
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนวัดควนธานี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
ที ่      ลงวันที ่   4 ตุลาคม 2564 
เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

 ตามที่งานบริหารบุคคล ดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แล้วนั้น ขอรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังแนบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 
            ลงชื่อ           หัวหน้างานบุคคล 
         (นางสาวสุวิมล วงศ์เทพบุตร) 
                พนักงานราชการ 

 
 
 
ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
- ทราบ 
- เผยแพร่ 
 

   ลงชื่อ 
(นายไพศาล นาคแป้น) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
โรงเรียนวัดควนธานี 

 
 โรงเรียนวัดควนธานีให้ความสำคัญกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดให้งานบริหารองค์กรเป็น
ส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน มีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
เพ่ือให้การกำหนดนโยบายและการดำเนินงานสอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ อีกทั้งยังรองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ที่มุ่งหวังให้บุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ที่มุ่งหวังให้วัฒนธรรมองค์กรมีการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม การบริหาร
จัดการสถานศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
 
โรงเรียนวัดควนธานี นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลโรงเรียนวัดควนธานี แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่  
 ด้านที่ 1 การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
 ด้านที่ 2 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 ด้านที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพมนการปฏิบัติราชการ 
 ด้านที่ 4 วินัยและการรักษาวินัย 
 ด้านที่ 5 การออกจากราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคล 
 
1. จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 
 

ที ่ ตำแหน่ง วิทยฐานะ จำนวน(คน) หมายเหตุ 
1 ผอ.สถานศึกษา ผอ.ชำนาญการพิเศษ 1  
2 ครู  ครู ชำนาญการ 1  
3 คร ู  2  
4 ครูผู้ช่วย  1  
5 พนักงานราชการ  1  
6 เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  
 รวม  7  

 
2. ข้อมูลวิชาเอกของครูผู้สอน 

ที ่ วิชาเอก จำนวน(อัตรา) หมายเหตุ 
1 ปฐมวัย 1  
2 ภาษาไทย 1  
3 วิทยาศาสตร์ 1  
4 ประถมศึกษา 1  
5 สังคมศึกษา 1  

 
3. จำนวนครูผู้สอนตามจำนวนการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564 

ที ่ ระดับชั้น ครูผู้สอน หมายเหตุ 
1 อนุบาล 1 นางสาวสุภาวิดา ไกรทอง  
2 อนุบาล 2  นางสาวสุภาวิดา ไกรทอง 
3 อนุบาล 3 นางสาวสุวิมล วงศ์เทพบุตร  
4 ประถมศึกษาปีที่ 1 นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชสนั่น  
5 ประถมศึกษาปีที่ 2  นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชสนั่น 
6 ประถมศึกษาปีที่ 3 นายรักษพล กล่อมพงษ์  
7 ประถมศึกษาปีที่ 4  นายรักษพล กล่อมพงษ์ 
8 ประถมศึกษาปีที่ 5 นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ  
9 ประถมศึกษาปีที่ 6  นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ 

 
 
 
 
 



การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 
ด้านที่ 1 การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 

โรงเรียนวัดควนธานี เป็นสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียน 83 คน คำนวณอัตรากำลังตามสายงาน ดังนี้ 
 1. สายงานบริหารสถานศึกษา อัตรากำลัง 1 อัตรา 
  ปัจจุบัน มีอัตรากำลัง 1 อัตรา เป็นไปตามเกณฑ์ 
 2. สายงานการสอน  อัตรากำลัง 8 อัตรา 
  ปัจจุบัน มีอัตรากำลัง ครู 4 อัตรา + พนักงานราชการ 1 อัตรา 
 

ปัญหาอุปสรรค 
  1) จำนวนครูผู้สอนไม่ครบชั้น 
  2) มีครูผู้สอนไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก 
 

 ข้อเสนอแนะ 
  1) จัดการสอนแบบรวมชั้น 
  2) ใช้สื่อการเรียน DLTV ในวิชาที่ครูผู้สอนไม่มีความชำนาญ 
  3) จ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว 
 
ด้านที่ 2 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 โรงเรียนวัดควนธานี มีนักเรียนจำนวน 83 คน คำนวณอัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ดังนี้ 
  1. สายงานบริหารสถานศึกษา  1 อัตรา 
  2. สายงานสอน   8 อัตรา 
  อัตรากำลัง ปัจจุบัน มีจำนวน 5 อัตรา ขาด 3 อัตรา 
 

ปัญหาอุปสรรค 
  ไม่สามารถสรรหาและบรรจุแต่งตั้งได้ เนื่องจากไม่มีการจัดสรรตำแหน่งให้กับทางโรงเรียน 
 

 ข้อเสนอแนะ 
  1) หน่วยงานต้นสังกัดควรพิจารณา คืนตำแหน่งให้กับโรงเรียนที่มีอัตราขาดแคลนสูง 
  2) หน่วยงานต้นสังกัดควรพิจารณา จัดสรรพนักงานราชการหรือครูอัตราจ้างให้กับทางโรงเรียน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความขาดแคลนชั่วคราว 
  
ด้านที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 โรงเรียนวัดควนธานี จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลกร ประกอบด้วยการประชุม อบรม สัมมนาภายใน
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาบุคลการให้มีความรู้
ความสามารถ และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตนเอง 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ร้อยละ 100 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง 
 

