
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง จำนวนที่อบรม หมายเหตุ 
1 นางสาวกรรณิการ์ สุคันธเมศ ครู  1  
2 นายวิชัย  ราชบุตร ครูชำนาญการ 1  
3 นางจำเนียร  ราชบุตร ครูชำนาญการพิเศษ 1  
4 นางสาวนารีรัตน์  ลบเลือน ครูอัตราจ้าง 1  
5 นางสาวกรรณิการ์ รอดกูล ครูชำนาญการพิเศษ 1  
6 นางสุพรรณี  สีนา ครูชำนาญการ 1  
7 นางสิริลักษณ์  ขวัญเมือง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1  
8 นางสาวชะอ้อน  ศรีปล้อง ครูชำนาญการ 1  
9 นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง ครูชำนาญการ 1  
10 นางสุชาดา  ผลชอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1  
11 นางสิรินยา คงประสม ครูชำนาญการ 1  
12 นางนพวรรณ  ศรีเมฆ พนักงานธุรการ 1  
13 นางจิราภรณ์  ประกอบชีพ ครูอัตราจ้าง 1  
14 นางสาวสุธิมา หาดเกลี้ยง คร ู 1  
15 นางโฉมวิลัย  นวลนาค คร ู 1  
16 นางสาววารุณี  เกาะสมัน คร ู 1  
17 นางสาวชุติกาญจน์ เครือเตียว คร ู 1  
18 นางนิภาพร รอดราวี ครูชำนาญการ 1  
19 นางชุลีภรณ์  จำปา ครูชำนาญการ 1  
20 นางเยาวเรศ  จันทร์ทิพย์ ครูชำนาญการ 1  
21 นางทัศนีย์  เต็มแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ 1  
22 นางปริมภาพร  แกล้วกล้า ครูชำนาญการ 1  
23 นายวิทยา  คงหมุน ครูชำนาญการ 1  
24 นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ ครูชำนาญการ 1  
25 นางสาวมานิตา  พานชาตรี คร ู 1  



ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง จำนวนที่อบรม หมายเหตุ 
26 นางสาวภาณี  คงประสม คร ู 1  
27 นางสาวเรณู ยอมใหญ่ คร ู 1  
28 นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 1  
29 นายสุวิชา  คีรีรัตน ์ รองผู้อำนวยการชำนาญการ 1  
30 นายสุรชัย  ทองอ่อน ครูชำนาญการพิเศษ 1  
31 นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว ครูชำนาญการ 1  
32 นางสาวกุลนิธี  คาดิรันต์ ครูอัตราจ้าง 1  

 

 

จำนวนบุคลากรทั้งหมด  32 คน 

เข้าร่วมอบรมทั้งหมด  32 คน 

ผู้เข้าอบรมคิดเป็นร้อยละ  100  

 

 

  ลงช่ือ…………………………………………………..ผู้รายงาน 

(นางนิภาพร  รอดราวี) 

ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

 

 

ลงช่ือ…………………………………………………..ผู้รับรอง 

(นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

 

 

 



รายละเอียดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล การพัฒนา ผลการพัฒนา ประโยชน์ที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

1 นางสาวกรรณิการ์ สุคันธเมศ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินของ
สถานศึกษาออนไลน์ 

พัฒนาตนเองใน 
การดำเนินงานและเกิด
ความตระหนักและให้
ความสำคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

ความรู้ความเข้าใจในการ
ประเมินผลด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ของสถานศึกษา 

สพป. ตรัง เขต 2 30 ก.ค. – 
1 ส.ค. 63 

ห้องประชุม
โรงเรียนห้วย
ยอด (กลึงวิทยา
คาร) 

2 นายวิชัย  ราชบุตร การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ความรู้และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

สพฐ. 7 พ.ค. 63 อบรมออนไลน์ 

3 นางจำเนียร  ราชบุตร การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ความรู้และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

สพฐ. 7 พ.ค. 63 อบรมออนไลน์ 



ที ่ ชื่อ - สกุล การพัฒนา ผลการพัฒนา ประโยชน์ที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

4 นางสาวนารีรัตน์  ลบเลือน การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ความรู้และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

สพฐ. 7 พ.ค. 63 อบรมออนไลน์ 

5 นางสาวกรรณิการ์ รอดกูล การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ความรู้และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

สพฐ. 7 พ.ค. 63 อบรมออนไลน์ 

6 นางสุพรรณี  สีนา การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ความรู้และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

สพฐ. 7 พ.ค. 63 อบรมออนไลน์ 

7 นางสิริลักษณ์  ขวัญเมือง การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ความรู้และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

สพฐ. 7 พ.ค. 63 อบรมออนไลน์ 



ที ่ ชื่อ - สกุล การพัฒนา ผลการพัฒนา ประโยชน์ที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

8 นางสาวชะอ้อน  ศรีปล้อง การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ความรู้และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

สพฐ. 7 พ.ค. 63 อบรมออนไลน์ 

9 นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับ
ครู ป.1-3  

พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ 

ความรู้และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ 

สพฐ. 28 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ 

10 นางสุชาดา  ผลชอบ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินของ
สถานศึกษาออนไลน์ 

