
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีการศึกษา 2563

กลุ่มงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางศศิธร  พาบุ

ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพเิศษ 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6



ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ นางศศิธร  พาบุ อายุ  38 ปี   อายุราชการ  15 ปี 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ
ต าแหน่งเลขที่  69678 ขั้น  38,980  บาท
การศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา การวัดผลการศึกษา

เลขประจ าตัวประชาชน  3 – 6506 – 00739-20-1
ในรอบ 1 ตุลาคม  2563  - ปัจจุบัน มีวันลากิจ.....-....ครั้ง. 

มีวันลาป่วย ....-.....ครั้ง.



ปฏิบัตหินา้ทีใ่นการสอนวิชาเคมี  ระดับชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่6

การปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน

ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนเสรมิ  ระดับมธัยมศกึษาปทีี ่6



การปฏิบัติหน้าที่ดา้นการสอน

ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนกิจกรรมผูบ้ าเพญ็ประโยชน์  ระดับ ม. 6



การปฏิบัติหน้าที่ดา้นการสอน

ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนกจิกรรมชมุนุม  STEM กับผ้ามดัยอ้ม 



การปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียนรู้

ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนกจิกรรมอื่น ๆ



การปฏิบัติหน้าที่ดา้นการสอน

รวมการปฏิบตัหิน้าที่ในการสอน  25 คาบ/สัปดาห ์ นักเรยีน  293 คน



การปฏิบัติหน้าที่ดา้นการสอน

มีการจดัการเรยีนรู ้ แบบ  onsite  และ online  ควบคู่



การปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การ PLC กับคณะครใูนระดับชัน้ ม.6  และคณะกรรมการบรหิาร



การปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่  6

ม.6

1

2

3

4

ประสานงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ประสานงานระหว่างครูที่ปรึกษา และนักเรียน

ควบคุม ดูแล การเข้าแถวเคารพ

ธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง   

เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ            

อันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน

ประสานผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง  เพื่อร่วมกัน

แก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ติดต่อประสานงานกับฝ่ายบริหาร

ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ                

ที่เกี่ยวข้องกับระดับชั้น 

และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ค าสังที่  1184 / 2563

ลว. 8 ธ.ค. 2563



คณะกรรมการบริหารงานระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6

นางศศธิร  พาบุ

ครู ปฏิบัติหนา้ที่หัวหน้าระดับช้ัน ม.6

นางนุชรินทร์  ปีนะกาตาโพธิ์

รองหัวหน้าระดับช้ัน ม.6

นางพิชญ์สิร ี พิไลวงศ์

กรรมการ

นายจักรพงษ์  แทบทาม

กรรมการและเลขานกุาร

นางสาวปราณี  นิตยะ

กรรมการ

นางแพรทอง  ผาสุขเลิศ

กรรมการ

น

นายธวัชชัย  ฝ่ายพลแสน

กรรมการ
นางสาวนิศารัตน ์ พวงเกตุ

กรรมการ



การปฏิบัติหน้าที่ดา้นการส่งเสริมงานวิชาการ : การสอนเสริม

สอนเสริมนักเรยีน ม.6  มีการจดัสอนเสรมิ ในวันอังคารคาบ 7 -8  

และวันพธุ คาบ 7  สอนเสริม  3  คาบ/สัปดาห์



การปฏิบัติหน้าที่ดา้นการส่งเสริมงานวิชาการ

คณะกรรมการตรวจเยีย่มชัน้เรยีน



การปฏิบัติหน้าที่ด้านงานแนะแนวส่งเสริมด้านการศึกษาต่อ

มีสถาบันการศกึษาตา่ง ๆ แนะแนวการศกึษาให้กับนกัเรยีน

มีนักเรยีนทีไ่ด้สถาบันศึกษาทีศ่กึษาต่อ  จ านวน  127  คน



การปฏิบัติหน้าที่ดา้นการจัดสอนแทน

มีการจดัสอนแทนในกรณทีีค่รใูนระดับไปราชการ ลา จัดโดยหัวหนา้ และเลขาระดับชัน้



การปฏิบัติหน้าที่ด้านงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ปฏิบัติหน้าที่ ครูทีป่รกึษา ม.6/7  นร.หญงิ 19 คน นร.ชาย  18 คน ไม่มีตวัตน 2 คน

ภาคเรยีนที ่2/2563 มีนักเรยีนขาดเรยีนบอ่ย  จ านวน 4  คน



การปฏิบัติหน้าที่ด้านงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระดับม.6 มีนักเรยีนทีม่คีวามเสี่ยง  

ห้อง 4  1  คน 

ห้อง  5  5 คน  

ห้อง  7  4 คน  

ห้อง  8  1  คน



การปฏิบัติหน้าที่ด้านงานคุณธรรม

โครงการ 1 ห้องเรยีน 1 คุณธรรม  

เรื่อง ห้องเรยีนสะอาด  น่าอยู ่ น่าเรยีน 



การปฏิบัติหน้าที่ระดับชัน้ ม.6

เยี่ยมบา้น  รอบ 2  กรณนีักเรียนมีความเสี่ยงสูง

ประชมุผูป้กครอง  รอบ  2

การประเมนิ SDQ 

งาน 1 ห้องเรยีน  1  คุณธรรม

ประสานผูป้กครองกรณนีักเรยีนขาดเรยีนบอ่ย

ด าเนินการ  ครบ  100  เปอรเ์ซนต์



การปฏิบัติหน้าที่งานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ร่วมประชมุจดัท าหลกัสตูรกลุม่สาระวทิยาศาสตร ์ วิชาเคม ี รับผดิชอบงานสวสัดกิารและการเงนิ  งาน

พัสดุ งานประกันคณุภาพการศกึษา งานสง่เสรมิผลสมัฤทธิ์ รับผดิชอบโครงการพฒันาสือ่สาขาวชิาเคมี 

และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย



การปฏิบัติหน้าที่งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 

งานพสัดุ  ท าหน้าที ่เจ้าหน้าที่พสัดุ  งานควบคมุภายใน  งานทีร่าชพสัดุ  

และงานตรวจสอบพสัดุประจ าปี



การปฏิบัติหน้าที่งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 

งานพสัดุ  ท าหน้าที ่เจ้าหน้าที่พสัดุ  งานควบคมุภายใน  งานทีร่าชพสัดุ  

และงานตรวจสอบพสัดุประจ าปี



การปฏิบัติหน้าที่งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ด้านระเบียบวินัย 

เวรประจ าจดุวนัพฤหสับดี  และรองหวัหน้าเวรตรวจเวรประจ าวนัพฤหัสบดี



การปฏิบัติหน้าที่ด้านงานระเบียบวินัย 

เข้าแถวหนา้เสาธงเพือ่ปฏบิัตกิจิกรรมทกุวนั ยกเวน้วันพฤหัสบดี



โครงการที่รับผิดชอบร่วมกับครูระดับชั้น ม.6

โครงการ Sahapat Admission ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563



โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โครงการที่รับผิดชอบร่วมกับครูระดับชั้น ม.6



โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และโครงการพัฒนาส านักงานระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6

โครงการที่รับผิดชอบร่วมกับครูระดับชั้น ม.6



กิจกรรมอื่น ๆ



การพัฒนาตนเอง



ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ


