
 สรุปรายงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 โรงเรียนวัดควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง จำนวนที่อบรม หมายเหตุ 
1. นายรักษพล  กล่อมพงษ์ ครู ค.ศ. 2 ๔  

2. นายสาธิต  สุโขวัฒนกิจ ครู ค.ศ.1 ๓  

3. นางสาวมยุรฉัตร  เพ็ชรสนั่น ครู ค.ศ.1 ๓  

4. นางสาวสุวิมล  วงศ์เทพบุตร พนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ๓  

๕. นายปฐมชัย  วรตันติ ครูอัตราจ้าง ๒  
 
 
 
 

                                          
 
 
 

 
 

     ลงชื่อ              ผู้รายงงาน 
นางสาวสุวิมล  วงศ์เทพบุตร  
หัวหน้างานบริหารบุคคล 

 
 

    ลงชื่อ                           ผู้รับรอง 
นายไพศาล  นาคแป้น 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี

จำนวนบุคลากรทั้งหมด            ๕            คน    
เข้าร่วมอบรมทั้งหมด                ๕            คน    

   ผู้เข้าอบรมคิดเป็นร้อยละ      100  เปอร์เซ็นต์ 
 
 

   



 

รายละเอียดการพัฒนาครูและบุคบลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดควนธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563 ) 

 
 

1. นายรักษพล  กล่อมพงษ์ 
 

ที ่ เรื่องท่ีอบรม ผลที่ได้รับ ประโยชน์ 
ที่ได้รับในหน่วยงาน 

หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

๑ การจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ในสถานการณ์แพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค 

โรนา 2019 (COVID-19) 
ผ่าน ระบบการประชุมทางไกล 

ความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการ
เรียน การสอนในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

นำความรู้มาจัดการเรียนการสอน   
ในสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

สำนักงาน 

คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐาน 

7 พฤษภาคม 
2563 

ออนไลน์ 

๒ ครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถี
ศึกษา “การสอนเพศวิถีศึกษา : 
การพัฒนาสมรรถนะครูให้สอน
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตใน
ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เพศวิถี
ศึกษา มองเรื่องเพศรอบด้าน สังคม 
วัฒนธรรมและเพศวิถี  ครูกับการ
สื่อสารเรื่องเพศ  การจัดการเรียนรู้
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม   
ห้องเรียนเพศวิถีที่นักเรียนมีส่วนร่วม 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือการ
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 
โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศ 

  นำมาจัดการเรียนการสอน เรื่อง 
เพศวิถีศึกษา มองเรื่องเพศรอบ
ด้าน สังคม วัฒนธรรมและเพศวิถี         
ครูกับการสื่อสารเรื่องเพศ การ
จัดการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม   ห้องเรียนเพศวิถีที่
นักเรียนมีส่วนร่วม ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนหรือการ
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 
โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพในการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศ 

สำนักงาน 
คณะกรรมการ  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

๙ พฤษภาคม 
2563 

ออนไลน์ 

 



 
 
 

 
 

  

ที ่ เรื่องท่ีอบรม ผลที่ได้รับ ประโยชน์ 
ที่ได้รับในหน่วยงาน 

หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที ่
อบรม 

๓ การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณสำหรับครูประถมศึกษา 
ปีที่ ๔-๖ Coding Online for 
Grade ๔-๖ Teacher (C๔T-๗) 

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
อัลกอริทึม การแก้ปัญหา การใช้
เหตุผลเชิงตรรกะ การออกแบบ 
และ การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย  
การเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย การนำเสนอข้อมูลด้วย
ซอฟต์แวร์  การเขียนโปรแกรม
เหตุผลเชิงตรรกะ ข้อมูลสารสนเทศ 
การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6  

นำมาจัดการเรียนการสอนเรื่อง  
อัลกอริทึม การแก้ปัญหา การใช้
เหตุผลเชิงตรรกะ การออกแบบและ 
การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย  การเข้า
ใช้งานโปรแกรม Scratch  การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย    
การนำเสนอข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์  
การเขียนโปรแกรมเหตุผลเชิงตรรกะ 
ข้อมูลสารสนเทศ การใช้อินเทอร์เน็ต
อย่างปลอดภัย ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 -6 

สสวท. 
สำนักงาน 

คณะกรรมการ  
การศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน 

๒๓ พฤษภาคม 
2563 

ออนไลน์ 

๔ การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณสำหรับครูประถมศึกษา   
ปีที่ ๑-๓ Coding Online for 
Grade ๑-๓ Teacher (C๔T-๖) 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน
เทคโนโลยีเบื้องต้น การแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอน  การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น การตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม การจัดการ
กับไฟล์อย่างเป็นระบบ  อัลกอริทึม
กับการแก้ปัญหา อินเทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียน
โปรแกรมด้วย Code.org ระดับ
ประถมศึกษาปีที่  1 – 3 

นำมาจัดการเรียนการสอนเรื่องการใช้
งานเทคโนโลยีเบื้องต้น การแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอน การเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น การตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม  การจัดการกับไฟล์อย่าง
เป็นระบบ  อัลกอริทึมกับการ
แก้ปัญหา อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การเขียนโปรแกรมด้วย 
Code.org  

สสวท. 

สำนักงาน 
คณะกรรมการ 

การศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน 

๒๐ มิถุนายน 
2563 

ออนไลน์ 



2. นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ 

 
 

ที ่ เรื่องท่ีอบรม ผลที่ได้รับ ประโยชน์ 
ที่ได้รับในหน่วยงาน 

หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที ่
อบรม 

1 การอบรมตามโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาครูสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
(หลักเกณฑ์การทำผลงาน  
ว๒๑/๒๕๖๐) 

มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการเตรียมความพร้อมสำหรับ
การยื่นขอมีวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ 
ว๒๑ 

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถยื่นขอมีวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษประถมศึกษา

ตรัง เขต ๒ 

9 พฤศจิกายน 
2562 

ห้องประชุม
โรงเรียนห้วยยอด
(กลึงวิทยาคาร) 

2 ทักษะวิชาภาษาไทย ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษาไทย 
 

นำความรู้มาจัดการเรียนการสอน 
 

โรงเรียนวัดวังเรือน 25 เมษายน 
2563 

ออนไลน์ 

๓ การการจัดการเรียนการสอน 

ทางไกล ในสถานการณ์แพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร 
นา 2019 (COVID-19) ผ่าน 
ระบบการประชุมทางไกล 

ความรู้ความเข้าใจเรื่อง การจัดการ
เรียนการสอนใน สถานการณ์แพร่ 
ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

 

นำความรู้มาจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณ์แพร่ ระบาดของ
โรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

สำนักงาน 

คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐาน 

7 พฤษภาคม 
2563 

ออนไลน์ 



 

  3. นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น 
 

ที ่ เรื่องท่ีอบรม ผลที่ได้รับ ประโยชน์ 
ที่ได้รับในหน่วยงาน 

หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

1 หลักสูตร สำหรับข้าราชการไทย ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็น
ข้าราชการที่ดี 

นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กร เครือข่ายสุจริตไทย 18  เมษายน  
2563 

ผ่านระบบ 
E-Learning จาก
WWW.thaihone
sty.org 

2 การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร 
นา 2019 (COVID-19) ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล 

ความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องการจัดการเรียน การสอนใน 
สถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นำความรู้มาจัดการเรียนการสอน ใน
สถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

สำนักงาน 
คณะกรรมการ  

การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

7 พฤษภาคม 
2563 

ออนไลน์ 

๓ การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณสำหรับครูประถมศึกษา
ปีที่ ๑ - ๓ Coding Online for 
Grade ๑ - ๓ Teacher 
 (C๔T-๖) 

ความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
สำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียน
การสอน 

สำนักงาน 
คณะกรรมการ  

การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

๒๐ มิถุนายน 
2563 

ออนไลน์ 



 

 ๔. นางสาวสุวิมล วงศ์เทพบุตร 

 
 

ที ่ เรื่องท่ีอบรม         ผลที่ได้รับ ประโยชน์ 
ที่ได้รับในหน่วยงงาน 

หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ผลิตสื่อการเรียนรู้เสริม 
พัฒนาการเด็ก ประจำปี 
งบประมาณ 2563 

ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการผลิตสื่อ
การ เรียนรู้เสริม 
พัฒนาการเด็ก 
 

นำความรู้มาใช้ควบคู่ 
กับการจัดการเรียนการสอน  

สพป.ตรัง เขต 2 19 มกราคม 
2563 

โรงแรมตรัง 

๒ การการจัดการเรียนการสอน 

ทางไกล ในสถานการณ์แพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค 
โรนา 2019 (COVID-19) 

ผ่านระบบการประชุม 

ทางไกล 

ความรู้ความเข้าใจ 

เรื่องการจัดการเรียน การสอนใน 
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 

เชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

นำความรู้มาจัดการ 

เรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

สำนักงาน 

คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7 พฤษภาคม 
2563 

ออนไลน์ 

๓ ได้ผ่านการทดสอบความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

ความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการ เรียนการสอน 

 

นำความรู้มาจัดการ 

เรียนการสอน 

สพป. 

ฉะเชิงเทรา 

๒๕ พฤษภาคม 
2563 

ออนไลน์ 



 
 ๕. นายปฐมชัย วรตันติ 
 

ที ่ เรื่องท่ีอบรม ผลที่ได้รับ ประโยชน์ 
ที่ได้รับในหน่วยงงาน 

หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

๑ การการจัดการเรียนการสอน 
ทางไกล ในสถานการณ์แพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โร
นา 2019 (COVID-19) 
ผ่านระบบการประชุม 
ทางไกล 

ความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องการจัดการเรียน การสอนใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

นำความรู้มาจัดการ 
เรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

สำนักงาน 
คณะกรรมการ การศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

7 พฤษภาคม 
2563 

ออนไลน์ 

๒ เพ่ิมศักภาพครูให้มีสมรรถนะ
ของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

ความรู้ความเข้าใจ 
ของครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ 

นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

สถาบันการสอน
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

๒๗-๒๙ 
พฤษภาคม 2563 

ออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 ลงชื่อ                    ผู้รับรอง 

           (นายไพศาล  นาคแป้น) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี 

 


