
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนหอวัง  ปทุมธานี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 



1 ก าหนดนโยบายของโรงเรียน 
 

วิสัยทัศน์ 
 

ส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนชั้นน า ก้าวล้ าเทคโนโลย ีมีคุณธรรม 
สัมพันธ์ชุมชน พัฒนานวัตกรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง สู่สากล 

 
 

พันธกิจ 
 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในการส่ือสารได้ดีอย่างน้อย 2 ภาษา 

3. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 

5. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อใช้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพ 

7. พัฒนาการบริหารจัดระบบคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล 
8. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 

9. จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
10. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลโดยเน้นสภาพจริง 

11. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
12. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลยุทธ์ของโรงเรียน 

 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพเป็นท่ี
ยอมรับของสังคมและสากล 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิบาล และทักษะการด ารงชีวิต ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 

กลยุทธ์ที่ 5 ระดมสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ท่ีเข้มแข็งอันเกิดจากการร่วมมือของชุมชนและองค์กรต่างๆ 
 
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีและชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. การท า MOU ระหว่างครูกับโรงเรียน 

 
 

 



2. การบรรจุแต่งต้ังครูผู้ช่วย ปี 2563 

 
 



 
 



 
 



3.   การพัฒนาบุคลากร 
ผลงานของครู  ระดับ  ประเทศ 

 
ข้อมูลการได้รับรางวัล / ผลงาน ของ ขา้ราชการครู  พนักงานราชการ  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ทีไ่ด้รับรางวัล/ผลงาน  ระดับ ประเทศ  

ที ่ ช่ือ - สกุล ชื่อรางวัล /ผลงาน 
รางวัลระดับ  (ชาติ/

ภาค/เขต/จังหวัด) 

วัน/เดือน/ปี  ที่

รับรางวัล 

1 
น.ส.วราภรณ์ 
มอญภาษา 

เข้าร่วมโครงการชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ภาคกลาง) “ลูกเสือจิตอาสา
ท าความดี รวมใจภักดี  เทิดไท้องค์ราชัน “ ณ ค่ายธนะรัตน์   จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ุ   จัดโดย  กระทรวงศึกษาธิการ 

ประเทศ 
3 – 7   
มิ.ย  62 

2 
น.ส.วราภรณ์ 
มอญภาษา 

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจ าปี 2562  เร่ือง “ครูแห่ง
อนาคตเพ่ือผู้เรียนแห่งอนาคต”  ( Future Teacher for Future  
Learners )  จัดโดย  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ประเทศ 
17-18 
ส.ค 63 

3 
น.ส.วราภรณ์ 
มอญภาษา 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
“การประกันคุณภาพเพ่ือยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21”  จัด
โดย  สมศ (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

ประเทศ 
30 
พ.ย 62 

4 
น.ส.วราภรณ์ 
มอญภาษา 

ได้รับเกียรติบัตรรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปีการศึกษา 2561   
เน่ืองในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2562  วันที่ 16 มกราคม 2562 

ประเทศ 
16 
ม.ค 62 

5 
น.ส.ศศิวิมล     
รถมณี 

ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2562 ประเทศ 
16 
ม.ค   62 

6 น.ส.วาสนา         
ล่าลับ 

ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2562 ประเทศ 
16   
ม.ค   62 

7 น.ส.อมรรัตน์  
วงษ์ดวงแก้ว 

ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2562 ประเทศ 
16   
ม.ค   62 

8 น.ส.สุพรรณี  
ศุภชารี 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง รอง ชนะเลิศ อันดับ 1 ประเทศ 
7 - 9    
ธ.ค   63 

9 น.ส.น้ าฝน     
ไชยแสง 

ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2562 ประเทศ 
16   
ม.ค   62 

 
 
 
 
 
 



 ข้อมูลการได้รับรางวัล / ผลงาน ของ ข้าราชการครู  พนักงานราชการ  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ที่ได้รับรางวัล/ผลงาน  ระดับ ประเทศ  

ที ่ ช่ือ - สกุล ชื่อรางวัล /ผลงาน 

รางวัลระดับ  

(ชาติ/ภาค/

เขต/จังหวัด) 

วัน/เดือน/ปี  ที่รับรางวัล 

10 น.ส.น้ าฝน     

ไชยแสง 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ประเทศ 

7 - 9    

ธ.ค   63 

11 น.ส.กมลชนก     

ขะมาตย์ 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2562 ประเทศ 

16   

ม.ค   62 

12 น.ส.กมลชนก     

ขะมาตย์ 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2563 ประเทศ 

16   

ม.ค   63 

13 นายศิวกร    

กตัญญูนุสรณ์ 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2563 ประเทศ 

16   

ม.ค   63 

14 น.ส.ภัทราพร   

โสภวชิรกร 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2563 ประเทศ 

16   

ม.ค   63 

15 น.ส.เมธาพร   

กรอบสนิท 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2562 ประเทศ 

16   

ม.ค   62 

16 น.ส.กมลลักษณ์ 

สุวรรณวงศ์ 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2563 ประเทศ 

16   

ม.ค   63 

17 น.ส.วราภรณ์ 

แป้นตระกูล 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2563 ประเทศ 

16   

ม.ค   63 

18 น.ส.พรรษพร

รตางสุ 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2563 ประเทศ 

16   

ม.ค   63 

19 นางวันวิสา      

ดีจริง 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2563 ประเทศ 

16   

ม.ค   63 

20 นายสุชาติ    

สืบทอง 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2563 ประเทศ 

16   

ม.ค   63 



ข้อมูลการได้รับรางวัล / ผลงาน ของ ข้าราชการครู  พนักงานราชการ  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ที่ได้รับรางวัล/ผลงาน  ระดับ ประเทศ  

