
 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

๔. ขอมูลครูและบุคลากร 
 ครูประจำการ (เรียงตามกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 
 

ท่ี ช่ือ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตำแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวชิา/ช้ัน/ตำแห

นง 
จำนวนคร้ัง/ชั่วโมงที่

รับการพัฒนา/ป 
๑ นางสาวน้ำทิพย ปยะนิรันดรกุล ๓๓ ๑๐ ครูชำนาญการ คบ. การศึกษาปฐมวัย อ.๑/๑ ๑๒๘ ช่ัวโมง 
๒ นางสาวณัฐริกา อับดุสลาม ๒๕ ๑ ครูผูชวย ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย อ.๑/๒ ๔๘ ช่ัวโมง 
๓ นางสาววิไล  ดวงดี ๔๔ ๔ คร ู คบ. การศึกษาปฐมวัย อ.๑/๓ ๘๐ ช่ัวโมง 

๔ นางพนารัตน  จารีตพิทยา ๕๒ ๒๙ 
ครูชำนาญการ 

พิเศษ 
คบ. การศึกษาปฐมวัย 

อ.๒/๒ 
๕๖ ช่ัวโมง 

๕ นางสาววาสนา  ตั้งเศวตชัย ๔๓ ๔ คร ู คบ. การศึกษาปฐมวัย อ.๒/๔ ๙๖ ช่ัวโมง 
๖ นางสาวทิวาวรรณ   สังขภิรมย ๓๘ ๑๑ ครูชำนาญการ กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย อ.๓/๒ ๒๐๘ ช่ัวโมง 
๗ นางสาวไอลดา  มูฮำหมัดยูโซ๊ะ ๒๘ ๓ คร ู คบ. การศึกษาปฐมวัย อ.๓/๓ ๒๘๘ ช่ัวโมง 
๘ นางสาวภัคภร  สมมติร ๒๘ ๓ คร ู ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย อ.๓/๔ ๑๐๔ ช่ัวโมง 

๙ นางสาวประภัสสร  นรวรรณ ๔๐ ๑๐ ครูชำนาญการ ศษ.ม. การประถมศึกษา 
ภาษาไทย ป.๑ 

คณิตศาสตร ป.๑ 
สังคมศกึษาฯ ป.๑ 

๓๐ ชั่วโมง 

๑๐ นางสาวละอองดาว   แสงเพชร ๔๑ ๑๐ ครูชำนาญการ ศษ.ม. การประถมศึกษา 
ภาษาไทย ป.๑ 

คณิตศาสตร ป.๑ 
สังคมศกึษาฯ ป.๑ 

๑๐๔ ช่ัวโมง 

๑๑ นางสาวปรางคทิพย  มวงออน ๒๘ ๒ ครูผูชวย ศษ.บ. การประถมศึกษา 
ภาษาไทย ป.๑ 

คณิตศาสตร ป.๑ 
สังคมศกึษาฯ ป.๑ 

๑๑๒ ช่ัวโมง 

๑๒ นางสาวพิมพพิชชา   ฤทธ์ิมนตรี ๓๑ ๓ คร ู ศษ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย ป.๒ 

คณิตศาสตร ป.๒ 
สังคมศกึษาฯ ป.๒ 

๑๒๘ ช่ัวโมง 

๑๓ นางสาวสุพัตรา  กุลธนาพงศ ๒๗ ๑ ครูผูชวย คบ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย ป.๒ 

คณิตศาสตร ป.๒ 
สังคมศกึษาฯ ป.๒ 

๗๒ ช่ัวโมง 

๑๔ นายทินภัทร  ฉลาดคิด ๒๙ ๒ ครูผูชวย ศษ.บ. วิทยาศาสตร 

ภาษาไทย ป.๒ 
คณิตศาสตร ป.๒ 
วิทยาศาสตร ป.๒ 
สังคมศกึษาฯ ป.๒ 

๖๔ ช่ัวโมง 

๑๕ นางยุพาพัชญ  พรสุมามาลย ๕๒ ๒๘ 
ครูชำนาญการ 

พิเศษ 
กศ.ม. 

