แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที1่ /2564 (1 ต.ค.63-31มี.ค.64)
ของ นางแพรทอง ผาสุกเลิศ ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ก. ประวัติส่วนตัว
1. ชื่อ – สกุล นางแพรทอง ผาสุขลิศ
2. เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก 3-4407-00038-19-2
3. เกิดวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2517 อายุ 47 ปี
บิดา นายคาสิงห์ ผาสุขเลิศ อาชีพ เกษตรกรรม
มารดา นางบุญสอน ผาสุขเลิศ อาชีพ เสียชีวิต
4. วุฒิการศึกษา สูงสุด ปริญญาตรี คบ. (ครุศาสตร์บัณฑิต )
วิชาเอกสังคมศึกษา จบจากสถาบันราชภัฎมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ปัจจุบันกาลังศึกษา ในระดับ ปริญญามหาบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
(พธ.ม)

5.

6.
7.

8.

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น
สถานทีท่ างานปัจจุบัน ตาแหน่ง ครู อันดับ ค.ศ.3 รับเงินเดือน อันดับ 38,370 บาท
เงินวิทยฐานะ ๑๑,๒๐๐ บาทตาแหน่งเลขที 857 สถานศึกษา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
โทรศัพท์บ้าน - เบอร์มือถือ 087-0564715
สถานภาพทางครอบครัว ( ) โสด () สมรส (/ ) หม้าย
มีบุตรในการดูแล 2 คน คือ
1.นางสาวพรณภัทร ผาสุขเลิศ
อายุ 1ค ปี
2.นายพงศภัค ผาสุขเลิศ อายุ 15 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน ตามที่พักอยู่จริง
บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 13 หมู่บ้านสาโรงราษฎร์ ตาบลสาโรง อาเภอนาเชือก
จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44170
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แสดงจานวนวันลา ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (1 ต.ค.63-31มี.ค.64)
วัน เดือน ปี

ลาป่วย

ลากิจ

ลาอุปสมบท

ลาคลอด

มาสาย

ที่ลา

ครั้ง

วัน

ครั้ง

วัน

ครั้ง

วัน

ครั้ง

วัน

ครั้ง

วัน

15 -19 กพ. 64

-

-

1

5

-

-

-

-

-

-

1

1

2

6

-

-

-

-

-

-

รวม

-

รวมทั้งสิ้น

-

จานวน 2

ครั้ง จานวน 6 วัน

ข. ประวัติการรับราชการ
1. เริ่มรับราชการในตาแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.
2543 เคยดารงตาแหน่ง/วิทยฐานะ ที่สาคัญ ดังนี้
วัน เดือน ปี

ตาแหน่ง / วิทยฐานะ

16 มิถุนายน 2543 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านนายสี
สักการศึกษา สนข. บางบอน กทม.
1 ตุลาคม 2543
อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านนายสี
สักการศึกษา สนข. บางบอน กทม.
1 เมษายน 2544 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านนายสี
สักการศึกษา สนข. บางบอน กทม.
16 มิถุนายน 2544 พ้นจากการทดลองและให้รับราชการต่อไป
1 ตุลาคม 2544
อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านนายสี
สักการศึกษา สนข. บางบอน กทม.
1 เมษายน 2545 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านนายสี
สักการศึกษา สนข. บางบอน กทม.
1 ตุลาคม 2545
อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านนายสี
สักการศึกษา สนข. บางบอน กทม.
1 เมษายน 2546 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านนายสี
สักการศึกษา สนข. บางบอน กทม.