 
 

 
 

                                          
 
 
 

 
 

 
         

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง จำนวนที่อบรม หมายเหตุ 

1. นายรักษพล  กล่อมพงษ์ ครู ค.ศ. 2 22  

2. นายสาธิต  สุโขวัฒนกิจ ครู ค.ศ.1 6  

3. นางสาวมยุรฉัตร  เพ็ชรสนั่น ครู ค.ศ.1 14  

4. นางสาวสุภาวิดา  ไกรทอง ครูผู้ช่วย 4  

5 นางสาวสุวิมล  วงศ์เทพบุตร พนักงานราชการ 13  

 จำนวนบุคลากรทั้งหมด            ๕            คน    
เข้าร่วมอบรมทั้งหมด                 ๕            คน    
ผู้เข้าอบรมคิดเป็นร้อยละ          100  เปอร์เซ็นต์ 
 
 

   



รายละเอียดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดควนธานี 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564)   

1.  นายรักษพล  กล่อมพงษ์ 

  

ที ่ เรื่องท่ีอบรม ผลที่ได้รับ ประโยชน์ 
ที่ได้รับในหน่วยงาน 

หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ปรับบทบาท “ครู”ให้เป็นครู
ยุคใหม่ 

การปรับบทบาทครู ให้เป็นโค้ช ให้
คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา สอนแบบ 
Active Learning มากกว่าการสอน
แบบบรรยาย 

1.เป็นการปรับบทบาทครูให้สอน
แบบ Active Learning 

2.ครูมีการพัฒนาและนำไปปรับ
การเรียนการสอน 

สพป.ตรัง เขต 2 21 ตุลาคม2563 ห้องประชุม
โรงเรียนห้วย

ยอด (กลึงวิทยา
คาร) 

๒ การอบรมหลักสูตรครูกับการ
จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา    
แบบ E- Learning                      
จำนวน 22 ชัว่โมง 

 ครูจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา 
เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน สิทธิและความ
เสมอภาคทางเพศ การมองเรื่องเพศ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน   

1.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประสบปัญหาเรื่องเพศ 

2.การสร้างความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในการ
ทำงานเรื่องเพศ 

สสส.   
สพฐ. 

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ 

9  พฤศจิกายน 
2563 

อบรมออนไลน์
ทาง website 
http://cse-

elearning.obe
c.go.th/ 

3 การเข้าร่วมการประชุมทาง
วิชาการสภาการศึกษาเสวนา 
(OEC Forum)  เรื่องฟังเสียงครู 
: ปัญหาหน้างานหรือบริบทการ
เรียนรู้ในยุคดิจิทัล 

 1.ได้สะท้อนปัญหาหน้างานและบริบท
ของครูผู้สอน  
 2.แนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัล 

1.การจัดทำหมายกำหนดการ
เกี่ยวกับภาระงานของครูผู้สอน 

2.ส่งเอกสารในรูปแบบออนไลน์ 
เพ่ือลดการใช้กระดาษที่
สิ้นเปลือง 

สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

4 กุมภาพันธ์ 
2564 

เข้าร่วมการ
ประชุมแบบ

ออนไลน์ 



ที ่ เรื่องท่ีอบรม ผลที่ได้รับ ประโยชน์ 
ที่ได้รับในหน่วยงาน 

หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

4  อบรมหลักสูตรที่ 62121 การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการ
จบการศึกษาและให้บริการข้อมูล
ทางการศึกษาสำหรับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา โดย
ระบบ  E-Learning 

 1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษามากข้ึน 

2.ได้รับความรู้ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลาง พุทธศักราช 2551 

ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้
พัฒนาตนเองและนำองค์ความรู้ที่ได้
ไปใช้ในการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาต่อไป 

สพฐ. 21  กุมภาพันธ์  
2564  

เข้าร่วมการ
ประชุมแบบ

ออนไลน์ 

5 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง 
มาฆบูชา 

1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ       
วันมาฆบูชา 
2.ความสำคัญของวันมาฆบูชา 

ครู บุคลากร และนักเรียนเห็น
ความสำคัญและร่วมกิจกรรมวัน
มาฆบูชา 

โรงเรียนพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี 

26 กุมภาพันธ์ 
2564 

เข้าร่วมการ
ประชุมแบบ

ออนไลน์ 

6. การศึกษาและทดสอบความรู้ 
เรื่อง “ทักษะดิจิทัลเพ่ืออนาคต” 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวทักษะ 
ดิจิทัลเพื่ออนาคต 
2.สามารถเข้าถึง อ่าน เขียนดิจิทัล 
สั่งของออนไลน์ ใช้สมาร์ทโฟน 

ครู บุคลากร และนักเรียนมีความ
รู้เท่าทันสื่อ สามารถแยกแยะสื่อที่
เป็นจริง 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา

ร้อยเอ็ด 

30 เมษายน 
2564 

เข้าร่วมการ
ประชุมแบบ

ออนไลน์ 

7. การเรียนออนไลน์ด้วย Google 
Classroom และ Google App 
เบื้องต้น 

.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Google 
Classroom และ Google App 
เบื้องต้น  

ครู บุคลากร และนักเรียนมีความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ Google 
Classroom และ Google App 
เบื้องต้น 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