ที ่ ช่ือ - สกุล ชื่อรางวัล /ผลงาน 

รางวัลระดับ  

(ชาติ/ภาค/

เขต/จังหวัด) 

วัน/เดือน/ปี  ที่รับรางวัล 

21 น.ส.พิทธิยา  รุน

ส าโรง 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2563 ประเทศ 

16   

ม.ค   63 

22 น.ส.ชามาณัฐผ่อง

พัฒนศักด์ิ 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2563 ประเทศ 

16   

ม.ค   63 

23 น.ส.วัชริฎา   เพ็ง

ศรี 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2563 ประเทศ 

16   

ม.ค   63 

24 นายเศรษฐสิทธ์ิ  

ต้นสีนนท์ 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2562 ประเทศ 

16   

ม.ค   62 

25 นายเศรษฐสิทธ์ิ  

ต้นสีนนท์ 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2563 ประเทศ 

16   

ม.ค   63 

26 น.ส.วรรณิษา ชมภู

โคตร 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2562 ประเทศ 

16   

ม.ค   62 

27 น.ส.วรรณิษา ชมภู

โคตร 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2563 ประเทศ 

16   

ม.ค   63 

28 น.ส.นภัสวรรณ

หาญเกียรติกล้า 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2562 ประเทศ 

16   

ม.ค   62 

29 นางวรุณกานต์  ชู

สงค์ 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2563 ประเทศ 

16   

ม.ค   63 

30 นายนพัสชวินทร์ 

มูลทาทอง 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2562 ประเทศ 

16   

ม.ค   62 

31 นายนพัสชวินทร์ 

มูลทาทอง 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2563 ประเทศ 

16   

ม.ค   63 



 ข้อมูลการได้รับรางวัล / ผลงาน ของ ข้าราชการครู  พนักงานราชการ  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ที่ได้รับรางวัล/ผลงาน  ระดับ ประเทศ  

ที ่ ช่ือ - สกุล ชื่อรางวัล /ผลงาน 

รางวัลระดับ  

(ชาติ/ภาค/

เขต/จังหวัด) 

วัน/เดือน/ปี  ที่รับรางวัล 

32 น.ส.สริญญา  

วรสิทธ์ิ 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2562 ประเทศ 

16   

ม.ค   62 

33 นายธีรยุทธ    

คงนิล 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2562 ประเทศ 

16   

ม.ค   62 

34 นายธีรยุทธ    

คงนิล 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2563 ประเทศ 

16   

ม.ค   63 

35 น.ส.พิทย์สินี  

ศรีน้อย 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2563 ประเทศ 

16   

ม.ค   63 

36 นายธนกฤต    

ปทุมมาศ 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2562 ประเทศ 

16   

ม.ค   62 

37 นายธนกฤต    

ปทุมมาศ 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2563 ประเทศ 

16   

ม.ค   63 

38 น.ส.ปัญจพร   

สอนพูด 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2563 ประเทศ 

16   

ม.ค   63 

39 น.ส.ปัญจพร   

สอนพูด 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2563 ประเทศ 

16   

ม.ค   63 

40 น.ส.ประอร    

จิตนอก 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2562 ประเทศ 

16   

ม.ค   62 

41 น.ส.ประอร    

จิตนอก 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2563 ประเทศ 

16   

ม.ค   63 

42 น.ส.รณิดา     

ยุทธศาสตร์ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัล เหรียญทอง  การแข่งขัน ร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ หญิง    ม.4 - ม.6                         
ประเทศ 

 7- 9  

ธ.ค  62 



 ข้อมูลการได้รับรางวัล / ผลงาน ของ ข้าราชการครู  พนักงานราชการ  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ที่ได้รับรางวัล/ผลงาน  ระดับ ประเทศ  

ที ่ ช่ือ - สกุล ชื่อรางวัล /ผลงาน 
รางวัลระดับ  (ชาติ/

ภาค/เขต/จังหวัด) 

วัน/เดือน/ปี  ที่

รับรางวัล 

43 
น.ส.รณิดา     
ยทุธศาสตร ์

ครูดีไมมี่อบายมขุ  ปีการศกึษา 2562 ประเทศ 
16 

ม.ค   62 

44 
นายวชัรากรณ ์  
วชัรสทิธิ์ 

ครูดีไมมี่อบายมขุ  ปีการศกึษา 2562 ประเทศ 
16 

ม.ค   62 

45 
นายวชัรากรณ ์  
วชัรสทิธิ์ 

ครูดีไมมี่อบายมขุ  ปีการศกึษา 2563 ประเทศ 
16 

ม.ค   63 

46 
นายวชัรากรณ ์  
วชัรสทิธิ์ 

ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น วทิยากร และพฑีิกร ดา้นศาสนาพธีิ ของ 
กรมการศาสนา 