พัฒนาตนเองใน 
การดำเนินงานและเกิด
ความตระหนักและให้
ความสำคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

ความรู้ความเข้าใจใน
การประเมินผลด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการของ
สถานศึกษา 

สพป. ตรัง เขต 2 30 ก.ค. – 
1 ส.ค. 63 

ห้องประชุม
โรงเรียนห้วย
ยอด (กลึงวิทยา
คาร) 

11 นางสิรินยา คงประสม การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ความรู้และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

สพฐ. 7 พ.ค. 63 อบรมออนไลน์ 



 

ที ่ ชื่อ - สกุล การพัฒนา ผลการพัฒนา ประโยชน์ที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

12 นางนพวรรณ  ศรีเมฆ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ. 2560 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ปฐมวัย 

ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  

สพป. 
กำแพงเพชร  
เขต 1 

22 เม.ย.63 อบรมออนไลน์ 

13 นางจิราภรณ์  ประกอบชีพ การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ความรู้และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

สพฐ. 7 พ.ค. 63 อบรมออนไลน์ 

14 นางสาวสุธิมา หาดเกลี้ยง การทดสอบความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส 
COVID-19 

วิธีป้องกันตนเองจาก
เชื้อไวรัส COVID-19 

ความรู้และวิธีป้องกัน
ตนเองจากเชื้อไวรัส 
COVID-19 

โรงเรียนวชิรธรรม
สาธิต 

28 มี.ค. 63 อบรมออนไลน์ 

15 นางโฉมวิลัย  นวลนาค มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 2562 

กระบวนการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 

สพป. ตรัง เขต 2 25 พ.ค. 63 อบรมออนไลน์ 

16 นางสาววารุณี  เกาะสมัน การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ความรู้และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

สพฐ. 7 พ.ค. 63 อบรมออนไลน์ 



 

 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล การพัฒนา ผลการพัฒนา ประโยชน์ที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

17 นางสาวชุติกาญจน์ เครือเตียว การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ความรู้และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

สพฐ. 7 พ.ค. 63 อบรมออนไลน์ 

18 นางนิภาพร รอดราวี การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ความรู้และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

สพฐ. 7 พ.ค. 63 อบรมออนไลน์ 

19 นางชุลีภรณ์  จำปา 
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ความรู้และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

สพฐ. 7 พ.ค. 63 อบรมออนไลน์ 



 

ที ่ ชื่อ - สกุล การพัฒนา ผลการพัฒนา ประโยชน์ที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

20 นางเยาวเรศ  จันทร์ทิพย์ การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ความรู้และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

สพฐ. 7 พ.ค. 63 อบรมออนไลน์ 

21 นางทัศนีย์  เต็มแก้ว การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับ
ครู ป.4-6  

พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ 

ความรู้และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ 

สพฐ. 3 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ 

22 นางปริมภาพร  แกล้วกล้า การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ความรู้และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

สพฐ. 7 พ.ค. 63 อบรมออนไลน์ 

23 นายวิทยา  คงหมุน ครูกับการจัดการเรียนรู้
เพศวิถีศึกษา 

พัฒนาสมรรถนะครูให้
สอนเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต 

ความรู้และสมรรถนะครู
ในการสอนเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต 

สพฐ. 30 มี.ค. 63 อบรมออนไลน์ 



 

 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล การพัฒนา ผลการพัฒนา ประโยชน์ที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

24 นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ความรู้และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

สพฐ. 7 พ.ค. 63 อบรมออนไลน์ 

25 นางสาวมานิตา  พานชาตรี การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ความรู้และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

สพฐ. 7 พ.ค. 63 อบรมออนไลน์ 

26 นางสาวภาณี  คงประสม การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ความรู้และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

สพฐ. 7 พ.ค. 63 อบรมออนไลน์ 



 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล การพัฒนา ผลการพัฒนา ประโยชน์ที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

27 นางสาวเรณู ยอมใหญ่ การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ความรู้และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

สพฐ. 7 พ.ค. 63 อบรมออนไลน์ 

28 นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ความรู้และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

สพฐ. 7 พ.ค. 63 อบรมออนไลน์ 

29 นายสุวิชา  คีรีรัตน์ การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ความรู้และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

สพฐ. 7 พ.ค. 63 อบรมออนไลน์ 



 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล การพัฒนา ผลการพัฒนา ประโยชน์ที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด วันที่ สถานที่อบรม 

30 นายสุรชัย  ทองอ่อน การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ความรู้และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

สพฐ. 7 พ.ค. 63 อบรมออนไลน์ 

31 นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ความรู้และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

สพฐ. 7 พ.ค. 63 อบรมออนไลน์ 

32 นางสาวกุลนิธี  คาดิรันต์ การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ความรู้และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

สพฐ. 7 พ.ค. 63 อบรมออนไลน์ 

 

ลงช่ือ…………………………………………………..ผู้รับรอง 

                                (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

 