ยะลา 

2 พฤษภาคม 
2564 

เข้าร่วมการ
ประชุมแบบ

ออนไลน์ 

8. การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

ครู บุคลากร และนักเรียนมีความ
เข้าใจ เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

สพป. กาญจนบุรี เขต 1 11 พฤษภาคม 
2564 

เข้าร่วมการ
ประชุมแบบ

ออนไลน์ 

 

  



   

 

  

ที ่ เรื่องท่ีอบรม ผลที่ได้รับ ประโยชน์ 
ที่ได้รับในหน่วยงาน 

หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

9  เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
สถานศึกษาและประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด 
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายนอก 

ครูและ บุคลากร เกี่ยวกับแนวทาง
การประเมินคุณภาพภายนอก 

สมศ. 28  กุมภาพันธ์  
2564  

เข้าร่วมการ
ประชุมแบบ

ออนไลน์ 

10 การอบรมออนไลน์ OBEC 
Webinar “การจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ :มุมมอง
ของผู้บริหาร นักวิชาการและครู” 
ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาการ
เรียนออนไลน์และการสอนความ
ปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตด้วย
การเรียนเชิงรุก  

มีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะ เกิด
สมรรถนะที่จำเป็นต่อวิชาชีพ มี
มุมมองที่ดีต่อการสอนออนไลน์และ
ปลอดภัยจากบนโลกอินเทอร์เน็ต 
2.นำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้เรียน
เกิดองค์ความรู้และเกิดทักษะต่างๆ 

ครูและ บุคลากร มีมุมมองที่ดีต่อ
การสอนออนไลน์และปลอดภัยจาก
บนโลกอินเทอร์เน็ต 

สพฐ. 
หน่วยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

17 พฤษภาคม
2564 

เข้าร่วมการ
ประชุมแบบ

ออนไลน์ 

11. การอบรมออนไลน์ OBEC 
Webinar “การจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ :มุมมอง
ของผู้บริหาร นักวิชาการและครู” 
ในหัวข้อ การสร้างห้องเรียน
ออนไลน์ 1 และการสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ 2 

มีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะ เกิด
สมรรถนะที่จำเป็นต่อวิชาชีพ มี
มุมมองที่ดีต่อการสร้างห้องเรียน
ออนไลน์ 
 2.นำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้
ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และเกิดทักษะ
ต่างๆ 

ครูและ บุคลากร มีมุมมองที่ดีต่อ
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 
 

สพฐ. 
หน่วยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

18 พฤษภาคม
2564 

เข้าร่วมการ
ประชุมแบบ

ออนไลน์ 



ที ่ เรื่องท่ีอบรม ผลที่ได้รับ ประโยชน์ 
ที่ได้รับในหน่วยงาน 

หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

12. การอบรมออนไลน์ OBEC 
Webinar “การจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ :มุมมอง
ของผู้บริหาร นักวิชาการและครู” 
ในหัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอน
ออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์และ
ห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน 

มีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะ เกิด
สมรรถนะที่จำเป็นต่อวิชาชีพ มี
มุมมองที่ดีต่อวิธีการสอนออนไลน์
แบบมีปฏิสัมพันธ์และห้องเรียน
ออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

ครูและ บุคลากร มีมุมมองที่ดีต่อ
วิธีการสอนออนไลน์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์และห้องเรียนออนไลน์
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

สพฐ. 
หน่วยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

19 พฤษภาคม
2564 

เข้าร่วมการ
ประชุมแบบ

ออนไลน์ 

13. การอบรมออนไลน์ OBEC 
Webinar “การจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ :มุมมอง
ของผู้บริหาร นักวิชาการและครู” 
ในหัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียน
ออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน 
และการวัดและประเมินสำหรับ
การเรียนออนไลน์ 

มีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะ เกิด
สมรรถนะที่จำเป็นต่อวิชาชีพ มี
มุมมองที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน 
และการวัดและประเมินสำหรับการ
เรียนออนไลน์ 

ครูและ บุคลากร มีมุมมองที่ดีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์
ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน และการวัด
และประเมินสำหรับการเรียน
ออนไลน์ 

สพฐ. 
หน่วยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

20 พฤษภาคม
2564 

เข้าร่วมการ
ประชุมแบบ

ออนไลน์ 

14.. การอบรมออนไลน์ OBEC 
Webinar “การจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ :มุมมอง
ของผู้บริหาร นักวิชาการและครู” 
ในหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการ
เรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอออนไลน์และ
ห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ 

มีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะ เกิด
สมรรถนะที่จำเป็นต่อวิชาชีพ มี
มุมมองที่ดีต่อการส่งเสริมศักยภาพ
การเรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอออนไลน์และ
ห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ 

ครูและ บุคลากร มีมุมมองที่ดีต่อ
การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วย
สื่อวีดีโอออนไลน์และห้องเรียนกลับ
ด้านด้วยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

สพฐ. 
หน่วยปฏิบัติการวิจัย

สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

21 พฤษภาคม
2564 

เข้าร่วมการ
ประชุมแบบ

ออนไลน์ 

 



  

ที ่ เรื่องท่ีอบรม ผลที่ได้รับ ประโยชน์ 
ที่ได้รับในหน่วยงาน 

หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

15. การอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  Coding 
Online for Grade    4 – 6  
Teacher (C4T-7) 

มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการ
ถ่ายทอดให้นักเรียนมีทักษะที่สำคัญ
ในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ได้แก่ พ้ืนฐานความคิดเชิงคำนวณ 
พ้ืนฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
พ้ืนฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร 

ครูและ บุคลากร มีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะที่สำคัญ นำความรู้
ไปขยายผลสู่ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ   

สพฐ. 
สสวท. 