รับเงินเดือน
ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท)
3
6,360
3

6,360

3

6,530

3

6,700

3

6,870

3

7,040

3

7,210

3

30 มิถุนายน 2546 พ้นจากตาแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือน ทาง
กรุงเทพมหานคร มาดารงตาแหน่งอาจารย์1 รับ
เงินเดือนในระดับ 3 ร.รบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สปอ.
ภูผาม่าน สปจ.ขอนแก่น
30 มิถุนายน 2546 รับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น อาจารย์ 1
ร.ร. บ้านทรัพย์สมบูรณ์ อ.ภูผาม่าน
7 กรกฎาคม 2546 อาจารย์ 1 ร.ร. บ้านทรัพย์สมบูรณ์ อ.ภูผาม่าน
1 ตุลาคม 2546
อาจารย์ 1 ร.ร. บ้านทรัพย์สมบูรณ์ อ.ภูผาม่าน
1 เมษายน 2547 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
1 เมษายน 2547 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
1 ตุลาคม 2547
อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
24 ธันวาคม 2547 ครู โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
1 เมษายน 2548 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
1 กรกฎาคม 2548 ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก (ย้าย)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
1 ตุลาคม 2548
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
1 ตุลาคม 2548
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
1 เมษายน 2549 ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
1 ตุลาคม 2549
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
1 เมษายน 2550 ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
1 ตุลาคม 2550
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2

-

-

3

7,210

3
3
4

7,210
7,380
7,580

4
4

8,670
(มติ ครม.)
9,090

คศ.1

9,090

คศ.1

9,320

คศ.1

9,320

คศ.1

9,850

คศ.1

10,350

คศ.1

10,630

คศ.1

10,910

คศ.1

11,200

คศ.1

11,700
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1 ตุลาคม 2550

ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
1 เมษายน 2551 ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
1 ตุลาคม 2551
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
1 เมษายน 2552 ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
1 ตุลาคม 2552
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
1 เมษายน 2553 ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
25 พฤษภาคม
ครู โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
2553
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
(ย้าย)
1 ตุลาคม 2553
ครู โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สพม. เขต 26
31 มีนาคม 2554
ครู โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 26
1 เมษายน 2554 ครู โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 26
1 ตุลาคม 2554
ครู โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 26
1 ตุลาคม 2554
ครู โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 26
แก้ไขคาสั่ง387/54
22 กันยายน 2554 ครู /ครูชานาญการโรงเรียนปอพานพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก สานักงานเขตพื้นที่การ
มัธยมศึกษา เขต 26

คศ.1

12,220

คศ.1

12,530

คศ.1

13,240

คศ.1

13,610

คศ.1

14,330

คศ.1

14,960

คศ.1

14,960

คศ.1

15,410

คศ.1

16,650

คศ.1

17,910

คศ.1

18,270

คศ.1

18,690

คศ.2

17,970
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1 ตุลาคม 2554

1 เมษายน 2555

1 ตุลาคม 2555

1 เมษายน 2556

1 ตุลาคม 2556

1 มกราคม 2557

1 เมษายน 2557

1 ตุลาคม 2557

1 เมษายน 2558

1 ตุลาคม 2557

ครู /ครูชานาญการโรงเรียนปอพานพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
สานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 26
แก้ไขคาสั่ง 382/54
ครู /ครูชานาญการ โรงเรียนปอพานพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
สานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 26
ครู /ครูชานาญการ โรงเรียนปอพานพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
สานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 26
ครู /ครูชานาญการ โรงเรียนปอพานพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
สานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 26
ครู /ครูชานาญการ โรงเรียนปอพานพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
สานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 26
ครู /ครูชานาญการ โรงเรียนปอพานพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
สานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 26
ครู /ครูชานาญการ โรงเรียนปอพานพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
สานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 26
ครู /ครูชานาญการ โรงเรียนปอพานพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
สานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 26
ครู /ครูชานาญการ โรงเรียนปอพานพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
สานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 26
ครู /ครูชานาญการ โรงเรียนปอพานพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
สานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 26

คศ.2

18,970

คศ.2

19,460

คศ.2

19,950

คศ.2

21,950

คศ.2

22,940

คศ.2

23,450

คศ.2

23,940

คศ.2

24,450

คศ.2

26,980

คศ.2

28,050
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ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นวิทยฐานะ -ชานาญการพิเศษ
2. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครุชานาญการพิเศษ อันดับ คศ.3 โรงเรียนนาเชือก
พิทยาสรรต์รวมเวลาราชการ 20 ปี 9 เดือน

ค. ประวัติการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์(ประกาศพระราชกิจจานุเบกษา)
ชั้นตราที่ได้รับรับ
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
( ต.ช.)
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
( ท.ม.)

