
ยนิดต้ีอนรบัโรงเรยีนนาเชือกพิท
ยา
สร
รค์

คณะกรรมการประเมนิประสทิธิภาพ
และประสทิธิผลการปฏิบติังานของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษา 
สายงานการสอน

ด้วยความยนิดยีิ�ง
ผูร้บัการประเมนิ

นางสาวป�ทมาภรณ์ บุดสี
ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชาํนาญการ
กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ

โรงเรยีนนาเชอืกพทิยาสรรค์



โรงเรยีนนาเชือกพิท
ยา
สร
รค์

รายงานผลการปฏิบติังาน
ภาคเรยีนที� 1 ป�การศกึษา 2564

ผูร้บัการประเมนิ
นางสาวป�ทมาภรณ์ บุดสี

ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชาํนาญการ
กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ

โรงเรยีนนาเชอืกพทิยาสรรค์



ขอ้มลูทั�วไปโรงเรยีนนาเชือกพิท
ยา
สร
รค์

ชื�อ นางสาวป�ทมาภรณ์ บุดสี

ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชาํนาญการ

วุฒกิารศกึษา  1. กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                           2. ศศ.ม. ภาษาศาสตรป์ระยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ

                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

รบัราชการเมื�อวันที� 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ปฏิบติัการสอน : กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ

ปฏิบติัหน้าที�ครูที�ปรกึษานักเรยีนชั�นมธัยมศกึษาป�ที� 2/1

ปฏิบติังานพเิศษ : กลุม่งานบุคคล



โรงเรยีนนาเชือกพิท
ยา
สร
รค์ ขอ้มลูการปฏิบติังานด้านการสอน



โรงเรยีนนาเชือกพิท
ยา
สร
รค์ ขอ้มลูการปฏิบติัหน้าที�อื�นที�ได้รบัมอบหมาย



โรงเรยีนนาเชือกพิท
ยา
สร
รค์

1 ด้านการจัดการเรยีนการสอน

E-learning

๑.๑. การนําแผนการเรยีนรูใ้นบา้น E-Learning จากการวิเคราะหแ์ละพฒันาหลักสตูร



โรงเรยีนนาเชือกพิท
ยา
สร
รค์

1 ด้านการจัดการเรยีนการสอน

๑.๒ การจัดการเรยีนรูท้างไกลและกํากับติดตามการสอนเพื�อ
พฒันาคณุภาพผูเ้รยีน



โรงเรยีนนาเชือกพิท
ยา
สร
รค์

1 ด้านการจัดการเรยีนการสอน

๑.๓ การสรา้งและพฒันาสื�อ นวัตกรรม การผลิตสื�อ ชิ�นงาน



โรงเรยีนนาเชือกพิท
ยา
สร
รค์

1 ด้านการจัดการเรยีนการสอน

๑.๔ การนําสื�อ เทคโนโลยทีางการศกึษา
มาใชใ้นการจัดการเรยีนการสอนทางไกล



โรงเรยีนนาเชือกพิท
ยา
สร
รค์

1 ด้านการจัดการเรยีนการสอน

การพฒันาแหล่งเรยีนรูใ้หเ้อื�อต่อการเรยีนการสอน



โรงเรยีนนาเชือกพิท
ยา
สร
รค์

1 ด้านการจัดการเรยีนการสอน

๑.๖ การวัดและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ 
ปรากฎในโปรแกรม To school



โรงเรยีนนาเชือกพิท
ยา
สร
รค์

1 ด้านการจัดการเรยีนการสอน

๑.๗ การจัดทําวิจัย

การพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียน
โดยใช้สื�อผสม 



โรงเรยีนนาเชือกพิท
ยา
สร
รค์

1 ด้านการจัดการเรยีนการสอน

๑.๘ การจัดกิจกรรมที�สง่เสรมิพัฒนาการเรยีนรูท้ี�สง่ผลต่อคณุภาพผูเ้รยีน



โรงเรยีนนาเชือกพิท
ยา
สร
รค์

1 ด้านการจัดการเรยีนการสอน

๑.๙ การศกึษาและวิเคราะหผ์ูเ้รยีนเป�นรายบุคคล การสาํรวจคัดกรอง 
เยี�ยมบา้น และเยยีวยา



โรงเรยีนนาเชือกพิท
ยา
สร
รค์

2 ด้านการบรหิารจัดการชั�นเรยีน

๒.๑ การบรหิารจัดการชั�นดรยีน โดยการตรวจเช็คเวลาเรยีน
อยา่งสม�าเสมอในโปรแกรม To School