หลักสูตรและการ
สอน 

ภาษาไทย ป.๓ 
คณิตศาสตร ป.๓ 
สังคมศกึษาฯ ป.๓ 

๑๖ ช่ัวโมง 

๑๖ นางชุติมา   ทิพวาที ๕๑ ๒๘ 
ครูชำนาญการ 

พิเศษ 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

ภาษาไทย ป.๓ 
คณิตศาสตร ป.๓ 
สังคมศกึษาฯ ป.๓ 

๙๖ ช่ัวโมง 

๑๗ นางสาวอภิญญา  จันทมิฬ ๒๙ ๑ ครูผูชวย คบ. คณิตศาสตร 
ภาษาไทย ป.๓ 

คณิตศาสตร ป.๓ 
สังคมศกึษาฯ ป.๓ 

๑๖ ช่ัวโมง 

๑๘ นางสาวรัตนา  ยืนยง ๔๓ ๑๐ ครูชำนาญการ ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๔  ๙๖ ช่ัวโมง 
๑๙ นางสาวประภากร อ่ำวิลัย ๒๘ ๑ ครูผูชวย ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๔ ๗๒ ช่ัวโมง 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ท่ี ช่ือ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตำแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวชิา/ช้ัน/ตำแห

นง 
จำนวนคร้ัง/ชั่วโมงท่ี

รับการพัฒนา/ป 
๒๐ นางสาวอรอนงค   บุตรแสน ๒๙ ๒ ครูผูชวย คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๕- ป.๖ ๔๘ ช่ัวโมง 

๒๑ นางนฤมล  เจียรวิจติร ๖๐ ๒๙ 
ครูชำนาญการพิ

เศษ 
ศษ.ม. ภาษาไทย 

ภาษาไทย ป.๕ 
๑๖ ช่ัวโมง 

๒๒ นางมยุรี  เหลืองสินศิริ ๖๐ ๓๗ 
ครูชำนาญการพิ

เศษ 
ศศ.บ. สุขศึกษา 

ภาษาไทย ป.๖ 
๑๖ ช่ัวโมง 

๒๓ นางสาวปวีณา   โควจำรัส ๓๙ ๙ ครูชำนาญการ ค.บ. การประถมศึกษา 
คณิตศาสตร ป.๒ 
ภาษาไทย ป.๒ 

สังคมศกึษาฯ ป.๒ 
๓๒ ช่ัวโมง 

๒๔ นางสาวเวฬุรีย  ปรางคจันทร ๒๘ ๓ คร ู ศษ.บ. ดนตรีสากล ดนตรีสากล ป.๔-๖ ๔๐ ช่ัวโมง 

๒๕ นางสาวธนพร  วรบุตร ๔๕ ๑๗ 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
วท.บ. คอมพวิเตอร 

คณิตศาสตร ป.๓ 
ภาษาไทย ป.๓ 

สังคมศกึษาฯ ป.๓ 
๒๑ ช่ัวโมง 

๒๖ นางสาวดวงเดือน   ศรีอินทร ๓๘ ๓ คร ู ค.บ. บรรณารักษ 
คณิตศาสตร ป.๓ 
ภาษาไทย ป.๓ 

สังคมศกึษาฯ ป.๓ 
๑๒๐ ช่ัวโมง 

๒๗ นางวราลักษณ  เตม็สิทธ์ิ ๔๐ ๑๑ ครูชำนาญการ วท.บ. สถิต ิ คณิตศาสตร ป.๔ ๑๓๖ ช่ัวโมง 

๒๘ นายวรเดช    สังวาลยนอย ๒๘ ๔ คร ู ค.บ. คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร 
ป.๔ - ป.๕ 

๙๖ ช่ัวโมง 

๒๙ นายณัฐดนัย   เดชมา ๒๙ ๕ คร ู กศ.บ. คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร 
ช้ัน ป.๔-ป.๕ 

