
นางศิริภร  วาลมูลตรี  ต าแหน่งครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายงานผลการปฏิบัติงาน



รายงานผลการปฏบิตังิานประจ าภาคเรยีนที่๒ ปีการศึกษา๒๕๖๓

เพื่อประกอบการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดือน

คร ัง้ที่ ๑  ( ๑ ตลุาคม ๒๕๖๓ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๔)

นางศิริภร  วาลมูลตรี

ต าแหน่งครู   วิทยฐานะครูช านาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย



ประวตัิสว่นตวั

 วุฒกิารศกึษา

ปริญญาโท ศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต   วิชาเอก การบรหิารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยศรปีทุม

ปริญญาตร ีศลิปศาสตรบัณฑิต   วิชาเอก ภาษาไทย จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประกาศนยีบัตรบัณฑิต  วิชาชีพครู  วิชาเอก - จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ประกาศนยีบัตร   สาขาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ต าแหน่ง   ครู   วิทยฐานะ  ช านาญการ      อายุ ๓6 ป ี        ปฏิบัติราชการ 9 ปี

 เลขที่ต าแหน่ง ๖9712

 เกิด ๑  ธันวาคม ๒๕๒๘

 บรรจุเข้ารับราชการ  ๑ มนีาคม ๒๕๕๕



การปฏบิตัิงาน

ปฏบิัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย

 ปฏบิัตงิานพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

งานประชาสัมพันธ์  สังกัดฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน ภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

งานลูกเสือวสิามัญ  สังกัดฝ่าย วิชาการ    
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 

ครูเวรประจ าวันศุกร์

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย



ข้อมูลการลาราชการ
(1 กันยายน  256๓ – 31 มีนาคม 2564)

วัน เดือน ปี

ที่ลา

ลาป่วย ลากิจ ลาอุปสมบท ลาคลอด มาสาย

ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน

18 ธันวาคม 2563 1 1 - - - - - - - -

รวม 1 1 - - - - - - - -

รวมทั้งสิ้น จ านวน........1.....คร้ัง   จ านวน......1.......วัน



ปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา 256๓

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้น จ านวนห้อง
จ านวนช่ัวโมง / 

สัปดาห์

ภาคเรยีนที่ 2

๑ ท 32๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ม.5 1-9 18

๒ ชุมนุม เสียงสื่อสาร ม.ปลาย - ๒

๓ ๕ ส กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ม.5 1 ๑

๔ สวดมนต์ สวดมนต์ ม.5 - ๑

๕ ลูกเสือ ลูกเสือวิสามัญ ม.5 - ๑

รวม ๒๓



กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย

 ปฏบิตัิหนา้ที่กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

 ตามค าส ัง่โรงเรยีนนาเชือกพทิยาสรรคท์ี่ 1118/2563

ลงวนัที่ 18 พฤศจกิายน 2563

- ดา้นบคุลากร และการพฒันาบคุลากร

- ดา้นการพฒันาหลกัสูตร สือ่ แหลง่เรยีนรู ้ของกลุม่สาระการเรยีนรู ้

- ดา้นการวางแผนดา้นงานวชิาการและการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสูตร 

การจดัค่ายทางวชิาการ

- ดา้นนิเทศภายในกลุม่สาระการเรยีนรูแ้ละการจดัการเรยีนการสอน

- ดา้นการประสานความรว่มมือในการพฒันางานวชิาการกบัสถานศึกษา 

องคก์รอืน่ๆ และ ครอบครวั ชมุชน

- งานอืน่ๆ ที่ไดร้บัมอบหมาย



โครงสรา้งกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย



โครงสรา้งกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย



ดา้นบคุลากร และการพฒันาบคุลากร

 ข้าพเจ้าก ากับ ดูแลบุคลากรในกลุ่มสาระฯ ให้ด าเนินกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ เข้าสอนในรายวชิาและช่วงชั้นต่างๆ รวมทั้ง
ดูแลบุคลากรให้รับผิดชอบแหล่งการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ สารสนเทศ และแฟ้มงาน มกีารนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนด้วยกระบวนการ PLC รวมถึงตดิตามและประเมินผลการปฏบิัติงานของครูในกลุ่มสาระฯ



สง่เสรมิบคุลากร และการพฒันาบคุลากร

ในกลุม่สาระการเรยีนรู ้



พัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ PLC รวมถึงติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระฯ



ดา้นการพฒันาหลกัสูตร สือ่ แหลง่เรยีนรู ้ของกลุม่สาระการเรยีนรู ้

 มีการแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรของกลุม่สาระฯรว่มกบักลุม่บรหิารงานวชิาการ น าไปสูก่ารจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา   

มีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผล การใชห้ลกัสูตร การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้หอ้งปฏบิตัิการใหม้ีความเหมาะสม 

 วเิคราะหส์ารสนเทศ ความตอ้งการของผูป้กครองในการพฒันาหลกัสูตรสาระการเรยีนรู ้เพือ่จดัท ารายวชิาเพิม่เตมิตามจุดเนน้  ของ

สถานศึกษา 

 มีการก าหนดรายวชิาเพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพผูเ้รยีนและใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง และหลกัสูตรในศตวรรษที่ 21



ดา้นการพฒันาหลกัสูตร สือ่ แหลง่เรยีนรู ้ของกลุม่สาระการเรยีนรู ้

หลกัสูตรแกนกลางฯ         หลกัสูตรสถานศึกษา         เอกสารประกอบหลกัสูตรกลุม่สาระฯ



ดา้นการวางแผนดา้นงานวิชาการและการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสูตร การจดัค่ายทางวชิาการ

ร่วมจดัท าแผนพฒันางานวชิาการ  จดัท าแผนปฏบิตังิานประจ าปี ด าเนินงานตามโครงการ/

กจิกรรมกลุม่สาระฯ ซึ่งสอดคลอ้งกบั แผนปฏบิตังิานประจ าปีของโรงเรยีน และสอดคลอ้งกบั

งบประมาณโรงเรยีน จดัท าแบบการตดิตามงาน และการสรุปการด าเนินงาน/โครงการ/

กจิกรรมตามตวัช้ีวดั ตามแผนพฒันาโรงเรยีน



ด าเนินงานตามขัน้ตอนของกลุม่งานแผนงาน เพื่อด าเนินงานตามโครงการของ

กลุม่สาระฯ และ มีการรายงานผลการด าเนินงานในระบบแผนงาน



ดา้นนิเทศภายในกลุม่สาระการเรยีนรูแ้ละการจดัการเรยีนการสอน

พิจารณาและคดัเลือกหนงัสือที่มีคุณภาพใหส้อดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู ้

รว่มกบัฝ่ายบุคลากรสง่ครูเขา้รบัการอบรมตามผลการประเมินการนิเทศการสอน

ตดิตามการวิเคราะหส์ภาพผูเ้รียนเป็นรายบุคคลของครูในกลุ่มสาระฯ

รว่มกบัฝ่ายวิชาการ ประเมินแผนการจดัการเรียนรูข้องครูทุกคนภาคเรียนละ 1 ครั้ง

นิเทศการสอนแบบรว่มมือและแบบระบบวงจรคณุภาพ PDCA ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ตรวจสอบความถูกตอ้งของคะแนน - ตรวจสอบความถูกตอ้งของ ปพ.5

ตรวจสอบบนัทึกหลงัสอนของครูในกลุ่มสาระ 

จดัท าสรุปนิเทศการสอน และงานวิจยัในชั้นเรียนน าเสนอผูบ้ริหาร



ดา้นนิเทศภายในกลุม่สาระการเรยีนรูแ้ละการจดัการเรยีนการสอน 



ขอ้มูลสารสนเทศคดักรองการอา่น การเขียน ตามนโยบายของ สพฐ.



ดา้นการประสานความรว่มมือในการพฒันางานวชิาการกบัสถานศึกษา องคก์รอืน่ๆ ชมุชน

สง่บคุลากรเขา้รบัการอบรม/ สมัมนาเพือ่เพิม่พนูความรูก้บัหน่วยงานต่างๆ

ร่วมกบัฝ่ายวชิาการในการจดัท าหลกัสูตรสาระทอ้งถิ่น

ร่วมจดักจิกรรมงานวชิาการโดยใชห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบักลุม่สาระฯ