29 พฤษภาคม
2564 

เข้าร่วมการ
ประชุมแบบ

ออนไลน์ 

16. การอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
ประถมศึกษาปีที่ 1-3  Coding 
Online for Grade    1 – 3  
Teacher (C4T-6) 

มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการ
ถ่ายทอดให้นักเรียนมีทักษะที่สำคัญ
ในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ได้แก่ พ้ืนฐานความคิดเชิงคำนวณ 
พ้ืนฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
พ้ืนฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร 

ครูและ บุคลากร มีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะที่สำคัญ นำความรู้
ไปขยายผลสู่ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ   

สพฐ. 
สสวท. 

31 พฤษภาคม
2564 

เข้าร่วมการ
ประชุมแบบ

ออนไลน์ 

17. การประเมินระดับดีเยี่ยม     
“แฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่” ในระบบ
ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 
2564 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ
ของสุนทรภู่ ความสำคัญของกวีเอก
ของโลก วรรณกรรม นิทาน กลอน 
โคลง กาพย์  

ครูและ บุคลากร มีความรู้ความ
เข้าใจประวัติของสุนทรภู่ 
ความสำคัญของกวีเอกของโลก 
วรรณกรรม นิทาน กลอน โคลง 
กาพย์ 

โรงเรียนราชประชา
สมาสัย ฝ่ายมัธยม ใน
พระบรมราชูปถัมป์ 

26          
มิถุนายน 2564 

เข้าร่วมการ
ประชุมแบบ

ออนไลน์ 

18. การต่อต้านยาเสพติด ผู้มั่งมั่นที่จะไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด
และจะร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้กับ
สังคมและประเทศชาติ       

ครู   บุคลากร และชุมชนผู้มั่งมั่นที่
จะไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและจะ
ร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม
และประเทศชาติ       

โรงเรียนวัดแม่เตย 
สพป.สงขลา เขต 2 

26         
มิถุนายน 2564 

เข้าร่วมการ
ประชุมแบบ

ออนไลน์ 



 

  

ที ่ เรื่องท่ีอบรม ผลที่ได้รับ ประโยชน์ 
ที่ได้รับในหน่วยงาน 

หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

19. การใช้สื่อดิจิทัล เพ่ือยกระดับการ
จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและ
รูปแบบออนไลน์ 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
สื่อดิจิทัล เพ่ือยกระดับการจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบ
ออนไลน์ 

ครู   บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัล เพ่ือ
ยกระดับการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์ 

สพป.ตรัง เขต 2 
อจท. 

16  กรกฎาคม 
2564 

เข้าร่วมการ
ประชุมแบบ

ออนไลน์ 

20. กิจกรรม “วันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา” 

มีความรู้ความเข้าใจและร่วมอนุรักษ์
เกี่ยวกับ กิจกรรม “วันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา” 

ครู   บุคลากร นักเรียนร่วมอนุรักษ์เ 
กิจกรรม “วันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา” 

โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 
สพป.ตรัง เขต 2 

26  
กรกฎาคม 
2564 

เข้าร่วมการ
ประชุมแบบ

ออนไลน์ 

21. วันภาษาไทยแห่งชาติ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐาน
ด้านภาษาไทย 

ครู   บุคลากร มีความรู้พ้ืนฐานด้าน
ภาษาไทย       

โรงเรียนสาธิต            
มหาวิทยาลัยศรี          

นครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร          (ฝ่ายมัธยม) 

29        
กรกฎาคม 
2564 

เข้าร่วมการ
ประชุมแบบ

ออนไลน์ 



ที ่ เรื่องท่ีอบรม ผลที่ได้รับ ประโยชน์ 
ที่ได้รับในหน่วยงาน 

หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

22. การอบรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาผ่าน
ระบบออนไลน์ (ตลาดนัดการ
เรียนรู้วังจันทรเกษม) 
หลักสูตรที่ 1 วิวัฒนาการการเมือง
กับการศึกษาไทย 
หลักสูตรที่ 2 คุณธรรม จริยธรรม 
ทางรอดของสังคม 
หลักสูตรที่ 4 แง่มุมประวัติศาสตร์
สู่การกา้วเดินไปอนาคต 
หลักสูตรที่ 8  ศึกษาสื่อสารผ่าน
บทเพลง 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย 
คุณธรรม จริยธรรม ทางรอดของ
สังคม  แง่มุมประวัติศาสตร์สู่การก้าว
เดินไปอนาคต  และ ศึกษาสื่อสาร
ผ่านบทเพลง 
 

ครู   บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิวัฒนาการการเมืองกับ
การศึกษาไทย คุณธรรม จริยธรรม 
ทางรอดของสังคม  แง่มุม
ประวัติศาสตร์สู่การก้าวเดินไป
อนาคต  และ ศึกษาสื่อสารผ่านบท
เพลง 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 14  
กันยายน 
2564 

