฒนาวิชาชีพครูแนวใหม่ตามหลักเกณฑ์ ว.21 9 เม.ย.2563  

การพัฒนาหลักสูตร 10 เม.ย.2563  

การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 12 เม.ย.2563  

หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 15 เม.ย.2563  

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาราหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 เม.ย.2563  

ความรู้ความเข้าใจทักษะของครูผู้สอนภาษาอังกฤษสู่ศตวรรรษที่ 21 16 เม.ย.2563  

ครูพันธุ์ใหม่...เข้าใจวัยฮอร์โมน 22 เม.ย.2563  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช2551 23 เม.ย.2563  

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 23 เม.ย.2563  

วิธีสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ 25 เม.ย.2563  



ที ชื่อ–สกุล สาระหลักสูตรที่เลือกพัฒนา วัน เดือน ปี 

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแนว Communicative 
Approach 

25 เม.ย.2563 
 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 25 เม.ย.2563  

ผู้นำอาเซียนที่โลกรู้จัก 27 เม.ย.2563  

Basic Communication English 28 เม.ย.2563  

English for Daily Life 29 เม.ย.2563  

การเข้าใจดิจิทัลDigital( Literacy) รายวิชาสิทธิและความรับผิดชอบ 29 เม.ย.2563  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ(Verbtodo) 1 พ.ค.2563  

Basic English Conversation in Daily life 1 พ.ค.2563  

การจัดการขยะและรักษ์สิ่งแวดล้อม 1 พ.ค.2563  

วัดความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2 พ.ค.2563  

Listening Skill and English Literacy 3 พ.ค.2563  

  

Basic English for Teachers 3 พ.ค.2563  

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ (Englishาวัน in Daily Life) 3 พ.ค.2563  

ความรู้พื้นฐานการใช้แหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด 4 พ.ค.2563  

สิทธิการขอลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 พ.ค.2563  

12 นางจามรี นาคทิม ความรู้ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(DigitalLiteracy) 
สำหรับครูผู้สอน 

16 เม.ย.2563 
 

ความรู้พื้นฐานการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณจากบทเรียน
ออนไลน์ 

20 พ.ค.2563 
 

เทคนิคการใช้โปรแกรมMicrosoft PowerPoint 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

15 พ.ค.2563 
 

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019COVID(-19) 

7 พ.ค.2563 
 



ที ชื่อ–สกุล สาระหลักสูตรที่เลือกพัฒนา วัน เดือน ปี 

การประเมินทักษะความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณและการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนแนวใหม่ 

14 เม.ย.2563 
 

การประเมินทักษะความรู้เกี่ยวกับการชื่อสื่อเทคโนโลย ีเพ่ือการศึกษา
(Digital Literacy) 

12 เม.ย.2563 
 

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 11 เม.ย.2563  

การพัฒนาวิชาชีพครูแนวใหม่ตามหลักเกณฑ์ว.21 10 เม.ย.2563  

ความรู้เกี่ยวกับช้างเผือกคู่พระบารมี 6 พ.ค.2563  

การวิจัยในชั้นเรียน 29 เม.ย.2563  

การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ 6 เม.ย.2563  

การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับ
ครปูระถมศึกษาปีที่๔–๖ 

15 พ.ค.2563 
 

   

 
      จากตารางพบว่า การพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒผ่านระบบาตนเองOnline ครูได้รับการ
พัฒนา คิดเป็นร้อยละ100 

 

ด้านที่3การส่งเสริมและสร้างขวัญกําลังใจ 

      ด้านการสร้างขวัญ และกําลังใจให้แก่บุคลากรโรงเรียนได้มีการสร้างขวัญ และกําลังใจแก่บุคลากรและครอบครัว ในโอกาส
ต่าง ๆ เช่น สําเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับวิทยฐานะสูงขึ้นวันเกิด เจ็บป่วย หรือประสบ
อุบัติเหตุ ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร โครงการศึกษาต่อบริการนโยบายและสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวได้มีการออกแบบให้
เหมาะสมตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่หลากหลาย และเหมาะสมกับความแตกต กลุ่มและประเภทของผู้ปฏิบัติงาน โดย
โรงเรียนถือว่าบุคลากรทุกคน เปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายให้เหมาะสมกับตําแหน่ง
ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างท่ัวถึงเท่าเทียมกัน 

ด้านที่4การดําเนินการทางวินัย 

      พบว่า ในปี พ.ศ2563 โรงเรียนบ้านหน้าบ้านพรุพ้อ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนลงโทษไม่มีการหรือดําเนินการทาง วินัยต่อ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 

อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร 

 

 
อบรมเร่ืองการผลิตสื่อหลักสูตรออนไลน ์



 
ประชุมอบรมครูและบุคลากร 

 

 
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ จ.สุราษฎร์ธาน ี



 
ศึกษาดูงาน ณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกระบี ่

 

          
ผู้อำนวยการและเพ่ือนครูร่วมอวยพรวันเกิดครู 

 



     
ร่วมไว้อาลัยแสดงความเสียใจกับครอบครัวเพ่ือนครูและบุคลากรขอโรงเรียน 

 

     
เลี้ยงต้อนรับและเลี้ยงส่งครู 



 
มอบขวัญกำลังใจแก่ครูที่สามารถยกระดับผลโอเน็ต 

 

 
มอบเงินช่วยเหลือครูศิรภัสสร ์เนื่องจากเหตุไฟไหม้บ้าน 



 
ประเมินเลื่อนวิทยาฐานะ 

 

 
ประเมินครูผู้ช่วย



 