ประเทศ 
7- 

ธ.ค.-62 

47 
น.ส.ทิพวรรณ  
จนัทะมลู 

ครูดีไมมี่อบายมขุ  ปีการศกึษา 2563 ประเทศ 
16 

ม.ค   63 

48 
นางเนาวรตัน ์  
แสงเดือน 

ครูดีไมมี่อบายมขุ  ปีการศกึษา 2562 ประเทศ 
16 

ม.ค   62 

49 น.ส.สุกัญญา  

ลีลาสาร 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2562 ประเทศ 

16   

ม.ค   62 

50 นางมลฤดี         

ดีวงษ์ 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2563 ประเทศ 

16  

 ม.ค   63 

51 นางกฤษลดา       

กรีพัฒน์ 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2562 ประเทศ 

16   

ม.ค   62 

52 น.ส.นิภาพร      

อ่อนชัยภูมิ 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2563 ประเทศ 

16   

ม.ค   63 

53 น.ส.ชญาณี     

เบ้าชารี 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2563 ประเทศ 

16   

ม.ค   63 

54 
น.ส.สิริพร     

ฤทธ์ิเรือง 
ครูดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา 2563 ประเทศ 16  ม.ค   62 

 
 



ผลงานของครู  ระดับ  สพม.4 
 

ข้อมูลการได้รับรางวัล / ผลงาน ของ ขา้ราชการครู  พนักงานราชการ  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ทีไ่ด้รับรางวัล/ผลงาน  ระดับ สพม.4 

ที ่ ช่ือ - สกุล ชื่อรางวัล /ผลงาน 
รางวัลระดับ  (ชาติ/ภาค/

เขต/จังหวัด) 

วัน/เดือน/ปี  ที่รับ

รางวัล 

1 
น.ส.วราภรณ์ 

มอญภาษา 

ศธ  04234.01/0./1289  19 พฤศจิกายน 2562  โรงเรียน

ปทุมวิไล  เร่ือง  คณะกรรมการประเมินเลื่อนวิทยฐานะช านาญ

การพิเศษ  น.ส.อรุณี  ชุมทรัพย์    

สพม.4 
19- 

พ.ย.-63 

2 
น.ส.วราภรณ์ 

มอญภาษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจเคร่ืองมือวิจัย   นักศึกษาปริญญาโท  เอก 

บริหารการศึกษา  น.ส.พิมพ์ใจ  พุฒจัตุรัส   มหาวิทยาลัยราช

ภัฎวไลยลงกรณ์ 

สพม.4 
3   

เมย 62 

3 
น.ส.วราภรณ์ 

มอญภาษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจเคร่ืองมือวิจัย นักศึกษาปริญญาโท เอก 

บริหารการศึกษา   น.ส.พชรกมลพรรณ  ทองบุสกุล  

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์  

สพม.4 
14   

พ.ค  62 

4 
น.ส.วราภรณ์ 

มอญภาษา 

ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม คร้ังที่ 69   

เร่ือง อัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 ได้รับ

รางวัลเหรียญทองแดง  ระดับเขตพ้ืนที่   วันที่ 28 – 29 

ตุลาคม 2562 

สพม.4 28 – 29  ต.ค  62 

5 
น.ส.วราภรณ์ 

มอญภาษา 

ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชมเชย “ครูดีในดวงใจ” ระดับ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  คร้ังที่ 16 

พ.ศ.2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

สพม.4 
16   

ม.ค   62 

6 
นายวรากร      

ใจเพียร 

ครูผู้สอนนักเรียนประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท 

สิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น  เหรียญทอง 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

7 
นายธานี        

พันธ์ุไม้สี 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  รองชนะเลิศ  อันดับ

ที่ 1           การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง  ช้ัน ม.1 - ม.3 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

8 
นายธานี        

พันธ์ุไม้สี 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   การแข่งขัน

หุ่นยนต์ระดับกลาง  ช้ัน ม.1 - ม.3 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

9 
นายธานี        

พันธ์ุไม้สี 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันหุ่นยนต์

ระดับพ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 - ม.3 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

 



ข้อมูลการได้รับรางวัล / ผลงาน ของ ข้าราชการครู  พนักงานราชการ  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ที่ได้รับรางวัล/ผลงาน  ระดับ สพม.4 

ที ่ ช่ือ - สกุล ชื่อรางวัล /ผลงาน 
รางวัลระดับ  (ชาติ/

ภาค/เขต/จังหวัด) 

วัน/เดือน/ปี  ที่

รับรางวัล 

10 
นายธานี        

พันธ์ุไม้สี 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  รองชนะเลิศ  อันดับที่ 2           

การอกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ช้ัน ม.4 - ม.6 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

11 
นายธานี        

พันธ์ุไม้สี 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  รองชนะเลิศ  อันดับที่2           

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน  ช้ัน ม.4 - ม.6 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

12 
นายธานี        

พันธ์ุไม้สี 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันหุ่นยนต์

ระดับสูง  ช้ัน ม.4 - ม.6 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

13 
น.ส.ศศิวิมล     

รถมณี 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง       การแข่งขันการตัดต่อ

ภาพยนต์   ช้ัน ม.4 - ม.6 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

14 
น.ส.ศศิวิมล     

รถมณี 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง       การแข่งขันการสร้าง

การ์ตูน  เร่ืองสั้น  ช้ัน ม.1 - ม.3 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

15 
น.ส.ศศิวิมล     

รถมณี 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง       การแข่งขันการสร้าง

การ์ตูนแอนิเมช่ัน    ช้ัน ม.1 - ม.3 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

16 
น.ส.วาสนา         

ล่าลับ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง       การแข่งขันการตัดต่อ