เข้าร่วมการ
ประชุมแบบ

ออนไลน์ 

 

  



2.  นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ 

  

     

ที ่ เรื่องท่ีอบรม ผลที่ได้รับ 
ประโยชน์ 

ที่ได้รับในหน่วยงาน หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

1. อบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านการจบการศึกษาและการ
ให้บริการข้อมูลทางการศึกษา
สำหรับเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา 
 

ได้รับความรู้ในการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างถูกต้อง 

มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบและถูกต้อง 

สพฐ. 6 มีนาคม 2564 อบรมออนไลน์ 

2. อบรมออนไลน์ OBEC การ2021
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุค
ปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร 
นักวิชาการ และครู 
 

ได้รับรู้แนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ยุคปกติใหม่ 

มีการจัดการเรียนรู้ในยุคปกติใหม่ที่
ถูกต้อง 

สพฐ. 23 พฤษภาคม 
2564 

อบรมออนไลน์ 

3. อบรมการใช้สื่อดิจิทัลเพ่ือ
ยกระดับการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์ 

ได้เรียนรู้การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ 

ครูมีการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สพป.ตรังเขต 2 .และบ
อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด  

16 กรกฏาคม  
2564 

อบรมออนไลน์ 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์
สำหรับครูสังกัด สพฐ. 
 

ได้เพ่ิมทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ 

บุคลากรมีทักษะในการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 

สพฐ. 15 สิงหาคม  
2564 

อบรมออนไลน์ 



ที ่ เรื่องท่ีอบรม ผลที่ได้รับ 
ประโยชน์ 

ที่ได้รับในหน่วยงาน 
หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

5. อบรมปัญญาประดิษฐ์สำหรับ
โรงเรียน หลักสูตร 3 

มีความเข้าใจการนำหลักการของ AI 
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

ครูผู้สอนมีความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนา AI องค์ประกอบ 
ความสามารถ และ หลักการของ AI 
ในชีวิตประจำวัน 

สสวท. 29 สิงหาคม  
2564 

อบรมออนไลน์ 

6. อบรม หลักสูตร NEXT Normal 
Education Reimaginedการ
บริหารจัดการการเรียนการสอน
ออนไลน์ฯ 
 

ได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์ฯ 

มีระบบการบริหารจัดการการเรียน
การสอนรูปแบบออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สพฐ. และ  
บ.ไมโครซอฟท์ 

10 กันยายน  
2564 

อบรมออนไลน์ 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น     

ที ่ เรื่องท่ีอบรม ผลที่ได้รับ 
ประโยชน์ 

ที่ได้รับในหน่วยงาน 
หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

1 การอบรมเชิงปฎิบัติการ (Word 
shop) ในการประชุมทางวิชาการ
ออนไลน์ของคุรุสภา  ประจำปี  
2564 (KSP Webinar 2021)
หลักสูตร “การเรียนรู้เชิงรุกสู่
สมรรถนะบน Platfom  Online 
เพ่ือสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพสู่ผู้เรียน” 

สามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพสู่ผู้เรียนwfh 
 

ครูผู้สอนสามารถสร้างห้องเรียน
ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสู่ผู้เรียน
wfh 
 

คุรุสภา 28 สิงหาคม 
2564 - 31  

ตุลาคม 
2564 

( 3 ชั่วโมง) 

อบรมออนไลน์ 

2 การอบรมเชิงปฎิบัติการ (Word 
shop) ในการประชุมทางวิชาการ
ออนไลน์ของคุรุสภา  ประจำปี  
2564 (KSP Webinar 2021)
หลักสูตร “เสียงที่มีความหมาย
ของเยาวชนไทย : พัฒนาได้จาการ
คิดท่ียั่งยื่น” 

นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประการการ
เรียนการสอน  และเพ่ิมความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวผู้เรียน  

ครูนำความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประกอบการเรียนการสอน  และ
เพ่ิมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัว
ผู้เรียน 

คุรุสภา 28 สิงหาคม 
2564 - 31  

ตุลาคม 
2564 

( 3 ชั่วโมง) 

อบรมออนไลน์ 

3 การอบรมเชิงปฎิบัติการ (Word 
shop) ในการประชุมทางวิชาการ
ออนไลน์ของคุรุสภา  ประจำปี  
2564 (KSP Webinar 2021)
หลักสูตร “ออนไลน์อย่างไร ให้ไป
ถึงสมรรถนะ 
 

ได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์ฯ 

มีระบบการบริหารจัดการการเรียน
การสอนรูปแบบออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คุรุสภา 28 สิงหาคม 
2564 - 31  

ตุลาคม 
2564 

( 3 ชั่วโมง) 

อบรมออนไลน์ 



 
 
 
 

ที ่ เรื่องท่ีอบรม ผลที่ได้รับ ประโยชน์ที่ได้รับในหน่วยงาน หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

4 การอบรมเชิงปฎิบัติการ (Word 
shop) ในการประชุมทางวิชาการ
ออนไลน์ของคุรุสภา  ประจำปี  
2564 (KSP Webinar 2021)
หลักสูตร “ออนไลน์อย่างไรไปถึง
สมรรถนะ” 

สามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

ครูผู้สอนสามารถสร้างห้องเรียน
ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ  

คุรุสภา 28 สิงหาคม 
2564 - 31  

ตุลาคม 
2564 

( 3 ชั่วโมง) 

อบรมออนไลน์ 

5 โครงการพัฒนาการอ่านออก 
เขียนได้  ลายมือสวย  และการ
เรียนการสอนภาษาไทย  ระดับ
ประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21 

นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประการการ
เรียนการสอน   

ครูนำความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประกอบการเรียนการสอน  

สพป.ตรัง  เขต 2 15 – 18 
กุมภาพันธ์ 2565 

เข้าร่วมการ
ประชุมแบบ
ออนไลน์ 

6 เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการ
ฝึกอบรมครูเพ่ือเป็นนักจิตวิทยา
ประจำสถานศึกษา 

ได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่อง
จิตวิทยา  และการแนะแนว  และ
นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประการการ
เรียนการสอน   

ครูถ่ายถอดความรู้ให้กับเพ่ือนครู  
และครูนำความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประกอบการเรียนการสอน  

สพป.ตรัง  เขต 2 4 – 5 เมษายน 
2565 

โรงเรียน 
ห้วยยอด  
อำเภอห้วยยอด  
จ.ตรัง 

7 การอบรมหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์ 
สำหรับครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” 

นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประการการ
เรียนการสอน   

ครูถ่ายถอดความรู้ให้กับเพ่ือนครู  
และครูนำความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประกอบการเรียนการสอน 

สพฐ. และ บริษัท 
แอดวานซ์ อินไฟร์ 

เซอร์วิส จำกัด 
(มหาชน) 

18 เมษายน 2565 
 ( 9 ชั่วโมง ) 

อบรมออนไลน์ 



 

ที ่ เรื่องท่ีอบรม ผลที่ได้รับ ประโยชน์ที่ได้รับในหน่วยงาน หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

8 การอบรมเชิงปฎิบัติการ : การ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 

ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 

นำความรู้ในเรื่องการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามกฎกระทรวง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 มาใช้ในการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

สพป.ตรัง  เขต 2 5 – 6 พฤษภาคม 
2565 

อบรมออนไลน์ 

9 อบรมเชิงปฎิบัติการ การเชื่อมโยง
หลักเกณฑ์ขอมีหรือเลื่อน      
วิทยฐานะ ว.17/52, ว21/60 
และ ว9/64 และการเขียน
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA : 
Perfomance Agreement)” 

ได้รับความรู้ความเข้าใจใน เรื่อง 
การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(PA : Perfomance Agreement)” 

ครูผู้สอนได้รับความรู้ความเข้าใจใน 
เรื่อง การเขียนข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA : Perfomance 
Agreement)” 

โรงเรียนบ้านควนเมา 30 – 31 
กรกฎาคม 2565 

นิณีรีสิร์ท อำเภอ
รัษฎา จังหวัดตรัง 

10 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติ
การและศึกษาดูงาน 

ได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
สมถรรนะของผู้เรียน 

ครูถ่ายถอดความรู้ให้กับเพ่ือนครู  
และครูนำความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประกอบการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยธรรมศา
สตร์ ร่วมกับ ธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) 

23 – 24 
กรกฎาคม  2565 

โรงแรมเรือรัษฎา  
อำเภอเมือง 
จังหวัดตรัง 

11 การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

ได้รับความรู้ความเข้าใจใน เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

ครูถ่ายถอดความรู้ให้กับเพ่ือนครู  
และครูนำความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประกอบการเรียนการสอน 

สพป.เพชรบูรณ์  
เขต 3 

13 สิงหาคม  
2565 

อบรมออนไลน์ 

12 PLC : Professionnal Learning 
Community สำหรับครู 

มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

ครู บุคลากร และนักเรียนมีความ
เข้าใจ เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

สพป.เพชรบูรณ์  
เขต 3 

13 สิงหาคม  
2565 

อบรมออนไลน์ 

 
 



 

ที ่ เรื่องท่ีอบรม ผลที่ได้รับ ประโยชน์ที่ได้รับในหน่วยงาน หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

13
 
 
  

คุณธรรม  จริยธรรม สำหรับครู นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประการการ
เรียนการสอน 

ครูถ่ายถอดความรู้ให้กับเพ่ือนครู  
และครูนำความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประกอบการเรียนการสอน 

สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 3 

15 สิงหาคม 
2565 

อบรมออนไลน์ 

14 การวิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียน ได้รับความรู้ความเข้าใจในการวิจัย
ปฎิบัติการในชั้นเรียน 

ครูผู้สอนได้รับความรู้ความเข้าใจใน
การวิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียน 

สพป.เพชรบูรณ์  
เขต 3 

15 สิงหาคม  
2565 

อบรมออนไลน์ 

 



       4.  นางสาวสุภาวิดา  ไกรทอง 

       
 
 
 
 
 

ที ่ เรื่องท่ีอบรม ผลที่ได้รับ 
ประโยชน์ 

ที่ได้รับในหน่วยงาน 
หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

๑ โครงการพัฒนาทักษะการรับมือ
กับปัญหาการกลั่นแกล้งกันทาง
ออนไลน์ 

รู้แนวทางการแก้ปัญหาการถูก
กลั่นแกล้งทางออนไลน์ 

แนะแนวทางวิธีการแก้ปัญหาเมื่อถูก
กลั่นแกล้งทางออนไลน์ให้แก่นักเรียน
ได้ เมื่อนักเรียนมาปรึกษา 

สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 

22  
มีนาคม 2564 

ออนไลน์ 

๒  การจัดการเรียนรู้เชิกรุก 
(Active Learning) 

  รู้แนวทางการออกแบบหน่วย
การเรียนรู้เชิงรุกและแผนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 

การจัดทำแผนการเรียนรู้เชิงรุก สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 

25  
มีนาคม 2564 

ออนไลน์ 

3 พัฒนาการครบ 4 ด้าน ด้วยสื่อ
ความพร้อมการเรียนรู้ 

แนวทางการเตรียมสื่อการเรียนรู้ 
มีสามารถพัฒนาเด็กได้ครบทั้ง 4 
ด้าน 

การจัดทำสื่อการเรียนรู้ให้แก่เด็ก บริษัท อักษร เอ็ด
ดูเคชั่น จำกัด มหาชน 

19  
กรกฎาคม 2564 

ออนไลน์ 

4 การจัดการเรียนรู้พัฒนาการ
กระบวนการคิดและเตรียมความ
พร้อมด้านวิทยาการคำนวณ
สำหรับเด็กปฐมวัย 

 แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถพัฒนากระบวนการคิด
ของเด็กปฐมวัย 

พัฒนากระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย
ได้อย่างถูกต้องตามหลักสูตร 

บริษัท อักษร เอ็ด
ดูเคชั่น จำกัด มหาชน 

16  
มิถุนายน 2564 

ออนไลน์ 



      5.  นางสาวสุวิมล  วงศ์เทพบุตร 

 
 
     

ที ่ เรื่องท่ีอบรม ผลที่ได้รับ 
ประโยชน์ 

ที่ได้รับในหน่วยงาน หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ปรับบทบาท “ครู”ให้เป็นครู
ยุคใหม่ 

การปรับบทบาทครู ให้เป็นโค้ช ให้
คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา สอนแบบ 
Active Learning มากกว่าการ
สอนแบบบรรยาย 

1.เป็นการปรับบทบาทครูให้สอนแบบ 
Active Learning 
2.ครูมีการพัฒนาและนำไปปรับการ
เรียนการสอน 

สพป.ตรัง เขต 2 21 ตุลาคม 
2563 

ห้องประชุม
โรงเรียนห้วยยอด 
(กลึงวิทยาคาร) 

2 การใช้สื่อดิจิทัล เพ่ือยกระดับ
การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน
และรูปแบบออนไลน์ 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้สื่อดิจิทัล เพ่ือยกระดับการ
จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและ
รูปแบบออนไลน์ 

ครู   บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัล เพ่ือยกระดับ
การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและ
รูปแบบออนไลน์ 

สพป.ตรัง เขต 2 
อจท. 

16 กรกฎาคม 
2564 

เข้าร่วมการ
ประชุมแบบ

ออนไลน์ 

3 การวิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียน ได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
วิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียน 

ครูผู้สอนได้รับความรู้ความเข้าใจใน
การวิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียน 

สพป.เพชรบูรณ์  
เขต 3 

15 สิงหาคม  
2565 

อบรมออนไลน์ 

4 การพัฒนาทักษะการ จัดการ
เรียนรู้รูปแบบ ออนไลน์ 
สำหรับครูสังกัด สำนักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พัฒนาทักษะการ จัดการเรียนรู้
รูปแบบ ออนไลน์ 

ความรู้และทักษะการ จัดการเรียนรู้
รูปแบบ ออนไลน์ 

สพฐ. 14-15 สิงหาคม  
2564 

อบรม ออนไลน์ 

5 โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ
เสริมสร้าง ศักยภาพครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาผ่าน
ระบบ ออนไลน์ หลักสูตรที่ 5 
EF เด็ก ปฐมวัย ทางรอดของ 
การศึกษาไทย 

พัฒนาการจัด ประสบการณ์การ 
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

ความรู้และทักษะการ จัด
ประสบการณ์การ เรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 

กระทรวงศึกษาธิการ 24 สิงหาคม  
2564 

อบรม ออนไลน์ 



ที ่ เรื่องท่ีอบรม ผลที่ได้รับ 
ประโยชน์ 

ที่ได้รับในหน่วยงาน หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

6 การอบรมเชิงปฎิบัติการ 
(Word shop) ในการประชุม
ทางวิชาการออนไลน์ของคุรุ
สภา  ประจำปี  2564 (KSP 
Webinar 2021)หลักสูตร 
“การเรียนรู้เชิงรุกสู่สมรรถนะ
บน Platfom  Online เพ่ือ
สร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพสู่ผู้เรียน” 

สามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้
มีประสิทธิภาพสู่ผู้เรียนwfh 
 

ครูผู้สอนสามารถสร้างห้องเรียน
ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสู่ผู้เรียน
wfh 
 

คุรุสภา 28 สิงหาคม 2564 
- 31  ตุลาคม 

2564 
( 3 ชั่วโมง) 