การตรวจเชค็เวลาเรยีนอย่างสม�าเสมอ การตรวจเชค็กิจกรรมหน้าเสาธง ชั�น ม. 2/1



โรงเรยีนนาเชือกพิท
ยา
สร
รค์

2 ด้านการบรหิารจัดการชั�นเรยีน

การจัดระบบดแูลชว่ยเหลือนักเรยีน

การดําเนินงานด้านขอ้มลู
การสนับสนุนอินเตอรเ์น็ตของนักเรยีน

การดําเนินงานตามมาตรการใหค้วามชว่ยเหลือ
บรรเทาภาระค่าใชจ่้ายด้านการศกึษา



โรงเรยีนนาเชือกพิท
ยา
สร
รค์

3 ด้านการพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชพี

รายงานการพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชพี
เล่มรายงานการเขา้รว่มการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ



โรงเรยีนนาเชือกพิท
ยา
สร
รค์

อบรมโครงการการพฒันาการจัดการเรยีนการสอนผา่นระบบ Conference บูรณาการในสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)   24 – 25 พฤษภาคม 2564

อบรมออนไลน์ โครงการ“Good Food for All กินด-ีอยูด่”ี   17 กรกฏาคม 2564

อบรมหลักสูตรการเตรยีมความพรอ้มครูในการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม ่(Performance
Agreement: PA) (SESMK-C01) ระบบออนไลน์ 24 – 25 กรกฎาคม 2564

อบรมหลักสตูรการพฒันาทักษะการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์อยา่งมปีระสทิธิภาพในยุค New
Normal (SESMK-C02) ระบบออนไลน์   31 กรกฎาคม – 1 สงิหาคม 2564

3 ด้านการพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชพี



โรงเรยีนนาเชือกพิท
ยา
สร
รค์

อบรมหลักสตูรการพัฒนาสื�อการสอนออนไลน์ใหป้�ง
 (SESMK-C04) ระบบออนไลน์ 14 - 15 สงิหาคม 2564

อบรมหลักสตูรการพฒันาทักษะการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ Online อยา่งมปีระสทิธิภาพ
และเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการสอบ CEFR

 (SESMK-C05) ระบบออนไลน์   21 สงิหาคม 2564

ผา่นการทดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์

โครงการ NP English Proficiency Test

อบรมออนไลน์ OBEC 2021 webinar 
"การจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ยุกปติใหม ่

มมุมองของผูบ้รหิาร นักวิชาการและครู
หัวข้อ เทคนิคการสอนอออนไลน์แบบมี

ปฏิสมัพนัธ์ และหอ้งเรยีนออนไลน์โดยใช้
โครงงานเป�นฐาน

3 ด้านการพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชพี

https://dtc.ses26.go.th/index.php/training/coursedetail/SESMK-C05


โรงเรยีนนาเชือกพิท
ยา
สร
รค์

หวัหน้าสาํนักงานผูช้ว่ยผูอํ้านวยการกลุ่ม

บรหิารงานบุคคล

รบัหนังสอืราชการกลุ่มงานบุคคล

เชค็สรุปการปฏิบติังานประจําวัน

คําสั�งแต่งตั�งครูพี�เลี�ยงของนักศกึษาฝ�ก

ประสบการณ์วิชาชพี

หน้าที�อื�น ๆ ที�ได้รบัมอบหมาย

            ขา้ราชการครู

            บุคลากรทางการศกึษา 

            นักศกึษาฝ�กประสบการณ์วิชาชพี

4 งานอื�น ๆ ที�ได้รบัมอบหมาย

กลุ่มบรหิารงานบุคคล



โรงเรยีนนาเชือกพิท
ยา
สร
รค์

4 งานอื�น ๆ ที�ได้รบัมอบหมาย

กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ



โรงเรยีนนาเชือกพิท
ยา
สร
รค์

4 งานอื�น ๆ ที�ได้รบัมอบหมาย

ระดับชั�น

ประชุม PLC หอ้งเรยีนพเิศษ 1 ค่ายปรบัพื�นฐานชั�นมธัยมศกึษาป�ที� 2



โรงเรยีนนาเชือกพิท
ยา
สร
รค์ ด้านการปฏิบติัหน้าที�อื�น ๆ ที�ได้รบัมอบหมาย

แหล่งเรยีนรู ้513 การประเมนิ ScQA และ การประเมนิโรงเรยีนสจุรติ



โรงเรยีนนาเชือกพิท
ยา
สร
รค์ ด้านการปฏิบติัหน้าที�อื�น ๆ ที�ได้รบัมอบหมาย

โครงการ "ปลกูต้นไมใ้นใจคน 
ชวนคนสารคามรกัษ์โลก รกัษ์สิ�งแวดล้อม"

อบรมการใชโ้ปรแกรม To school



โรงเรยีนนาเชือกพิท
ยา
สร
รค์

ขอบพระคณุค่ะ