ภาพยนต์    ช้ัน ม.1 - ม.3 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

17 
น.ส.วาสนา         

ล่าลับ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง       การแข่งขันการ

ออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้    ช้ัน ม.1 - ม.3 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

18 
น.ส.ธิวารัตน์  

ศรีมุกดา 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง        การแข่งขันการท าอาหาร 

น้ าพริก  ผักสด  เคร่ืองเคียง     ช้ัน ม.1 - ม.3 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

19 
น.ส.อมรรัตน์  

วงษ์ดวงแก้ว 
การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน  

สพม.4 
4-ก.ย.-62 

20 
น.ส.อมรรัตน์  

วงษ์ดวงแก้ว การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

21 
น.ส.น้ าฝน     

ไชยแสง 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ  การแข่งขัน

ประติมากรรม 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

 
 
 



ข้อมูลการได้รับรางวัล / ผลงาน ของ ข้าราชการครู  พนักงานราชการ  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ที่ได้รับรางวัล/ผลงาน  ระดับ สพม.4 

ที ่ ช่ือ - สกุล ชื่อรางวัล /ผลงาน 

รางวัลระดับ  

(ชาติ/ภาค/เขต/

จังหวัด) 

วัน/เดือน/ปี  ที่รับ

รางวัล 

22 
น.ส.น้ าฝน     ไชย

แสง 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง  อันดับ 2  การแข่งขัน

วาดภาพระบายสี 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

23 
น.ส.น้ าฝน     ไชย

แสง 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญเงิน  การแข่งขันภาะประติด สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

24 
น.ส.น้ าฝน     ไชย

แสง 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญเงิน      การแข่งขันวาดภาพ

ระบายสี ม.4 - ม.6 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

25 
น.ส.กมลชนก     ขะ

มาตย์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองแดง     การแข่งขัน

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์   ม.1 - ม.3 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

26 
น.ส.กมลชนก     ขะ

มาตย์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองแดง     การแข่งขัน

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง    ม.1 - ม.3 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

27 
น.ส.กมลชนก     ขะ

มาตย์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญเงิน      การแข่งขันวาดภาพ

ระบายสี ม.4 - ม.6 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

28 
นายศิวกร    กตัญญู

นุสรณ์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญเงิน   สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์       

ม.4 - ม.6 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

29 
น.ส.ภัทราพร   โสภว

ชิรกร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญเงิน  โครงงานทดลอง  ม.4 - 

ม.6 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

30 
น.ส.เมธาพร   กรอบ

สนิท 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - ม.3 สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

31 
น.ส.กมลลักษณ์ 

สุวรรณวงศ์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง  โครงงานสิ่งประดิษฐ์

วิทยาศาสตร์    ม.4 - ม.6 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

32 
น.ส.กมลลักษณ์ 

สุวรรณวงศ์ 
น าเสนอนวัตกรรม ระดับ จังหวัด สพม.4 1-ก.ค.-63 

33 
น.ส.วราภรณ์ แป้น

ตระกูล 
ครูผู้สร้างความดีในวิชาชีพครู สพม.4 10  ม.ค   63 

 
 



ข้อมูลการได้รับรางวัล / ผลงาน ของ ข้าราชการครู  พนักงานราชการ  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   ที่ได้รับรางวัล/ผลงาน  ระดับ สพม.4 

ที ่ ช่ือ - สกุล ชื่อรางวัล /ผลงาน 

รางวัลระดับ  

(ชาติ/ภาค/เขต/

จังหวัด) 

วัน/เดือน/ปี  ที่รับ

รางวัล 

34 
น.ส.พรรษพร

รตางสุ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศ อันดับ 1            

ร าวงมาตรฐาน   
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

35 
น.ส.พรรษพร

รตางสุ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศ อันดับ 1           

นาฎศิลปไทยอนุรักษ์   
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

36 
น.ส.ธัญญรัตน์

สุขสมบูรณ์ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม     การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ภาษาญ่ีปุ่น  ม.

4 - ม.6 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

37 
น.ส.ธัญญรัตน์

สุขสมบูรณ์ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญเงิน    การพูดเพ่ืออาชีพ ภาษาญ่ีปุ่น  

ม.4 - ม.6 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

38 
นายสุชาติ    

สืบทอง 
วิทยากร อบรม สพม.4 12-มี.ค.-62 

39 
นายสุชาติ    

สืบทอง 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัล  ประกวดเพลงคุณธรรม สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

40 
น.ส.พิทธิยา  

รุนส าโรง 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทอง   ประกวดโครงงานอาชีพ              

ม.4 - ม.6 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

41 
น.ส.สาวิตรี    

ตามสีวัน 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันกิจกรรมต่อสมการ

คณิตศาสตร์    ม.1 - ม.3 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

42 
น.ส.สาวิตรี    

ตามสีวัน 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันกิจกรรมต่อสมการ

คณิตศาสตร์    ม.4 - ม.6 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

43 
นายศราวุธ  

รัตนะ 

การสอนแบบพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับช้ัน               

มัธยมศึกษาปีที่ 3  
สพม.4 6-ส.ค.-63 

44 
น.ส.ชามาณัฐ

ผ่องพัฒนศักด์ิ 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขัน ละครสั้น  ม.4 - ม.6 สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

45 
น.ส.ชามาณัฐ

ผ่องพัฒนศักด์ิ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขัน การพูดภาษาจีน ม.