ปีที่ได้รับ
2555
2557

ลาดับที่ หน้า เล่ม ตอนที่ เล่มที่
ลงวันที่
1231 98 12 24 ข 8/1
27 มิถุนายน
9
2555
2250 45 132 17ข 8/1 2 มิถุนายน 2558

ง. วุฒิทางการศึกษาและสาขาที่ศึกษา
วุฒิทางการศึกษาและสาขาที่ศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี
คบ.

วุฒิ/สาขา
ครุศาสตร์บัณฑิต
วิชาเอกสังคมศึกษา

สถาบัน
สถาบันราชภามหาสารคาม

พ.ศ.ที่สาเร็จ
2541

จ. ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบัน
ก. ( ) อยู่ระหว่างการสอบสวนวินัย
ข. ( ) ถูกลงโทษทางวินัย
ค. ( ) ถูกฟ้องคดีอาญา

( / ) ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย
( / ) ไม่ถูกลงโทษทางวินัย
( / ) ไม่ถูกฟ้องคดีอาญา
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ฉ. การศึกษาอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษา ดูงาน
เรื่อง
หน่วยงานที่จัด
อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training
สพฐ.
ศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ศึกษาดูงานที่ ประเทศมาเลเซีย
มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
ศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ใน จ. กาฬสินธุ์
อบรมปฏิบัติ พระวิปัสสนากรรมฐาน
หลักสูตร 30 วัน (ปฏิบัติได้ 21 วัน)
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ต
อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนวิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
การประยุกต์ใช้สื้อ Edltv และ class
start กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
การบริหารสมรรถนะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกาทั้งระบบ(การกรอก
ข้อมูล ก.ค.ศ. 16)
ประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงผลการ
จัดการเรียนรู้ทักษะงานอาชีพและคุณภาพ
ชีวิต
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วย DLIT
รุ่นที่ 2
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเรียนรู้ประ
ศาสตร์ไทยสู่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ประศาสตร์
ไทยสู่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การเขียน
โครงสร้างรายวิชา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ประศาสตร์

โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษก
มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

ระยะเวลา
5 ก.ย. 55
1 -3พฤศจิกายน
2555
24-25 มกราคม
2556
4 กุมภาพันธ์ –7
มีนาคม 2556

22-23 พ.ค. 56
คณะเทคโนโลยีสาระสนเทศ
ม.ราชภัฏมหาสารคาม
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
7-10 ม.ค. 57
มหาสารคาม ทีโ่ รงแรมวสุ จ.มหาสารคาม

สพม.เขต 26
สพม.เขต 26 ณ ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฎ
มหาสารคาม

25 กรกฎาคม
2557
31 สิงหาคม 2557

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลา
ภิเษก ประจาปีการศึกษา 2558

18-20 ส.ค. 2558

สพม.เขต 26
ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์

รุ่นที่2
12-13
กันยายน 2558
24
ธันวาคม 2558
6-7
มกราคม 2559

สพม.เขต 26
ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์
สพม.เขต 26
ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์
สพม.เขต 26
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ไทยสู่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์
ของ สพม26
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ประศาสตร์ สพม.เขต 26
ไทยสู่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การเขียนการ ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์
จัดการเรียนรู้

มกราคม 2559
17
มกราคม 2559

ช. การเป็นคณะกรรมการและคณะทางาน
ช.