๕๖ ช่ัวโมง 

๓๐ นางสาวปรียา   พุมมีจิตร ๓๘ ๗ คร ู วท.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร ป.๖ ๒๔ ช่ัวโมง 

๓๑ นายเมย  เนาวรัตน ๔๒ ๙ ครูชำนาญการ วท.ม. วิทยาศาสตร 
วิทยาศาสตร 

ช้ัน ป.๑ - ป.๓ 
๓๒ ช่ัวโมง 

๓๒ นางสาวเบญจพร  นาคอาย ๓๓ ๗ คร ู กศ.บ. 
วิทยาศาสตร 

ท่ัวไป 
วิทยาศาสตร ป.๔ ๔๘ ช่ัวโมง 

๓๓ สิบโทณัฐดนัย  สวางเรืองฤทธิ์ ๓๑ ๓ คร ู วท.บ. ชีววทิยา วิทยาศาสตร ป.๕ ๖๔ ช่ัวโมง 
๓๔ นางสาวลัดดาวัลย   จันดาหัวดง ๓๔ ๖ คร ู ค.บ. วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร ป.๖ ๑๑๒ ช่ัวโมง 

๓๕ นายพงศธร   บุญชิต ๓๒ ๖ คร ู ค.บ. 
เทคโนโลยี 
การศึกษา 

คอมพวิเตอร 
ป.๑ -ป.๓ 

๓๒ ช่ัวโมง 

๓๖ นายเส็ง  บุดดา ๔๒ ๑๐ ครูชำนาญการ ค.บ. คอมพวิเตอร 
วิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี ป.๔- ป.๖ 
๘๐ ช่ัวโมง 

๓๗ นางสาวกาญจนา   ดอนพลกอม ๓๐ ๒ คร ู คบ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษาฯ 

ประวัติศาสตร ป.๔ 
๑๖ ช่ัวโมง 

๓๘ นางสาวอุมาพร  บุญเปยก ๔๐ ๑๑ ครูชำนาญการ ศษ.ม. การประถมศึกษา 
สังคมศึกษาฯ 

ประวัติศาสตร ป.๕ 
๙๖ ช่ัวโมง 

๓๙ นางสาวณปภัช  สุขเกษม ๔๕ ๗ คร ู ศศ.บ. รัฐศาสตร 
ภาษาไทย ป.๒ 

คณิตศาสตร ป.๒ 
สังคมศกึษาฯ ป.๒ 

๒๕๖ ช่ัวโมง 

๔๐ นายพิพรรธ   ไกรวัฒนพงศ ๓๑ ๗ คร ู กศ.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา ป.๓ - ป.๖ ๒๔ ช่ัวโมง 
๔๑ นางสาวณัฐกานต  ขันทะสิทธ์ิ ๒๗ ๓ คร ู ศษ.บ. ศิลปศกึษา ศิลปะ ป.๑ - ป.๓ ๔๐ ช่ัวโมง 

๔๒ นายธนพล    ตันตระกูล ๒๘ ๓ คร ู คบ. ดนตรีศึกษา 
นาฏศิลป ดนตร ี

ป.๑ - ป.๓ 
๑๖ ช่ัวโมง 

๔๓ นางสาวดวงฤทัย   วิชัยรัตน ๒๘ ๓ คร ู ศษ.บ. 
นาฏศิลปไทย 

ศึกษา 
นาฏศิลป  
ป.๔ - ป.๖ 

๑๒๐ ช่ัวโมง 



โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)    
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ท่ี ช่ือ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตำแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวชิา/ช้ัน/ตำแห

