
นางนิภาพร  พลศรีพิมพ์
ครูช ำนำญกำรพิเศษ

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา



คณะกรรมการบริหารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางนิภาพร  พลศรีพิมพ์
หัวหน้าระดับช้ัน ม.2  

ครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางอุทัยรัตน์  นามพลแสน
ครู กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ

นางลดารัตน์  แพร่เมือง
ครู กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
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นางอุทัยรัตน์  นามพลแสน
ครู กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางนิรพร  จันทรเสนา
ครู กลุ่มสาระภาษาไทย

นายบุญญวัฒน์ ค าแหงพล
ครู กลุ่มสาระสุขศึกษา ฯ

นางนิจภารัตน์  คอนหาว
ครู กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นายพรชัย  นามภูษา
ครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นายธนูศิลป์  แสนมาโนช
ครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นายเกรียงไกร  บุญตาแสง
ครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวเพียงแข  ภานุพงศศ์วรรธกา
ครู กลุ่มสาระศิลปะ

นายปฏิภาณ  ปะติเก
ครู กลุ่มสาระภาษาไทย

นายนิรันดร์  อันทอง
ครู กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาววิภาพร  แก่นนาค า
ครู กลุ่มสาร่ะวิทยาศาสตร์

นางนิภาพร  พลศรีพิมพ์
ครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางกัญญ์ณพัชญ์ วงศ์หนายโกฏ
ครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสุรางค์  ประทุมเมศ
ครู กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับการประเมิน

• นำงนิภำพร  พลศรีพิมพ์ อำยุตัว  41 ปี  อำยุรำชกำร  15 ปี 
วุฒิ ศษ.บ. , ค.ม. (คณิตศำสตร์)

• 2. ปัจจุบันเป็นข้ำรำชกำร  อันดับ คศ.3 อำศัยเบิกอัตรำ
เงินเดือน อันดับ  คศ. 3

เกษียณอำยุวันที่  1  ตุลำคม พ.ศ. 2583          

• 3. ในรอบครึ่งปีที่แล้วมำ  มีวันลำกิจ.....-....ครั้ง. มีวันลำป่วย 
....2.....ครั้ง.

https://nachuakpit.ac.th/home/personal/86
https://nachuakpit.ac.th/home/personal/86


ข้อมูลการปฏิบัติติหน้าที่ 

ด้านการสอน

ที่ รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ระดับชั้น
จ านวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์

1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1.0 ค22102 ม.2/1-2/9 18
2 กิจกรรมยุวกาชาด - - ม.1 1

3
กิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้

-
- ม.2/6 1

4 ชุมนุมคณิตศาสตร์ - - ม.2-3 2

5 สวดมนต์  - - ม.2/6 1
6 กิจกรรม 5 ส - - ม.2/6 2

รวม 25 ชั่วโมง/สัปดาห์



งานหน้าที่พิเศษ

ครูเวรประจ าวันพุธ
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
งานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย



การปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2





กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

การด าเนินการช่วยเหลือผูเ้รยีนอยา่งเป็นรบบบ

ข้ำพเจ้ำได้ก ำกับ ติดตำม และรำยงำนผลด ำเนินกำร
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ  โดย     
กำรรู้จักผู้เรียนเป็นรำยบุคคล  ด ำเนินกำรคัดกรองผู้เรียน 
กลุ่มเสี่ยง เพื่อประเมินพฤติกรรมผู้เรียนและเฝ้ำระวังใน
กรณีเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหำได้ทันกำรณ์ มีกำรประชุม
ผู้ปกครองเพื่อชี้แจงผลกำรเรียนและพฤติกรรมระหว่ำงอยู่
โรงเรียน ท่ีบ้ำน จัดท ำกิจกรรมมห้องเรียนคุณธรรม 
กิจกรรม 5ส กิจกรรมลดเวลำเรียน กิจกรรมสวดมนต์เพื่อ
อบรมคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัย 

บันทึกการเข้าเรียน
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

บันทึกการปรับพฤตกิรรม
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน

รายงานการประชุมผู้ปกครอง
รายงานห้องเรียนคุณธรรม

สรุปรายงานผลการคัดกรองผู้เรียน SDQ,EQ
รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล





ประสำนกับผู้ปกครองและครูที่ปรึกษำในกำรออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียนที่มีปัญหำและ
ส่งเสริมเพ่ือหำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำร่วมกัน



นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมแหล่งเรียนรู้ของครูในระดับชั้น



ก ากบัติดตามผูเ้รยีนในการเขา้รว่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีนแลบกิจกรรมสง่เสรมิ
การเรียนรูต้ามหลกัสตูรสถานศกึษา



งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บริหำร

ก ำกับ ติดตำมกำรกรอกข้อมูลในระบบปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน (cct.thaieduforall.org) 
ปีกำรศึกษำ 2563  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  ได้รับทุนยำกจนและทุนยำกจนพิเศษ  จ ำนวน  124  รำย



โครงกำรสวนสวยด้วยผักสวนครัว ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/4-9



โปรแกรม School Health  HERO 
เป็นโปรแกรมเฝ้ำระวังคัดกรองปัญหำ
สุขภำพจิตนักเรียนด้ำนพฤติกรรม 
อำรมณ์  สังคม



โครงกำรห้องเรียนคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/1-2/9  เข้ำร่วมโครงกำรห้องเรียนคุณธรรมทุกห้องเรียน



ร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยคุรุสภา (Trainflix PLC System

กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ

คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  ทุกคนได้เข้ำร่วมชุมชนกำรเรียนรู้   
ทำงวิชำชีพ น ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสร้ำงนวัตกรรม

PLC จดัการเรียนรูแ้ลบสรา้งนวตักรรม





กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่เชื้อ 
COVID-19

1. เรียนปกติภายในโรงเรียน

ในช่วงแรกของกำรเปิดภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนมีควำมพร้อมในเปิดกำรเรียนกำรสอน
ได้ตำมปกติ แต่ด ำเนินกำรสอนตำมมำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะกำรรักษำ
ระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing)



2. เรียนผ่านระบบทางไกล On Air

สำมำรถเรียนผ่ำนทำง DLTV ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนของระดับมัธยมศึกษำปีที่ 2 รวมถึงทีวีดิจิตอล 17 
ช่อง ซึ่ง สพฐ. ท ำกำรผลิตคลิปกำรสอนไว้ หรือเรียนผ่ำนโปรแกรม Zoom  หรือโปรแกรม Meet



3. เรียนผ่านระบบออนไลน์

• นักเรียนสำมำรถเข้ำไปในเว็บไซต์โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ (www.np.thai.ac.th) จำกนั้นให้ท ำกำร
เลือกบทเรียนออนไลน์  เลือกระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  เลือกรำยวิชำที่ต้องกำรเรียน คลิกดูเนื้อหำ  
คลิปวิดิโอกำรสอน  ใบควำมรู้ ใบงำน แบบฝึกหัดและข้อสอบ  โดยใช้ร่วมกับโปรแกรม  Google  
Classroom  ,Google  Form และ  Google  sheet 

• ตารางเรียนออนไลน์ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2

http://www.np.thai.ac.th/


บทบาทครู





บทบาทนกัเรียน
บ



การสื่อสารรบหวา่งครูกบันกัเรยีน