คาสั่งที่
108/2558
ตั้งแต่
วันที่ 1 เม.ย. 58
สั่ง ณ วันที่ 10
มี.ค.2558
109/2558
ตั้งแต่
วันที่ 1 พ.ค. 2558
สั่ง ณ วันที่ 10 มี.ค.
2558
150/2558
ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.
2558
สั่ง ณ วันที่ 30
มี.ค.2558

เรื่อง
แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและ
ผู้ตรวจเวร
( 4-5 เม.ย. 58 พื้นที่อาคาร1-2 )

เจ้าของเรื่อง

กลุม่ บริหารงานบุคคลากร

แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและ
ผู้ตรวจเวร( 2 พ.ค. 58 พื้นที่อาคาร1)
กลุ่มบริหารงานบุคคลากร

มอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบ ปี
การศึกษา 2558
1. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่
3. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม
แนะแนว)
4. คณะกรรมการครูที่ปรึกษาหมู่บ้าน
(บ้านเหล่าค้อ หมู่16 ต.ปอพาน)

กลุ่มบริหารงาน4ฝ่าย
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5. คณะกรรมการดาเนินการปฏิบัติและ
พัฒนากลยุทธ์ที่ 5 เร่งรัดวินัย
เข้มแข็ง วิชาการเข้มข้น บนความ
พอเพียงโดยยึดแนวทางการ
ดาเนินงานจากค่านิยมหลัก 12
ประการมาเป็นแนวดาเนินการที่ สพ
ม.26 กาหนดดังนี้
ด้านความพอเพียง
1.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอัน
งดงาม
1.1 เข้าร่มกิจกรรมตามประเพณี
ของท้องถิ่น
2. ปฏิบัติตามหลักศาสนา เข้มแข็ง
ทั้งร่างกายและจิตใจ
2.1 การทาสมาธิ
6. การปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สถานศึกษา งานพิเศษที่ได้รับ
มอบหมาย
การบริหารงานบุคคล
ขอบข่ายงาน/ภารกิจงานบริหาร
บุคคลมีดังนี้
- การมาปฏิบัติราชการและการ
ลาทุกประเภท
โครงการ/กิจกรรม พิเศษที่ได้รับมอบหมาย
ดังต่อไปนี้
- โครงการกิจกรรมสาคัญทางศาสนา
ราชพิธีและรัชพิธี
- วันวิสาขบูชา
- วันอาสาฬหบูชา
- วันเข้าพรรษา
- วันออกพรรษา
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152/2558
สั่ง ณ วันที่
14 พ.ค.58

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตามนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี รายการเครื่องแบบนักเรียน
และอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่1 ปี
การศึกษา2558
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและ
สินทรัพย์
- คณะกรรมการดาเนินงาน
ชุดที่1 จ่ายเงินให้กับผู้ปกครอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่
1/1
155/2558
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจาวัน ประจาปี
สั่ง ณ วันที่
การศึกษา 2558
14 พ.ค.58
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
- ปฏิบัติหน้าที่เวร วันอังคาร
รับผิดชอบการทากิจกรรมที่
หอประชุม
160/2558
แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและ
ตั้งแต่
ผู้ตรวจเวร
วันที่ 1 มิ.ย. 2558 ( 1 มิ.ย. 58 พื้นที่อาคาร1 , 28 มิ.ย. 58
กลุ่มบริหารงานบุคคลากร
สั่ง ณ วันที่ 28 พ.ค. พื้นที่อาคาร1)
2558
166/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู
สั่ง ณ วันที่ 27 พ.ค. ปีการศึกษา 2558
2558
- คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม
- คณะกรรมการประจาชั้น ม.1/1
168/2558
ตั้งแต่
วันที่ 16 พ.ค.
2558
สั่ง ณ วันที่ 28
พ.ค.2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ วัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องใน
วันวิสาขบูชา ประจาปี 2558
-คณะกรรมการอานวยการ
-คณะกรรมการดาเนินงาน
-คณะกรรมการเผยแพร่ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนา
--คณะกรรมการประสานงานแนะนานักเรียน
ไปวัด (วัดโพธิ์ชัย ปอพาน)