1 - ม.3 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

 
 



ข้อมูลการได้รับรางวัล / ผลงาน ของ ข้าราชการครู  พนักงานราชการ  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   ที่ได้รับรางวัล/ผลงาน  ระดับ สพม.4 

ที ่ ช่ือ - สกุล ชื่อรางวัล /ผลงาน 

รางวัลระดับ  

(ชาติ/ภาค/เขต/

จังหวัด) 

วัน/เดือน/ปี  ที่รับ

รางวัล 

46 
น.ส.ชามาณัฐผ่อง

พัฒนศักด์ิ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญเงิน           การแข่งขัน เรียงความ  

ม.4 - ม.6 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

47 
น.ส.ชามาณัฐผ่อง

พัฒนศักด์ิ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม   การแข่งขัน การพูดภาษาจีน  ม.4 - ม.

6 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

48 
น.ส.ชามาณัฐผ่อง

พัฒนศักด์ิ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทองแดง   การแข่งขัน เล่าเร่ืองจาก

ภาพ  ม.4 - ม.6 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

49 
นายเศรษฐสิทธ์ิ  

ต้นสีนนท์ 
ครูผู้สอนนักเรียน  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม   สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

50 
น.ส.วรรณิษา 

 ชมภูโคตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์

วิทยาศาสตร์ ม.4 - ม.6 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

51 
นางวรุณกานต์  

 ชูสงค์ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขัน ละครสั้น

ภาษาอังกฤษ   ม.4 - ม.6 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

52 
นายวุฒิศักด์ิ    

ตามสีวัน 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทองแดง                              

การแข่งขัน เคร่ืองบินพลังยางฯ    ม.4 - ม.6 
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

53 
นายวุฒิศักด์ิ    

ตามสีวัน 
กรรมการตัดสิน  การแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์  ม.4 - ม.6 สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

54 
น.ส.ไพลิน      

 สุขมาก 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทอง                              สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

55 
น.ส.ไพลิน      

 สุขมาก 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทองแดง                              สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

56 
น.ส.ไพลิน      

 สุขมาก 
กรรมการตัดสิน  การคัดลายมือ สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

57 
นายนพัสชวินทร์ 

มูลทาทอง 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัล ศิลปหัตถกรรม                            สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 



ข้อมูลการได้รับรางวัล / ผลงาน ของ ข้าราชการครู  พนักงานราชการ  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ที่ได้รับรางวัล/ผลงาน  ระดับ สพม.4 

ที ่ ช่ือ - สกุล ชื่อรางวัล /ผลงาน 

รางวัลระดับ  

(ชาติ/ภาค/เขต/

จังหวัด) 

วัน/เดือน/ปี  ที่รับ

รางวัล 

58 
น.ส.สรญิญา   
วรสทิธิ์ 

กรรมการตดัสนิ  การตอ่ค  าศพัทภ์าษาองักฤษ สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

59 
นายธีรยทุธ     
คงนิล 

ครูผูส้อนนกัเรียน ไดร้างวลัเหรียญเ์งิน  การแขง่ขนั เลา่นิทาน                           สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

60 
น.ส.พทิยส์นีิ  
 ศรีนอ้ย 

ครูผูส้อนนกัเรียน ไดร้างวลั รองชนะเลศิ อนัดบั 1   การแขง่ขนั การ
พดูภาษาองักฤษ งานลกูเจา้ฟา้วชิาการ                          

สพม.4 13-ก.พ.-62 

61 
น.ส.พทิยส์นีิ   
ศรีนอ้ย 

ครูผูส้อนนกัเรียน ไดร้างวลั เหรียญเงิน  การแขง่ขนั ละครสัน้
ภาษาองักฤษ                            

สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

62 
น.ส.ปัญจพร   
สอนพดู 

ครูผูส้อนนกัเรียน ไดร้างวลั เหรียญเงิน  การแขง่ขนั เพ่ือนท่ีปรกึษา    
ม.1 - ม.3                         

สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

63 
น.ส.ประอร     
จิตนอก 

ครูผูส้อนนกัเรียน ไดร้างวลั เหรียญเงิน  การแขง่ขนั Science 

Show   ม.1 - ม.3                         
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

64 
น.ส.ประอร    จิต
นอก 

ครูผูส้อนนกัเรียน ไดร้างวลั เหรียญเงิน  การแขง่ขนั Science 

Show   ม.4 - ม.6                         
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

65 
น.ส.รณิดา     
ยทุธศาสตร ์

ครูผูส้อนนกัเรียน ไดร้างวลั เหรียญทอง  ชนะเลศิ                         
การแขง่ขนั รอ้งเพลงพระราชนิพนธ ์หญิง    ม.4 - ม.6                         

สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

66 
น.ส.รณิดา     
ยทุธศาสตร ์

ครูผูส้อนนกัเรียน ไดร้างวลั เหรียญทอง  รองชนะเลศิ  อนัดบั 1          

เพลงสากล  ม.1 - ม.3                         
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

67 
น.ส.รณิดา     
ยทุธศาสตร ์

ครูผูส้อนนกัเรียน ไดร้างวลั เหรียญทอง  รองชนะเลศิ  อนัดบั 1       

ลกูทุ่งชาย  ม.4 - ม.6                         
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

68 
น.ส.รณิดา     
ยทุธศาสตร ์

ครูผูส้อนนกัเรียน ไดร้างวลั เหรียญทอง  รองชนะเลศิ  อนัดบั 1       

วงสตรงิ  ม.4 - ม.6                         
สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