นง 
จำนวนคร้ัง/ชั่วโมงที่

รับการพัฒนา/ป 

๔๔ 
วาที่ ร.ต.หญิง จิราภรณ  
โอภาสภาณุเมศ 

๓๗ ๓ คร ู วท.บ. คหกรรม 
การงานอาชีพ 
ป.๒ - ป.๔ 

๒๒๔ ช่ัวโมง 

๔๕ นายเจษฎาภรณ   สุดานิช ๔๐ ๔ คร ู บธ.บ. การเงนิการบัญชี 
การงานอาชีพ ป.๑

และ ป.๕- ป.๖ 
๒๔ ช่ัวโมง 

๔๖ นางสาวศิริรัตน   จันทบาล ๓๑ ๓ คร ู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาองักฤษ ป.๑ ๔๐ ช่ัวโมง 
๔๗ นางสุปรียา   สวางศรีสกุล ๓๒ ๗ คร ู ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาองักฤษ ป.๒ ๔๐ ช่ัวโมง 
๔๘ นางสาวหรรษา   รอดนิตย ๓๑ ๕ คร ู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาองักฤษ ป.๓ ๘๘ ช่ัวโมง 
๔๙ นางสาวชฎานุช     ปุเรตัง ๓๐ ๓ คร ู ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาองักฤษ ป.๔ ๕๖ ช่ัวโมง 

๕๐ นางสาวกนกกร  ฉัตรหิรัญเลิศ ๔๖ ๒๒ 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ค.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาองักฤษ ป.๖ ๒๐ ช่ัวโมง 

๕๑ นางสาวพิชญาภา    กลัยา ๒๘ ๒ ครูผูชวย ศษ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน ป.๔- ป.๖ ๑๖ ช่ัวโมง 
๕๒ นางสาวบวรรัตน เหมือนเนื้อทอง ๕๖ ๗ คร ู คบ. ประถมศึกษา ภาษาองักฤษ ป.๑ ๑๖ ช่ัวโมง 

 
จำนวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก    ๕๒ คน   คิดเปนรอยละ ๘๙.๖๖ 
จำนวนครูท่ีสอนตรงความถนัด   ๖ คน   คิดเปนรอยละ ๑๐.๓๔ 
 
พนกังานราชการ  
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์กา

รสอน (ป) 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวชิา/ช้ัน/ตำแห
นง 

จางดวยเงิน 

๑ 
นายธีระวฒัน  ดอนอินอาจ 

๔๔ ๑๒ 
ศษ.ม. การฝกและการจั

ดกฬีา 
พลศึกษา ป.๑-ป.๖ งบประมาณ 

๒ 
นายสาธิต  โคตรสงคราม 

๔๒ ๖ 
ศษ.ม. พลศึกษา วายน้ำชั้นอนุบาล          

ป.๒ – ป. ๓ และ ป.๖ 
งบประมาณ 

๓ นางสาวเยาวภา  กลิ่นจันทร ๔๑ ๒ คบ. การศึกษาปฐมวัย อนบุาล งบประมาณ 
 

 
ครูอัตราจาง 

 

ท่ี ช่ือ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์กา

รสอน (ป) 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน/ตำแหนง จางดวยเงิน 

๑ นางสาวเบญจมาศ บริบูรณ ๒๘ ๓ คบ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล รายไดสถานศึกษา 
๒ นางสาวทิพยลดา เพชรจุล ๒๙ ๒ ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล รายไดสถานศึกษา 
๓ นางสาวอัจฉรา  จีนบางชาง ๒๘ ๑ คบ. การศึกษาปฐมวัย ประวัติศาสตร ป๒ รายไดสถานศึกษา 
๔ นายพีรวัฒน  มักสนั ๓๐ ๕ คบ. พลศึกษา วายน้ำ ชั้นอนุบาล        

ป.๓ - ป.๔,และ ป.๖ 
รายไดสถานศึกษา 

๕ นายวรรงค  ดานาคแกว ๓๑ ๔ ศศ.บ. ดนตรีสากล ดนตรีสากล ป.๔-ป.๕ 
อาเซียน ป.๔ - ป.๕ 

รายไดสถานศึกษา 

๖ นายชญานนท โพธ์ิจันทร ๒๖ ๑ คบ. พลศึกษา วายน้ำ ป.๑ - ป๒,และ 
ป๕ 

รายไดสถานศึกษา 

 


