
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี 2565 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

1.ข้อมูลจำนวนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายเหตุ 

1 นายเจนวุฒิ  บุญชูพงศ์ ผู้อำนวยการ 
ชำนาญการพิเศษ 

--  

2 นางอัจฉราพร นาคดิลก รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการ 

  

3 นายทวิช  สุวพจน์ ครู/ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
4 นางสาวปาณิศา สัทธศรี ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
5 นางสาวพรหมภัสสร สมบูรณ์เมธาวี ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
6 นางสาวพรรษชล ตันติมาลา ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
7 นางสาวศิโรวรรณ  ธัญญากรณ์ ครู/ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
8 นายลิขิต  บุญครอบ ครู/ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
9 นางสาววิไลลักษณ์ บูรณะ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
10 นายสุรสิทธิ์  กองษา ครู คณิตศาสตร์  
11 นางสาวนันทวดี  อุบลวัตร ครู คณิตศาสตร์  
12 นางสาวบุณยนุช  ทูรศิลป์ ครู คณิตศาสตร์  
13 นางสาวมนนภา  เทพหินลัพ ครู คณิตศาสตร์  
14 นางสาวชลดา  ชีระศิลป์ ครู/ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ  
15 นางสาววาสนา  สิงห์เถื่อน ครู/ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ  
16 นางกาญจนา  พินมณี ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ  
17 นางสาวจารุณี  ธรรมสาลี ครู ภาษาต่างประเทศ  
18 นางสาววริยา  อิ่มอุดม ครู ภาษาต่างประเทศ  
19 นางสาวพัชรินทร์  ศรีพรรณารักษ์ ครู ภาษาต่างประเทศ  
20 นางสาวสุรีย์พร ศรพรหม ครู ภาษาไทย  
21 นางสาวอำภา  จักรวาลสดใส ครู ภาษาไทย  
23 นางสาวลำเทียน  สัทธศรี ครู ภาษาไทย  
24 นายศักดา  มีสุข ครู ภาษาไทย  
25 นางวันเพญ็  สุขจิตร์ ครู/ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  



 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายเหตุ 

26 นายภัทรพงศ์  คมสัน ครู สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

27 นางสาววิภาวรรณ  บรรจงศิริ ครู สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

28 นายสิทธิชัย  แสงมาศ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
29 นางสาววิจิตรา  ทองด่านตก ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
30 นายพูลศักดิ์  มิ่งฉาย ครู พลศึกษา  
31 นางสาวจินตนา  แจ่มใส ครู พลศึกษา  
34 นางสาวฤทัย วังเวงจิตร์ ครู พลศึกษา  
36 นายธีรศานต์  โพธิ์สามต้น ครู/ชำนาญการ ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  
37 นางปณิชา  ธนมณีกานต์ ครู การงานอาชีพ  
38 นายอุทัย  รุณใจ ครู การงานอาชีพ  
39 นางสาวสุณิสา  สมศรี ครู แนะแนว  
40 นางสาวศิริรัตน์  น้อยวงศ์ ครูอัตราจ้าง ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  
41 นายสิทธิศักดิ์ กล่อมเดช ครูอัตราจ้าง ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  
42 Mr.William Abarzosa ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ  
43 นางสาวพัชรินทร์  ม่วงสี เจ้าหน้าท่ีธุรการ  อัตราจ้าง 
44 นายมนัส  สุดแสวง ลูกจ้างประจำ/ช่างสี4   
45 นายจรินทร์  ทองปล่ังวิจิตร นักการภารโรง  ลูกจ้างช่ัวคราว 
46 นายศักดิ์ชัย  เริ่มสุข พนักงานขับรถ  ลูกจ้างช่ัวคราว 
47 นางสาวพยนต์ บุญเล้ียง แม่บ้าน  ลูกจ้างช่ัวคราว 
48 นางสาวมลิวัลย์ สินศิริ แม่บ้าน  ลูกจ้างช่ัวคราว 

 

 

 

 

 



2.  การพัฒนาบุคลากรรอบด้าน 

การเลื่อนวิทยฐานะ และการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2564 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เลื่อนวิทยฐานะ/ 
รางวัลที่ได้รับ 

หมายเหตุ 

1 นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์ เกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สาขา
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จาก
สพป.อย.เขต 1 

 

2 นางอัจฉราพร นาคดิลก เกียรติบัตรผู้บริหารดีศรีนครหลวง สมาคม
ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนครหลวง 

 

3 นายธีรศานต์  โพธิ์สามต้น                เกียรติบัตรครูดี สกสค.พระนครศรีอยุธยา 
ประจำปี พ.ศ. 2564 จากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 

4 นายลิขิต  บุญครอบ        เกียรติบัตรครูดี สกสค.พระนครศรีอยุธยา 
ประจำปี พ.ศ. 2564 จากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 

5 นางสาวชลดา  ชีระศิลป์ เกียรติบัตรครูดี สกสค.พระนครศรีอยุธยา 
ประจำปี พ.ศ. 2564 จากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 

6 นางสาวฤทัย วังเวงจิตร์            เกียรติบัตรครูดี สกสค.พระนครศรีอยุธยา 
ประจำปี พ.ศ. 2564 จากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 