69 
น.ส.รณิดา     
ยทุธศาสตร ์

ครูผูส้อนนกัเรียน ไดร้างวลั เหรียญทอง   ลกูทุ่งหญิง   ม.1 - ม.3                         สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

70 
น.ส.รณิดา     
ยทุธศาสตร ์

ครูผูส้อนนกัเรียน ไดร้างวลั เหรียญทอง   ลกูทุ่งหญิง   ม.4 - ม.6                         สพม.4 28 - 29  ต.ค  62 

 
 
 



ข้อมูลการได้รับรางวัล / ผลงาน ของ ข้าราชการครู  พนักงานราชการ  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ที่ได้รับรางวัล/ผลงาน  ระดับ สพม.4 

ที ่ ช่ือ - สกุล ชื่อรางวัล /ผลงาน 
รางวัลระดับ  (ชาติ/

ภาค/เขต/จังหวัด) 

วัน/เดือน/ปี  ที่

รับรางวัล 

71 
นายวัชรากรณ์   

วัชรสิทธ์ิ 

ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้อุทิศตนและส่งเสริมสนับสนุน กิจการงานด้าน

วัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี 
สพม.4 1 ต.ค  62 

72 
นายวัชรากรณ์   

วัชรสิทธ์ิ 

ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้อุทิศตนและส่งเสริมสนับสนุน กิจการงานด้าน

ศาสนา  จังหวัดปทุมธานี 
สพม.4 31-ธ.ค.-62 

73 
นายวัชรากรณ์   

วัชรสิทธ์ิ อุบาสกต้นแบบ 
สพม.4 15-ก.พ.-63 

74 
น.ส.ทิพวรรณ  

จันทะมูล 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัล เหรียญเงิน   โครงงานวิทยาศาสตร์ ทดลอง       

ม.4 - ม.6                         
สพม.4 

28 - 29  ต.ค  

62 

75 
นางเนาวรัตน์   

แสงเดือน 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัล เหรียญเงิน   สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์         

ม.1 - ม.3                         
สพม.4 

28 - 29  ต.ค  

62 

76 
น.ส.สุกัญญา  

ลีลาสาร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัล เหรียญเงิน   โครงงานสิ่งประดิษฐ์

วิทยาศาสตร์         ม.4 - ม.6                         
สพม.4 

28 - 29  ต.ค  

62 

77 
นางมลฤดี         

ดีวงษ์ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัล เหรียญทองแดง  เคร่ืองบินพลังงานยาง           

ม.1 - ม.3                        
สพม.4 

28 - 29  ต.ค  

62 

78 
นางมลฤดี         

ดีวงษ์ 
กรรมการตัดสิน   กิจกรรม Science  Show     ม.1 - ม.3                         สพม.4 

28 - 29  ต.ค  

62 

79 
นางกฤษลดา       

กรีพัฒน์ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2                   

โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์  ม.1 - ม.3                     
สพม.4 

28 - 29  ต.ค  

62 

80 
น.ส.นิภาพร      

อ่อนชัยภูมิ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัล เหรียญทองแดง  การแข่งขันอัจฉริยภาพ                    

ม.4 - ม.6                    
สพม.4 

28 - 29  ต.ค  

62 

81 
น.ส.ชญาณี     

เบ้าชารี 
ครูผู้สอนนักเรียน  การแข่งขัน เล่านิทาน ม.4 - ม.6                   สพม.4 

28 - 29  ต.ค  

62 

82 
น.ส.ชญาณี     

เบ้าชารี 
ครูผู้สอนนักเรียน  การแข่งขัน พูดภาษาอังกฤษ   ม.1 - ม.3                 สพม.4 

28 - 29  ต.ค  

62 

83 
น.ส.สิริพร     

ฤทธ์ิเรือง 
ครูผู้สอนนักเรียน  ได้เหรียญเงิน  การแข่งขัน ท่องอาขยาน    ม.1 - ม.3                 สพม.4 

28 - 29  ต.ค  

62 



4 . การประเมินเตรียมความพร้อม ครูผู้ช่วย 
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

คณะกรรมการประเมิน 
1. นายธนพจ  แก้ววงษา ประธานกรรมการ 
2. นายวีรพงศ์     คล้อยดี           กรรมการ 
3. นางสาววราภรณ์   มอญภาษา กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อผู้รับการประเมินจ านวน 9 ราย 
ที่ ช่ือ-สกุล วิชาเอก วันที่บรรจุ 1 2 3 4 

1 นายนายพัฒนากร ขวากุดแข้ ภาษาไทย 1 ต.ค. 61 1 เม.ย. 62 1 ต.ค. 62 1 เม.ย. 63 1 ต.ค. 63 
2 นางสาวสิริพร ฤทธ์ิเรือง ภาษาไทย 1 ต.ค. 61 1 เม.ย. 62 1 ต.ค. 62 1 เม.ย. 63 1 ต.ค. 63 

3 นายศุภฤกต จันทร์ยวง ศิลปะ 1 ต.ค. 61 1 เม.ย. 62 1 ต.ค. 62 1 เม.ย. 63 1 ต.ค. 63 

4 นางสาวไพลิน สุขมาก ภาษาจีน 15 พ.ย. 61 15 พ.ค 62 15 พ.ย. 62 15 พ.ค. 63 15 พ.ย. 63 
5 นางสาวธิวารัตน์   ศรีมุกดา คหกรรม 15 พ.ย. 61 15 พ.ค 62 15 พ.ย. 62 15 พ.ค. 63 15 พ.ย. 63 