อบรมออนไลน์ 

7 การอบรมเชิงปฎิบัติการ 
(Word shop) ในการประชุม
ทางวิชาการออนไลน์ของคุรุ
สภา  ประจำปี  2564 (KSP 
Webinar 2021)หลักสูตร 
“เสียงที่มีความหมายของ
เยาวชนไทย : พัฒนาได้จาการ
คิดท่ียั่งยื่น” 

นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประการการ
เรียนการสอน  และเพ่ิมความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวผู้เรียน  

ครูนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบการ
เรียนการสอน  และเพ่ิมความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับตัวผู้เรียน 

คุรุสภา 28 สิงหาคม 2564 
- 31  ตุลาคม 

2564 
( 3 ชั่วโมง) 

อบรมออนไลน์ 

8 การอบรมเชิงปฎิบัติการ 
(Word shop) ในการประชุม
ทางวิชาการออนไลน์ของคุรุ
สภา  ประจำปี  2564 (KSP 
Webinar 2021)หลักสูตร 
“ออนไลน์อย่างไร ให้ไปถึง
สมรรถนะ 
 

ได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์ฯ 

มีระบบการบริหารจัดการการเรียน
การสอนรูปแบบออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คุรุสภา 28 สิงหาคม 2564 
- 31  ตุลาคม 

2564 
( 3 ชั่วโมง) 

อบรมออนไลน์ 



 
 

  

ที ่ เรื่องท่ีอบรม ผลที่ได้รับ ประโยชน์ 
ที่ได้รับในหน่วยงาน 

หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

9 การอบรมเชิงปฎิบัติการ 
(Word shop) ในการประชุม
ทางวิชาการออนไลน์ของคุรุ
สภา  ประจำปี  2564 (KSP 
Webinar 2021)หลักสูตร 
“ออนไลน์อย่างไรไปถึง
สมรรถนะ” 

สามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้
มีประสิทธิภาพ 
 

ครูผู้สอนสามารถสร้างห้องเรียน
ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ  

คุรุสภา 28 สิงหาคม 2564 
- 31  ตุลาคม 

2564 
( 3 ชั่วโมง) 

อบรมออนไลน์ 

10 โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ
เสริมสร้าง ศักยภาพครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาผ่าน
ระบบ ออนไลน์ หลักสูตรที่ 9 
Active Learning 

พัฒนาทักษะการ จัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning 

ความรู้และทักษะการ จัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning 

 กระทรวงศึกษาธิการ 10 กันยายน 2564 อบรม ออนไลน์ 

11 การอบรมหลักสูตรกลยุทธ์ 
การจัดการเรียนการสอน และ
การจัดประชุม ออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพ 
ในยุค NEXT Normal 

พัฒนากลยุทธ์การ จัดการเรียน
การสอน และการจัดประชุม 
ออนไลน์ 

ความรู้และทักษะการ จัดการเรียน
การสอน และการจัดประชุม ออนไลน์ 

สพฐ. และ  
บ. ไมโครซอฟท์ 

(ประเทศ ไทย) จำกัด 

11 กันยายน 2564 อบรม ออนไลน์ 

12 โครงการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการเสริมสร้าง ศักยภาพ
ครูและบุคลากร ทางการศึกษา
ผ่านระบบ ออนไลน์ หลักสูตร
ที่ 10 พลังบวก สำหรับครู
ปฐมวัย 

พัฒนาศักยภาพเพ่ือ 
เป็นนักจัดการเรียนรู้ 

สู่ครูยุคดิจิทัล 

ความรู้และทักษะการเป็นนักจัดการ
เรียนรู้สู่ครูยุคดิจิทัล 

กระทรวงศึกษาธิการ 14 กันยายน 2564 อบรมออนไลน์ 



ที ่ เรื่องท่ีอบรม ผลที่ได้รับ 
ประโยชน์ 

ที่ได้รับในหน่วยงาน หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

13 โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพ
ครูในการใช้สื่อ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital 

Technology) 

พัฒนาศักยภาพครูใน การใช้สื่อ
เทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital 

Technology) 

ความรู้และทักษะในการ ใช้สื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology 

สพป. ตรัง เขต 2 13-14 กันยายน 
2564 

อบรมออนไลน์ 



 

ปัญหาอุปสรรค 
  เกิดสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การพัฒนาบุคลกรอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 

 ข้อเสนอแนะ 
  เพื่อความปลอดภัยต่อสวัสดิภาพและชีวิตของบุคลกร จำเป็นต้องปฏิบัติการตามมาตรการ
ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 
 
ด้านที่ 4 วินัยและการรักษาวินัย 
 โรงเรียนวัดควนธานี ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด  
 

ปัญหาอุปสรรค 
  ไม่มี 
 

 ข้อเสนอแนะ 
  1) ควรมีกิจกรรมส่งเสริมด้านวินัยและการรักษาวินัยจากหน่วยงานต้นสังกัด 
  2) ควรมีการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรดีเด่น 
 
ด้านที่ 5 การออกจากราชการ 
 โรงเรียนวัดควนธานี มีการส่งเสริมและป้องกันการทำผิดวินัยของข้าราชการ ส่งผลให้ปราศจากการ
ออกจากราชการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ปัญหาอุปสรรค 
  ไม่มี 
 

 ข้อเสนอแนะ 
  ไม่มี 
 