7 นางสาวจารุณี  ธรรมสาลี   
 

เกียรติบัตรครูดีศรีนครหลวง รับเกียรติบัตรจาก
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนครหลวง 

 



ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เลื่อนวิทยฐานะ/ 
รางวัลที่ได้รับ 

หมายเหตุ 

 
8 นางสาววริยา อิ่มอุดม  เกียรติบัตรครูดีศรีนครหลวง รับเกียรติบัตรจาก

สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนครหลวง 
 

9 นางสาววิจิตรา ทองด่านตก เกียรติบัตรครูดีศรีนครหลวง รับเกียรติบัตรจาก
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนครหลวง 

 

10 นางปณิชา ธนมณีกานต์ เกียรติบัตรครูดีศรีนครหลวง รับเกียรติบัตรจาก
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนครหลวง 

 

11 นางสาวมนนภา เทพหินลัพ เกียรติบัตรครูดีศรีนครหลวง รับเกียรติบัตรจาก
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนครหลวง 

 

12 นางสาวนันทวดี อุบลวัตร เกียรติบัตรครูดีศรีนครหลวง รับเกียรติบัตรจาก
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนครหลวง 

 

13 นางสาวศิโรวรรณ ธัญญากรณ์ เกียรติบัตรครูดีศรีนครหลวง รับเกียรติบัตรจาก
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนครหลวง 

 

14 นางสาววิภาวรรณ บรรจงศิริ เกียรตบิัตรครูดีศรีนครหลวง รับเกียรติบัตรจาก
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนครหลวง 

 

15 นายทวิช สุวพจน์ เกียรติบัตรครูดีศรีนครหลวง รับเกียรติบัตรจาก
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนครหลวง 

 

16 นายมนัส สุดแสวง เกียรติบัตรบุคลากรดีศรีนครหลวง จากสมาคม
ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนครหลวง 

 

17 นายทวิช สุวพจน์ 
 

เกียรติบัตรครูผู้ไม่มีวันลา จากสมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษาอำเภอนครหลวง 

 

18 นายลิขิต บุญครอบ เกียรติบัตรครูผู้ไม่มีวันลา จากสมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษาอำเภอนครหลวง 

 

19 นางสาวศิโรวรรณ ธัญญากรณ์ เกียรติบัตรครูผู้ไม่มีวันลา จากสมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษาอำเภอนครหลวง 

 

20 นางวันเพญ็ สุขจิตร์ เกียรติบัตรครูผู้ไม่มีวันลา จากสมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษาอำเภอนครหลวง 

 

21 นางสาวพรหมภัสสร สมบูรณ์เมธาวี เกียรติบัตรครูผู้ไม่มีวันลา จากสมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษาอำเภอนครหลวง 

 



ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เลื่อนวิทยฐานะ/ 
รางวัลที่ได้รับ 

หมายเหตุ 

22 นางสาวบุณยนุช ทูรศิลป์ เกียรติบัตรครูผู้ไม่มีวันลา จากสมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษาอำเภอนครหลวง 

 

23 นางสาวมนนภา เทพหินลัพ เกียรติบัตรครูผู้ไม่มีวันลา จากสมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษาอำเภอนครหลวง 

 

24 นางสาวชลดา ชีระศิลป์ เกียรติบัตรครูผู้ไม่มีวันลา จากสมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษาอำเภอนครหลวง 

 

25 นางสาวพัชรินทร์ ศรีพรรณนารักษ ์ เกียรติบัตรครูผู้ไม่มีวันลา จากสมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษาอำเภอนครหลวง 

 

26 นางสาวลำเทียน สัทธศรี เกียรติบัตรครูผู้ไม่มีวันลา จากสมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษาอำเภอนครหลวง 

 

27 นายธีรศานต์ โพธิ์สามต้น เกียรติบัตรครูผู้ไม่มีวันลา จากสมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษาอำเภอนครหลวง 

 

28 นายภัทรพงศ์ คมสัน เกียรติบัตรครูผู้ไม่มีวันลา จากสมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษาอำเภอนครหลวง 

 

29 นางสาวฤทัย วังเวงจิตร์ เกียรติบัตรครูผู้ไม่มีวันลา จากสมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษาอำเภอนครหลวง 

 

30 นางสาวสุณิสา สมศรี เกียรติบัตรครูผู้ไม่มีวันลา จากสมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษาอำเภอนครหลวง 

 

31 นางสาววาสนา  สิงห์เถื่อน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
32 นางสาวจินตนา แจ่มใส วิทยฐานะชำนาญการ  
33 นายภัทรพงศ์ คมสัน วิทยฐานะชำนาญการ  
34 นางสาวจารุณี ธรรมสาลี วิทยฐานะชำนาญการ  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 
 

 



3.การพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและการเกิดประสิทธิผลของผู้บริหาร 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว.PA) 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ว.PA) 

จำนวนครูท่ีต้อง
อบรม 

ครูเข้า
อบรม 

ครูไม่เข้า
อบรม 

หมายเหตุ 

ครูชาย 9 9 -  
ครูหญิง 28 28 -  

รวม 37 37 -  
 
 