6 นายวรวิทย์ ไศละบาท พลศึกษา 16  พ.ค.62 16 พ.ย.62 16 พ.ค.63 16 พ.ย. 63 16พ.ค.64 

7 นายธวัชชัย แสงท้วม คณิตศาสตร์ 16  พ.ค.62 16 พ.ย.62 16 พ.ค.63 16 พ.ย. 63 16พ.ค.64 
8 นางสาวน้ าฝน ไชยแสง ทัศนศิลป ์ 16  พ.ค.62 16 พ.ย.62 16 พ.ค.63 16 พ.ย. 63 16พ.ค.64 

9 นางสาวสุพรรษา ค าสิงห์นอก สังคมศึกษา 16  พ.ค.62 16 พ.ย.62 16 พ.ค.63 16 พ.ย. 63 16พ.ค.64 

 

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
คณะกรรมการประเมิน 

1. นายธนพจ  แก้ววงษา ประธานกรรมการ 
2. นายวีรพงศ์     คล้อยดี           กรรมการ 
3. นางสาววราภรณ์   มอญภาษา กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อผู้รับการประเมินจ านวน 5 ราย 
ที ่ ช่ือ-สกุล วิชาเอก วันที่มาบรรจุ 1 2 3 4 

1 นางสาวอมรรัตน์   มะนู คณิตศาสตร์ 26 ส.ค.62 26 ก.พ.63 26 ส.ค.63 26 ก.พ.64 26 ส.ค.64 
2 นางสาวกาญจนา ของดี คณิตศาสตร์ 26 ส.ค.62 26 ก.พ.63 26 ส.ค.63 26 ก.พ.64 26 ส.ค.64 

3 นางสาวกวิสรา บุญบ ารุง บัญชี 26 ส.ค.62 26 ก.พ.63 26 ส.ค.63 26 ก.พ.64 26 ส.ค.64 

4 นางสาวปภาวรินทร์ ก านนท์ ภาษาอังกฤษ 26 ส.ค.62 26 ก.พ.63 26 ส.ค.63 26 ก.พ.64 26 ส.ค.64 
5 นางสาวลัดดาวัลย์ สมเพ็ชร เคมี 26 ส.ค.62 26 ก.พ.63 26 ส.ค.63 26 ก.พ.64 26 ส.ค.64 

6 นางสาวพรชนก กุลบุตร ชีวิทยา 26 ส.ค.62 26 ก.พ.63 26 ส.ค.63 26 ก.พ.64 26 ส.ค.64 

 

 

 



การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
คณะกรรมการประเมิน 

1. นายธนพจ  แก้ววงษา ประธานกรรมการ 
2. นายวัชรวิทย์    ครุรัฐปิยสกุล กรรมการ 
3. นางสาววราภรณ์   มอญภาษา กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อผู้รับการประเมินจ านวน 11 ราย 
ที ่ ช่ือ-สกุล วิชาเอก วันที่มา

บรรจุ 
1 2 3 4 

1 นางสาวแก้วกานดา บุตรทอง คณิตศาสตร์ 13 ธ.ค 62 13 มิ.ย.63 13 ธ.ค 63 13 มิ.ย 64 13 ธ.ค 64 

2 นางสาวปิยธิดา จันทร์ย้ิม คณิตศาสตร์ 13 ธ.ค 62 13 มิ.ย.63 13 ธ.ค 63 13 มิ.ย 64 13 ธ.ค 64 

3 นางสาวจิราวรรณ วงษาเทียม วิทยาสตร์ทั่วไป 13 ธ.ค 62 13 มิ.ย.63 13 ธ.ค 63 13 มิ.ย 64 13 ธ.ค 64 
4 นางสาวโศจิรัตน์ ทองสุข สังคม 13 ธ.ค 62 13 มิ.ย.63 13 ธ.ค 63 13 มิ.ย 64 13 ธ.ค 64 

5 นายวิษณุ สุพันธ์ สังคม 13 ธ.ค 62 13 มิ.ย.63 13 ธ.ค 63 13 มิ.ย 64 13 ธ.ค 64 

6 นาสาวสาลิกา สีโพธ์ิ  
(ลาคลอด) 

สังคม 13 ธ.ค 62 13 มิ.ย.63 13 ธ.ค 63 13 มิ.ย 64 13 ธ.ค 64 

7 นางสาวพงศภร แก้วเจริญสุข ภาษาจีน 13 ธ.ค 62 13 มิ.ย.63 13 ธ.ค 63 13 มิ.ย 64 13 ธ.ค 64 

8 นางสาวชลธิชา เย็นใจ ภาษาอังกฤษ 13 ธ.ค 62 13 มิ.ย.63 13 ธ.ค 63 13 มิ.ย 64 13 ธ.ค 64 

9 นางสาวรภัสสรณ์ พิทักษ์สิริโชติ ภาษาอังกฤษ 13 ธ.ค 62 13 มิ.ย.63 13 ธ.ค 63 13 มิ.ย 64 13 ธ.ค 64 
10 นางสาวกมลรัตน์ แทนเทือก ภาษาอังกฤษ 13 ธ.ค 62 13 มิ.ย.63 13 ธ.ค 63 13 มิ.ย 64 13 ธ.ค 64 