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
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173/2558
สั่ง ณ วันที่ 2 มิ.ย.
2558

แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมการ
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจาปี 2558
- คณะกรรมการฝ่ายนับคะแนน
และประกาศผลการเลือกตั้ง
แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและ
ผู้ตรวจเวร
( 28 ก.ค. 58 พื้นที่อาคาร1)

199/2558
ตั้งแต่วันที่ 1ก.ค.
58
สั่ง ณ วันที่ 29 มิ.ย.
2558
211/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบกลาง
สั่ง ณ วันที่ 13 ก.ค. ภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี 2558
2558
- คณะกรรมการคุมห้องสอบ
ม.1/1 27 ก.ค. 58 - 2 8 ก.ค. 58
220/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมวันสุนทร
สั่ง ณ วันที่ 20 ก.ค. ภู่และวันภาไทยแห่งชาติ ประจาปี 2558
2558
- คณะกรรมการดาเนินงาน
231/2557
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ วัน
สั่ง ณ วันที่ 27 ก.ค. สาคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
2558
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจาปี
2558
-คณะกรรมการอานวยการ
-คณะกรรมการดาเนินงาน
-คณะกรรมการเผยแพร่ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนา
-คณะกรรมการประสานงานแนะนานักเรียน
ไปวัด (วัดโพธิ์ชัย ปอพาน)
232/2558
แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและ
ตั้งแต่
ผู้ตรวจเวร
วันที่ 1 ส.ค. 2558 ( 15 ส.ค. 58 พื้นที่อาคาร1)
สั่ง ณ วันที่ 28
ก.ค.2558

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานบุคคลากร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มบริหารงานบุคคลากร
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237/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการวัน
สั่ง ณ วันที่ 3 ส.ค. แม่แห่งชาติ “12 สิงหา มหาราชินี” ประจาปี กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
2558
2558
ศาสนา และวัฒนธรรม
-คณะกรรมการดาเนินงาน
-คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
240/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 3 ส.ค. อาเซียน “ASEAN DAY” ปีการศึกษา 2557
ศาสนา และวัฒนธรรม
2558
-คณะกรรมการดาเนินงาน
-คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงวันอาเซียน
ม. 1/1
-คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
-คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล
236/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการ
สั่ง ณ วันที่ 25 ส.ค. ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจาปี
2558
การศึกษา 2558 ( 2-4 ก.ย. 58)
กลุ่มบริหารงานทั่งไป
-คณะกรรมการดาเนินงาน
-คณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
ช่วงเวลากลางคืน
264/2558
แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและ
ตั้งแต่
ผู้ตรวจเวร
วันที่ 1 ก.ย. 2558 ( 12 ก.ย.. 58 พื้นที่อาคาร1)
กลุ่มบริหารงานบุคคลากร
สั่ง ณ วันที่ 25
ส.ค.2558
257/2557
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการ
ค่ายส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา
ศิลปะการแสดงสู่ศิลปหัตถกรรม
ปีการศึกษา 2558
-คณะกรรมการดาเนินงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี
-คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและดูแล
และนาฏศิลป์
นักเรียน
(18.00น.-06.00 น. -11 ก.ย. 58, 15 ก.ย.
58, 22 ก.ย. 58, 6 ต.ค. 58 และ 13
ต.ค. 581)
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ซ. ประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชย
รายการ
ครูผู้ฝึกสอนดีเด่นระดับเหรียญทอง
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับ ม ต้น
ครูผู้ฝึกสอนดีเด่นระดับเหรียญทอง
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
ระดับ ม ปลาย
ครูผู้ฝึกสอนดีเด่นระดับเหรียญทอแดง
กิจกรรมสวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ
ได้รับรางวัลระดับดีในการประกวดสื่อ
นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ประเภท
ICT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก
สายผู้สอน”
เป็นสตรีดีเด่นด้านคุณธรรม จิยธรรมและเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อสังคม ประจาปี 2558