จดัครูรบัผิดชอบควบคุมนกัเรยีนไปแข่งขนันอกสถานที่

ร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก ดา้นวชิาการต่างๆ

วทิยากรทอ้งถิน่
ท าบนัทึกขอ้ตกลงดา้นการอ่าน การเขียน 

(MOU)
รว่มการแข่งขนัทกัษะทางภาษาไทย นอกสถานที่



งานอืน่ๆ ที่ไดร้บัมอบหมาย

มีการเขา้ร่วมประชุมกลุม่สาระฯ ตามวนั เวลา ที่ก าหนด

มีการรวบรวมขอ้มูล และจดัท าสารสนเทศกลุม่สาระฯ

ร่วมกบัฝ่ายประกนัคณุภาพภายใน ในการตดิตามการประกนัคณุภาพภายในโรงเรียน

ตามมาตรฐานที่โรงเรยีนก าหนด

ร่วมกบัฝ่ายมาตรฐานคณุภาพฯ และฝ่ายบรหิารจดัการในการจดัท ารายงานการประเมิน

ตนเองและรายงานประจ าปีตามมาตรฐานที่ไดร้บัมอบหมาย

ปฏบิตัหินา้ที่อืน่ๆตามที่โรงเรยีนก าหนด



ผลการปฏบิตังิาน

ผลงานนักเรยีน



ขอบพระคุณค่ะ



งานการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานสัมพันธ์ชุมชนและภาคีเครือข่าย 

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม



ภารกจิงานสือ่สารและประชาสมัพนัธ์

ที่มีหนา้ที่รบัผิดชอบเกี่ยวกบัการเผยแพร่ นโยบาย ผลงาน ความเคลื่อนไหว

ดา้น บรกิาร และกจิกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร ไปยงักลุม่เป้าหมายทัง้ภายใน

และภายนอกทกุระดบัชัน้อยา่งมี ประสทิธิภาพ และตรงกลุม่เป้าหมาย เพื่อ

วตัถปุระสงค ์

๑) เช่ือมความสมัพนัธอ์นัดี 

๒) สรา้งความเช่ือถอื 

๓) เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ 

๔) ปรบัเปลี่ยนทศันคติที่ดตี่อองคก์ร



ภารกจิงานสือ่สารและประชาสมัพนัธ์
โดยไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการและปฏิบติัหนา้ท่ีต่าง ๆ เพื่อใหก้ารเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

๑.  ออกแบบและผลิตส่ือแผน่พบั ใบปลิว โปสเตอร์ 
๒. ติดประกาศเร่ืองต่าง ๆ 
๓. จดับอร์ดแสดงผลงานและกิจกรรมขององคก์ร แสดงผลงานและกิจกรรม ของนกัเรียน 

ผูบ้ริหาร คณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียน
๔. เผยแพร่ขอ้มูลและผลงานของโรงเรียน ผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น เวบ็ไซต ์ facebook
๕. จดัท าขอ้มูลผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
๖. ประสานและรวบรวมขอ้มูลในการจดัท าวารสารประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 
๗. ตอบขอ้ซกัถาม – แนะน าผูม้าติดต่อราชการ
๘. ประกาศ ประชาสัมพนัธ์ – จดัรายการเสียงตามสาย     จดัรายการวทิยรุ่วมกบัชุมชน
๙. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย



ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำเชือกพทิยำสรรค์

นำงปรำณี   รัตนธรรม

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนสัมพนัธ์ชุมชนและภำคเีครือข่ำย
นำงมนทกำนต์  ค ำยำ

งำนส่ือสำรและประชำสัมพนัธ์
นางศิรภิร  วาลมูลตรี

นางสาวจรรยา  มาตยง์ามเมือง

นายเสถยีร  ทามแกว้

งำนโสตทศันศึกษำ
นำยส ำเร็จ  เทีย่งดีฤทธ์ิ
นำยจ ำรัส  ประทงัวำ
นำยพสุิทธ์ิ  ลงค ำ

โครงสร้ำงงำนประชำสัมพนัธ์



ออกแบบและผลิตส่ือแผน่พบั ใบปลิว โปสเตอร์ 



ติดประกาศเร่ืองต่าง ๆ จดับอร์ดประชาสมัพนัธ์



เผยแพร่ขอ้มูลและผลงานของโรงเรียน ผา่นทางส่ือต่างๆ



ประสานและรวบรวมขอ้มูลในการจดัท าวารสารประชาสมัพนัธ์โรงเรียน 



ประกาศ ประชาสัมพนัธ์ – จดัรายการเสียงตามสาย     จดัรายการวทิยุ
ร่วมกบัชุมชน



ตอบขอ้ซกัถาม – แนะน าผูม้าติดต่อราชการ