11 นางสาวภัทร์สินี การะเกตุ บรรณารักษ์ 13 ธ.ค 62 13 มิ.ย.63 13 ธ.ค 63 13 มิ.ย 64 13 ธ.ค 64 

 

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
คณะกรรมการประเมิน 

1. นายธนพจ  แก้ววงษา ประธานกรรมการ 
2. นายวัชรวิทย์    ครุรัฐปิยสกุล กรรมการ 
3. นางสาววราภรณ์   มอญภาษา กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อผู้รับการประเมินจ านวน 6 ราย 
ที ่ ช่ือ-สกุล วิชาเอก วันที่มาบรรจุ 1 2 3 4 

1 นางสาวดุสิตา บุญสอด สังคมศึกษา 15 มิ.ย. 63 15 ธ.ค.63 15 มิ.ย. 64 15 ธ.ค. 64 15 มิ.ย. 65 
2 นางสาวปาณิสรา หมื่นหน่อ สังคมศึกษา 15 มิ.ย. 63 15 ธ.ค.63 15 มิ.ย. 64 15 ธ.ค. 64 15 มิ.ย. 65 

3 นางสาวโสรญา ยกเล็ก วิทยาสตร์ทั่วไป 15 มิ.ย. 63 15 ธ.ค.63 15 มิ.ย. 64 15 ธ.ค. 64 15 มิ.ย. 65 

4 นางรัตนา วอนเจียม วิทยาสตร์ทั่วไป 15 มิ.ย. 63 15 ธ.ค.63 15 มิ.ย. 64 15 ธ.ค. 64 15 มิ.ย. 65 
5 นายวัชรากร ศรีริน ชีววิทยา 15 มิ.ย. 63 15 ธ.ค.63 15 มิ.ย. 64 15 ธ.ค. 64 15 มิ.ย. 65 

6 นางสาวปิยนุช ค าเหลา ฟิสิกส์ 15 มิ.ย. 63 15 ธ.ค.63 15 มิ.ย. 64 15 ธ.ค. 64 15 มิ.ย. 65 

 



การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
คณะกรรมการประเมิน 

1.นายธนพจ  แก้ววงษา ประธานกรรมการ 
2.ดร. มนัส          สายเสมา     กรรมการ 
3.นางสาววราภรณ์   มอญภาษา กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อผู้รับการประเมินจ านวน 6 ราย 
ที่ ช่ือ-สกุล วิชาเอก วันที่มาบรรจุ 1 2 3 4 

1 นายอโณชา ธิตะปัญ คณิตศาสตร์ 15 มิ.ย. 63 15 ธ.ค.63 15 มิ.ย. 64 15 ธ.ค. 64 15 มิ.ย. 65 

2 นางสาวสุพรรษา สินชัย คณิตศาสตร์ 15 มิ.ย. 63 15 ธ.ค.63 15 มิ.ย. 64 15 ธ.ค. 64 15 มิ.ย. 65 
3 นายภานุวัฒน์ ส่องแสง คณิตศาสตร์ 15 มิ.ย. 63 15 ธ.ค.63 15 มิ.ย. 64 15 ธ.ค. 64 15 มิ.ย. 65 

4 นายสุรเชษฐ์ รุจิชัย คณิตศาสตร์ 15 มิ.ย. 63 15 ธ.ค.63 15 มิ.ย. 64 15 ธ.ค. 64 15 มิ.ย. 65 

5 นางสิรภัทร วันเอียด แนะแนว 15 มิ.ย. 63 15 ธ.ค.63 15 มิ.ย. 64 15 ธ.ค. 64 15 มิ.ย. 65 
6 นางสาวยุพา ผึ้งถนอม แนะแนว 15 มิ.ย. 63 15 ธ.ค.63 15 มิ.ย. 64 15 ธ.ค. 64 15 มิ.ย. 65 

 
 

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
คณะกรรมการประเมิน 

1. นายธนพจ  แก้ววงษา ประธานกรรมการ 
2. นายวีรพงศ์     คล้อยดี           กรรมการ 
3. นางสาววราภรณ์   มอญภาษา กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อผู้รับการประเมินจ านวน 5 ราย 
ที่ ช่ือ-สกุล วิชาเอก วันที่มาบรรจุ 1 2 3 4 

1 นายสิทธิพงษ์ คณะสุข ภาษาไทย 15 มิ.ย. 63 15 ธ.ค.63 15 มิ.ย. 64 15 ธ.ค. 64 15 มิ.ย. 65 

2 นางสาวนัยนา อุ่นเมือง ภาษาไทย 15 มิ.ย. 63 15 ธ.ค.63 15 มิ.ย. 64 15 ธ.ค. 64 15 มิ.ย. 65 
3 นางกิตติยา สาโชติ ภาษาไทย 15 มิ.ย. 63 15 ธ.ค.63 15 มิ.ย. 64 15 ธ.ค. 64 15 มิ.ย. 65 

4 นางสาวจิดาภา หงษ์ทองค า พลศึกษา 15 มิ.ย. 63 15 ธ.ค.63 15 มิ.ย. 64 15 ธ.ค. 64 15 มิ.ย. 65 

5 นายเรืองสุวรรณ เช่ียวสกุลรัตน์ ศิลปะ 15 มิ.ย. 63 15 ธ.ค.63 15 มิ.ย. 64 15 ธ.ค. 64 15 มิ.ย. 65 

 

 

 

 

 



5 . การรายงานการประเมินตนเอง  SAR  2562 
 

 



 


