


ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการ
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (สายครูผู้สอน)

1. นางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล รองผู้อานวยการ ประธานกรรมการ 
2. นางสฐาปณีย์ โสภณอดิศัย ครู ปฏิบัติหน้าท่ี ผช.ผอ กรรมการ 
3. นางนุชรินทร์ ปีนะกาตาโพธิ์ ครู หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ กรรมการ 
4. นายเจริญ ปินะถา ครู ปฏิบัติหน้าท่ี ผช.ผอ กรรมการ 
5. นางสาวปัทมาพร นนทะสี ครู หัวหน้างานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 
6. นายสุทธิพงษ์ บรรยงค์ ครู หัวหน้าระดับชั้น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖4



ผู้รับการประเมิน

นางสาวฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ



กลับหน้าหลัก

ข้อมูลผู้รับการประเมิน

เกิดวันที่  1  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2522

เชื้อชาติไทย  สัญชาติไทย  ศาสนาพุทธ

ที่อยู่ปัจจุบัน   บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 21
ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ภูมิล าเนา บ้านเลขที ่78 หมู่ที่ ๙
ต.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

นางสาวฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ



กลับหน้าหลัก

ประวัติการศึกษา

นางสาวฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

พ.ศ. 2537
โรงเรียนสตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

พ.ศ. 2540
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

พ.ศ. 2545
เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันราชภัฎนคราชสีมา

พ.ศ. 2551
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชป



ต ำแหน่ง อำจำรย์ 1 ระดับ 3 
โรงเรียนบ้ำนบัวมล (เจริญรำษฎร์อุทิศ)
สนง.เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร

พ.ศ. 
2549 – 2549

พ.ศ. 
2549 – 2549

ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำร
โรงเรียนบ้ำนบัวมล (เจริญรำษฎร์อุทิศ)
สนง.เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร

พ.ศ. 
2556 – 2562

พ.ศ. 
2563 –
ปัจจุบัน

ประวัติการรับราชการ

นางสาวฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์

ตำแหน่ง ครู

ต ำแหน่ง ครู คศ.1
โรงเรียนบ้ำนบัวมล (เจริญรำษฎร์อุทิศ)
สนง.เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร

ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ
โรงเรียนหนองขำมพิทยำคม
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 25



กลับหน้าหลัก

ข้อมูลการลาราชการ

เดือน/ ปี

รายการลา
ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด/ 

ลาอุปสมบท

ลา

ศึกษาต่อ

ขาด
ราชการ

ธ.ค. 63 - - - - -
ม.ค. 64 - - - - -
ก.พ. 63 - - - - -
มี.ค. 63 1 - - - -

สรุป 1 - - - -



ส่วนที่ 1
การปฏิบัติหน้าที่

กลับหน้าหลัก
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 



วิชาที่สอน ระดับชั้น ชั่วโมง/สัปดาห์

1. วิทยำกำรค ำนวณ 
2. เตรียมวิศวะฯ
3. ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์
4. ชุมนุม
5. สวดมนต์
6. PLC

1. มัธยมศึกษำปีที่ 5/1-5/9
2. มัธยมศึกษำปีที่ 4/3
3. มัธยมศึกษำปีที่ 5
4. มัธยมศึกษำตอนปลำย 
5. มัธยมศึกษำปีที่ 5/9
6. มัธยมศึกษำปีที่ 5

1. 9 ชั่วโมง/สัปดำห์
2. 3 ชั่วโมง/สัปดำห์ 
3. 1 ชั่วโมง/สัปดำห์
4. 2 ชั่วโมง/สัปดำห์
5. 1 ชั่วโมง/สัปดำห์ 
6. 1 ชั่วโมง/สัปดำห์

สรุป

จ ำนวนชั่วโมงสอน
ต่อสัปดำห์ เท่ำกับ

17
ชั่วโมง/สัปดำห์

ภาระงานสอน

กลับหน้าหลัก

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่



1. งานบริหารวิชาการ
- จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
- วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

2. งานแผนงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
- กลุ่มงำนแผนงำนและสำรสนเทศ
- Admin Website โรงเรียน

3. กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- ครูที่ปรึกษานักเรียนชัน้ ม.5/9
- เยี่ยมบ้านแบบออนไลน์

4. งานบริหารทั่วไป
- ครูเวรประจ าวันพฤหัสบดี
- เวรยามรักษาการกลางวัน

5. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
- โครงการประกวดหนังสั้น ระดับ ม.5
- โครงการท าหนังส้ันเที่ยวบ้านฉันที่นาชือก

กลับหน้าหลัก

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ 

งานหน้าที่พิเศษ



งานบริหารวิชาการ

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ 

งานบริหารทั่วไป



งานแผนงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ 



ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ 

การพัฒนาตนเอง

โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการท าหนังสั้น
เท่ียวบ้านฉันที่นาเชือก 
กิจกรรมบริการชุมชน

(ระยะที่ 1)



ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ 

การพัฒนาตนเอง

โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการท าหนังสั้น
เท่ียวบ้านฉันที่นาเชือก 
กิจกรรมบริการชุมชน

(ระยะที่ 2)



ส่วนที่ 2
ผลการปฏิบัติงาน

กลับหน้าหลัก
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 



.......................................................................................................

.......................................................................................................

..............................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

..............................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

การสร้างและหรือพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

องค์ประกอบที่ 1
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

บทเรียนออนไลน์ (e-learning) รายวิชา
วิทยาการค านวณ ระดับชั้น ม.5 เป็นนวัตกรรม
การเรียนที่สร้างสรรค์ สามารถน ามาใช้จัดการ
เรียนการสอนได้ทั้งแบบออนไลน์ และออนไซต์



.......................................................................................................

.......................................................................................................

..............................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

..............................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

การสร้างและหรือพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

องค์ประกอบที่ 1
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

จัดท าก าหนดการสอนและแผนการจัดการ
เรียนนรู้ รายวิชาวิทยาการค านวณ  ว30104
ระดับชั้น ม.5 ตามมาตรฐานตัวชี้วัด และเกณฑ์
มาตรฐานของ สสวท.



ผลงานนักเรียน

องค์ประกอบที่ 1
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

หน่วยการเรียน :
การท าข้อมูลให้เป็นภาพ
นักเรียนถ่ายทอดในรูปแบบ
หนังสั้น MV และสารคดี



.......................................................................................................

.......................................................................................................

..............................................................................................

รางวัล /เกียรติคุณ

องค์ประกอบที่ 1
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ชมรมออกแบบสื่อหนงัสัน้และการถ่ายท า MV 
กลุม่เด็กและเยาวชนดีเดน่ สาขานวตักรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2563



องค์ประกอบที่ 2
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ



องค์ประกอบที่ 2
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวันพฤหัสบดี



องค์ประกอบที่ 2
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ร่วมกิจกรรม PLC ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5



การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการ

1. นางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล รองผู้อานวยการ ประธานกรรมการ 
2. นางสฐาปณีย์ โสภณอดิศัย ครู ปฏิบัติหน้าท่ี ผช.ผอ กรรมการ 
3. นางนุชรินทร์ ปีนะกาตาโพธิ์ ครู หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ กรรมการ 
4. นายเจริญ ปินะถา ครู ปฏิบัติหน้าท่ี ผช.ผอ กรรมการ 
5. นางสาวปัทมาพร นนทะสี ครู หัวหน้างานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 
6. นายสุทธิพงษ์ บรรยงค์ ครู หัวหน้าระดับชั้น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 