หน่วยงานที่มอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26

ปีที่ได้รับ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26
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1. ผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
1.1 เคยได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
1.2 เคยได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขัน้
1.3 เคยได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขัน้

จานวน 1
จานวน 2
จานวน 1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

2. ผลการปฏิบัติงานที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
สรุปผลการปฏิบัติงานที่สาคัญๆ โดยย่อ ดังนี้

2.1 การจัดการเรียนรู้
- ได้ปฏิบัติหน้าที่การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพละเทคโนโลยี
- รายวิชางานงานอาชีพฯชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีการเตรียมการสอน มีแผนการสอนที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคาอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เป็นกันเองระหว่างครูกับนักเรียน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข รับฟังความคิดเห็น
ของนักเรียนทุกเรื่อง ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้ในทุกเรื่องที่นักเรียนสงสัย และต้องการคาแนะนา
จากครู
- มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้
เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ฝึกขบวนการคิด วิเคราะห์ การลงมือปฏิบัติและให้ผู้เรียนสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง สร้างกาลังใจให้กับนักเรียน ใช้ทักษะ
ขบวนการที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ สร้างบรรยากาศให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสามารถนาความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นและนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
- ด้านการใช้และการพัฒนาสื่อการสอนได้สารวจแหล่งเรียนรู้ ได้ผลิตสื่อทีน่ ักเรียนมีส่วน
ร่วมในการประดิษฐ์สื่อการรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
หลากหลายร่วมทั้งการผลิตสื่อ การออกแบบสื่อประกอบการเรียนรู้ โดยมีการจัดทาทะเบียนสื่อ
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้และใช้ได้อย่างหลากหลาย
- มีการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลายตามสภาพจริงทีส่ อดคล้องกับความสามารถของ
ผู้เรียน ตามศักยภาพนักเรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล วิเคราะห์ผลและนาผลไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้
- มีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาและชอบสนใจในวิชาเรียน โดยนาผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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- มีการจัดทาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลครบทุกคนในชั้นเรียน มีการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการช่วยเหลือนักเรียน ด้านการเรียน สังคม เศรษฐกิจ
การคุ้มครอง และการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม ให้คาแนะนา ในทุกเรื่องที่ผู้เรียนขอคาปรึกษา คอย
ตักเตือน ป้องกันและแก้ไขปัญหา เมื่อนักเรียนเกิดปัญหา ให้ความรักความเมตตาต่อลูกศิษย์เหมือนลูก
ตนเอง เป็นที่พึ่งที่นักเรียนสามารถพึ่งได้เสมอ ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับค่านิยมอันดีงาม
เพื่อสร้างให้เป็นเยาวชนที่ดีในอนาคต
- ,มีการจัดทาเอกสารประจาชั้นเรียน เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกปีการศึกษา
จัดระบบข้อมูลและเอกสารประจาชั้นเรียน ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และสามารถนา
ใช้พัฒนาผู้เรียนได้ เต็มศักยภาพ

2.3 การร่วมมือปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร
สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ได้ร่วมมือกับคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวันวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและวัน
สาคัญแห่งชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อสร้าง
เจตคติที่ดีในการเรียนที่หลากหลายให้กับผู้เรียน

2.4 การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ
- ได้ร่วมมือกับคณะครู ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น การประชุม
ผู้ปกครอง การออกเยี่ยมบ้าน การร่วมกิจกรรมทางศาสนา การทาบุญ งานแต่งงาน งานศพร่วมมือกับ
ร่วมกิจกรรมงานที่บ้านนักเรียนประจาชั้นทุกครั้งที่นักเรียนบอกกล่าว

