
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน

ผลการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 )

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26



โครงสร้างโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์



โครงสร้างโครงสร้างกลุ่มบริหารงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม



กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบรกิารอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม
(รองไพบูลย์    ลือทองจักร)

งานสาธารณูปโภค
(นายภทัรพล  ไปเจอะ)

ชมรมกีฬาและนนัทนาการ
(รองไพบูลย์    ลือทองจักร) กลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่และซ่อมบ ารุง

(นายเจรญิ   ปินะถา)



กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายไพบลูย ์   ลือทองจักร

นายภัทรพล   ไปเจอะ นายเจริญ   ปินะถา

นางเกศรินทร์ เปการี นางนิจภารัตน์  คอนหาว นางอรญิชยา ยันต์รัมย์ นายพงศ์ศิริ ศรีพรหม นายปฏิภาณ ปะติเก นายณัฐรุจ  อาษาพา



ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับการประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นายไพบูลย์ ลือทองจักร 

ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพเิศษ อันดับ คศ. 3

เลขที่ต าแหน่ง 878 (พ)

สถานศึกษา โรงเรียนนาเชอืกพิทยาสรรค์  

สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรคีรุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) พลศึกษาศึกษา สถาบันราชภัฏอุดรธานี 

ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี



ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่

ด้านการสอน ที่ ชื่อรายวิชา รหัส จ านวนช่ัวโมง/สัปดาห์ ห้องเรียน

1 พลศึกษา พ 30211 1 4/1-4/8

2 ชุมนุมฟุตซอล 1 ม.ปลาย

ที่ ชื่อรายวิชา รหัส จ านวนช่ัวโมง/สัปดาห์ ห้องเรียน

1 กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - 1 ม.3

2 กิจกรรมสวดมนต์ - 1 ม.4

รวม 2 รายวิชา 2

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 



ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่
งานหน้าที่พิเศษ

ครูเวรประจ าวันพฤหัสบดี
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ปฏิบัติการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
งานกิจการนักเรียน
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย



ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่
ค าสั่งโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์



ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับการประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นายเจริญ  ปินะถา

ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพเิศษ อันดับ คศ. 3

เลขที่ต าแหน่ง 3135

สถานศึกษา โรงเรียนนาเชอืกพิทยาสรรค์  

สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตร ี(กศ.บ.วิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์) สาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์  จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



ที่ วิชาที่สอน ระดับชั้น ชม./สัปดาห์

1 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค32202) ม. 5/4 - 5/9 18

รวมจ ำนวนชั่วโมงสอน/สัปดำห์ 18

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่

ด้านการสอน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

ที่ วิชาที่สอน ระดับชั้น ชม./สัปดาห์
1 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค32202) ม. 5/4 - 5/9 18

รวมจ านวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์ 18

ที่ วิชาที่สอน ระดับชั้น ชม./สัปดาห์

1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ม.1 1

2 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ม.5/7 1

3 กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 1

4 กิจกรรมสวดมนต์ ม.5/7 1

รวมจ านวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์ 19



ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่
งานหน้าที่พิเศษ

ครูเวรประจ าวันพุธ
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
ปฏิบัติการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
งานกิจการนักเรียน
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย



ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่
ค าสั่งโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์



แผนผังแหล่งการเรียนรู้



กลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่และซ่อมบ ารุง

1. การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
2. การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน
3. การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน
4. การดูแลบ ารุงรักษาอาคารเรียน
5. การรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน
6. บริหารห้องเรียน
7. การใช้และการดูแลรักษาห้องเรียน
8. การจัดบรรยากาศห้องเรียน
9. การใช้และบ ารุงรักษาห้องบริการ
10. การจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้
11. การประเมินผลการด าเนินงานบริการอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 2



ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 



ปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์



การสร้างค่ายลูกเสือ



การซ่อมแซมโรงรถ



โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเกษตรและแนวรั้ว



ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับการประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นายภัทรพล ไปเจอะ

ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ อันดับ คศ. 2

เลขที่ต าแหน่ง 5079

สถานศึกษา โรงเรียนนาเชอืกพิทยาสรรค์  

สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรวีิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี



ที่ วิชาที่สอน ระดับชั้น ชม./สัปดาห์

1 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค32202) ม. 5/4 - 5/9 18

รวมจ ำนวนชั่วโมงสอน/สัปดำห์ 18

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่

ด้านการสอน ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้น
จ านวน
ห้อง

จ านวนคาบ / 
สัปดาห์

ภาคเรียนที่ 1

1 ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.3/4-9 6 18

2 ชุมนุมแบดมินตัน ม.ต้น 1 1

3 กิจกรรมยุวกาชาด ม.1 1 1

4 กิจกรรม 5ส และจิตสาธารณะ ม.3/5 1 1

5 กิจกรรมสวดมนต์ ม.3/5 1 1

6 สอนเสริมวิชาการ ม.3/5 1 2

7 ลดเรียนเพิ่มรู้ ม.3/5 1 2

รวม 26



ที่ วิชาที่สอน ระดับชั้น ชม./สัปดาห์

1 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค32202) ม. 5/4 - 5/9 18

รวมจ ำนวนชั่วโมงสอน/สัปดำห์ 18

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และชุมนุม
ชั้น /
ห้อง

จ านวน
นักเรียน ผ่าน ไม่ผ่าน

1 กิจกรรมยุวกาชาด(หน่วยสีชมพู) ม.1 18 - -

2 สอนเสริมวิชาการ ม.3/5 31 - -

3 ชุมนุมแบดมินตัน ม.ต้น 60 - -

4 กิจกรรม 5ส และจิตสาธารณะ ม.3/5 31 - -

5 กิจกรรมสวดมนต์ ม.3/5 31 - -

6 กิจกรรมลดเรียนเพิ่มรู้ ม.3/5 31 - -



ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่

งานหน้าที่พิเศษ

ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาคารสถานที่
ครูเวรประจ าวันจันทร์ รับนักเรียนประตูทางทิศตะวันตก
ครูเวรยามกลางคืนตามที่แต่งตั้ง
ปฏิบัติการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
งานกิจการนักเรียน
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย



ค าสั่งโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่



สาธารณูปโภค (งานไฟฟ้า) 1. การจัดบรรยากาศห้องพิเศษ

2. การใช้และดูแลห้องพิเศษ 

3. อาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติการ

4. อาคารโรงอาหาร

5. อาคารหอประชุมชัยพฤกษ์

6. อาคารหอประชุม / ห้องประชุมอินทนิล /                         

ห้องอาคารห้องน้ า – ห้องส้วม

7. การใช้บริการน้ าดื่ม

8.งานพัฒนาครูดา้นวิชาการ

9.งานส่งเสริมพัฒนาครูใหม่

10.งานจัดบุคลากร



1. การจัดบรรยากาศห้องพิเศษ

2. การใช้และดูแลห้องพิเศษ 

3. อาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติการ

4. อาคารโรงอาหาร

5. อาคารหอประชุมชัยพฤกษ์

6. อาคารหอประชุม / ห้องประชุมอินทนิล /                         

ห้องอาคารห้องน้ า – ห้องส้วม

7. การใช้บริการน้ าดื่ม

8.งานพัฒนาครูดา้นวิชาการ

9.งานส่งเสริมพัฒนาครูใหม่

10.งานจัดบุคลากร

สาธารณูปโภค (งานประปา)



1. การจัดบรรยากาศห้องพิเศษ

2. การใช้และดูแลห้องพิเศษ 

3. อาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติการ

4. อาคารโรงอาหาร

5. อาคารหอประชุมชัยพฤกษ์

6. อาคารหอประชุม / ห้องประชุมอินทนิล /                         

ห้องอาคารห้องน้ า – ห้องส้วม

7. การใช้บริการน้ าดื่ม

8.งานพัฒนาครูดา้นวิชาการ

9.งานส่งเสริมพัฒนาครูใหม่

10.งานจัดบุคลากร

สาธารณูปโภค (งานห้องน้ า - ห้องส้วม)



สภาพแวดล้อม

1. การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
2. การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน
3. การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน
4. การดูแลบ ารุงรักษาอาคารเรียน
5. การรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน
6. บริหารห้องเรียน
7. การใช้และการดูแลรักษาห้องเรียน
8. การจัดบรรยากาศห้องเรียน
9. การใช้และบ ารุงรักษาห้องบริการ
10. การจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้
11. การประเมินผลการด าเนินงานบริการอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม



จบการน าเสนอ