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ได้เข้าอบรมพัฒนาตนเอง ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อโดยได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบไหวนิ่ง
ในการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 2-4 13 กันยายน
2558 เป็นเวลา 2 คืน 3 วัน ณ วัดป่าหนองคู ตาบล หนองกุง อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วย DLIT รุ่นที่ 2 .ใน
วันที่ 12-13 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 เข้ารับการอบรมเขิงปฏิบัติการ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยสูป่ ระวัติศาสตร์ท้องถิ่น ห้องประชุม
พระเทพสิทธาจารย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558,วันที่
6-7 มกราคม 2559 , มีวันที่ 14 มกราคม 2559 และ วันที่ 17 มกราคม 2559 นอกจากนี้ได้มีการศึกษาหา
ความรู้เพิ่มจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีสืบค้นข้อมูลพัฒนาสื่อและพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี รวมทั้ง มีการรักษา
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ให้ความสาคัญกับการสอนนักเรียนเป็นอันดับหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์
สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพครู ส่งเสริมสร้างผูเ้ รียนด้านสติ ปัญญา ร่างกาย อารมณ์สังคม
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2.6 ผลการปฏิบัติงานตามภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- มีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบจนงาน
ที่ได้รับมอบหมายสาเร็จลุล่วงด้วยดีและเป็นปัจจุบัน ทันเหตุการณ์

3. การประเมินความประพฤติและการรักษาวินัย
- วางตัวเป็นกลางทางการเมืองสนับสนุนระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์เป็นประมุข มีการไปเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งทุกครั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ วิริยะ
อุตสาหะ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของโรงเรียนและผู้บังคับบัญชา เช่น การแต่งกาย การมาโรงเรียน
การเข้าสอน ประพฤติตนเป็นแบอย่างที่ดีในด้านการเสียสละ มารยาท กิริยาท่าทาง การตรงต่อเวลา
ไม่ให้ร้ายผู้อื่น รักษาชื่อเสียงของโรงเรียน

3.1 การครองตน พฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย
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3.2 การครองคน ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
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3.3 การครองงาน ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
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4. การประเมินคุณธรรม จริยธรรม
- ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ประพฤติและปฏิบัติตามครรลองครองธรรม ศาสนาและประเพณี
อันดีงาม เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทาดีย่อมได้ดี ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน มีน้าใจต่อนักเรียน
ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นและเคารพสิทธิของผู้อื่นเสมอ

4.1 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
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4.2 การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
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5. การประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ
5.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง
มีวินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พัฒนา
ตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน มีความเท่าทันต่อ
เหตุการณ์เสมอ มีความเคารพตนเอง และให้เกียรติผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ กตัญญูต่อบุพการีและ
ผู้มีพระคุณ

5.2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู เป็นอาชีพที่รักและภูมิใจ ซื่อสัตย์สุจริต
รับผิดชอบ
ต่อวิชาชีพ ให้ความสาคัญต่อหน้าที่ความเป็นครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ

5.3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ให้ความรัก เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กาลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการตาม
บทบาทหน้าที่อย่างสม่าเสมอ
ให้การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ดีงามแก่ศิษย์ และรับบริการ ตาม
บทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
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ได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ และไม่กระทาตน
เป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ
ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์
จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

5.4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างเป็นมิตร มีน้าใจกับเพื่อนครู โดยยึดมั่น
ในคุณความดีที่เป็นแนวทางของศาสนาพุทธ มีคุณธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน สร้างความ
ยุติธรรมกับเพื่อนร่วมงาน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

5.5 จรรยาบรรณต่อสังคม
ได้ประพฤติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างนักเรียนในการรู้จัก
คุณค่า ประโยชน์ของธรรมชาติ ให้ความสาคัญกับการใช้จ่ายอย่างประหยัด และพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม แบ่งปันช่วยเหลือ
ผู้อื่นทุกเมื่อและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

6. ผลการปฏิบัติงาน
6.1 ผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับตนเอง
- ได้รับคัดเลือกเป็น “ ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน” กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจาปีการศึกษา 2557
- ได้รับคัดเลือกเป็น “สตรีดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
ประจาปี 2558” จากองค์การบริหารส่วนตาบลปอพาน
- ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดมารยาทไทยระดับชั้น ม. 4-6
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต26
-ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทยระดับชั้น ม. 1-3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต26
-ได้รับเกียรติบัติ ครูผู้สอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยระดับชั้น ม. 4-6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต26

6.2 ผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับนักเรียน
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- รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยระดับชั้น
ม. 4-6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต26
1. นางสาวฐาปณีย์ จันละคร
2. นายธนากร พลไธลง
- รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยระดับชั้น ม. 1-3 งานศิลปะหัต
กรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต26
1. เด็กหญิงดวงนภา แสนคา
2. เด้กชายวรรรกร ปะสาวะเท
ผลการทดสอบ ระดับชติ (O-NET)
ระดับชั้น
ปี2556
ปี2557
ผลการพัฒนา หมายเหตุ
(คะแนนเฉลี่ย)
(คะแนนเฉลี่ย)
ม.3
36.07
39.27
เพิ่ม 3.2
ม.6
30.30
30.67
เพิ่ม 0.37
.

7. เหตุผลการขอย้าย
-

เพื่อดูแลครอบครัว ดูแลบุตร จานาน 2 คน ที่กาลังเรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน
อาเภอนาเชือก
- เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่และประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีวาม
ยากลาบากในการเดินทาง เพราะสภาพถนนที่ใช้ในการสัญจรมีสภาพชารุดทรุมโทรม
เป็นหลุมเป็นบ่อ
- เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทางาน
ลงชื่อ

ผู้รายงาน
(นางแพรทอง ผาสุขเลิศ)
ครูวิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ลงชื่อ

ผู้รับรอง
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(นางปราณี รัตนธรรม)
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

เอกสารประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
ตาแหน่งครูผู้สอน ครั้งที1่ (1 ต.ค.63-31 มี.ค.64 ) ประจาปี 2563

ของ
นางแพรทอง ผาสุขเลิศ
ตาแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชานาญาการพิเศษ
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

คานา
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของข้าพเจ้า นางแพรทอง ผาสุขเลิศ ครูวิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 26 เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายของข้าราชครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้สอน ประจาปี 2563
ในเอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วยกรอบการนาเสนอ 10 ด้าน ได้แก่
1. ด้านประวัติส่วนตัว
2. ด้านประวัติการทางาน
3. ด้านวุฒิการศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา
4. ด้านเป็นคณะกรรมการและคณะทางาน
5. การปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา
6. ด้านผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร สื่อ เทคโนโลยีฯ ด้านการ
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และผล
การปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
7. ด้านความประพฤติในการรักษาวินัย
8. ด้านการประเมินคุณธรรม จริยธรรม
9. ด้านการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ
10. ด้านผลงานดีเด่น ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านผู้อานวยการ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ได้กรุณาเสนอแนะแนวคิด หลักการ และช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่จน
ประสบผลสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

นางแพรทอง ผาสุขเลิศ
ครูวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

สารบัญ
เรื่อง
ด้ านประวัติส่วนตัว
ด้ านประวัติการรับราชการ
ด้ านประวัติการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ด้ านวุฒิการศึกษา
ด้ านการศึกษา อบรม ประชุ ม สั มมนา ศึกษาดูงาน
ด้ านการเป็ นคณะกรรมการและคณะทางาน
ด้ านประกาศเกียรติคุณยกย่ องชมเชย
ด้ านการปฏิบัติงานในหน้ าที่ขอรับการประเมิน
ด้ านผลการปฏิบัติงาน ด้ านการจัดการเรียนรู้ ด้ านจัดการระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และผลการปฏิบัติงานอืน่ ๆทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ด้ านความประพฤติในการรักษาวินัย
ด้ านการประเมินคุณธรรม จริยธรรม
ด้ านการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผลการปฏิบัติงาน
เหตุผลการขอย้าย
ภาคผนวก

หน้ า
1
2
6
6
7
8
13
13
16
16
17
21
23
24
25

