
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
ที ่          วันที ่ ……..  เดือน .........  พ.ศ. 2560 
เรื่อง   รายงานการปฏิบัติหน้าที่ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
 

ตามท่ีโรงเรียนลาดยาววิทยาคมให้ครูปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  ประจ าภาคเรียนที่  1           
ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2560 นั้น 

ข้าพเจ้า  ..............................................   ต าแหน่ง ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ขอรายงานผล          
การปฏิบัติหน้าที่  ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานการปฏิบัติหน้าที่ท่ีส่งมาด้วย 
    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ลงชื่อ 

(………………………………………….) 
                       ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

 
   
 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน    ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

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

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

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

..............................................................           ..............................................................  
 
 
           (นางชณิตา  ศิริชาติ)               (นายอรุณ  รุ่งเรือง)                
รองผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม    ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  



ประวัติส่วนตัว 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ .................................... ชื่อสกุล .................................  

สัญชาติ .................................... เชื้อชาติ ................................ ศาสนา .................................... 

เกิดเม่ือ ................................................................................   

ภูมิล านา ..............................................................................  

อยู่ปัจจุบัน..............................................................................   

ชื่อบิดา ............................................................................. อาชีพ ....................................  

ชื่อมารดา............................................................................. อาชีพ ....................................   

วันเริ่มรับราชการ ............................................................................. 

วันสั่งบรรจุ  ............................................................................. 

วันครบเกษียณอายุ ............................................................................. 

ต าแหน่ง ........................   ระดับ  ..................... ต าแหน่งเลขท่ี .................. สังกัด ....................................  

          



ความสามารถพิเศษ 
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 …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 

 



ประวัติการศึกษา 

 

พ.ศ. 2528-2532  ชั้นประถมศึกษาท่ี 1-6  
    โรงเรียน.............................  

พ.ศ. 2533-25..  ……………………………………… 
   โรงเรียน............................. 



ประกาศเกียรติคุณ  ปี พ.ศ. 2534-2546  

(ตัวอย่าง) 

มีนาคม 2534 รางวัลคะแนนดีเด่น  กลุ่มวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ 
โรงเรียนแม่สอด   อ าเภอแม่สอด   จังหวัดตาก 

กุมภาพันธ์ 2536 รางวัลดีเด่น  ด้านขยันหม่ันเพียรดี 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม   อ าเภอลาดยาว   จังหวัดนครสวรรค์ 

 



ประวัติต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 

 

ปีงบประมาณ ขั้น ขั้นเงินเดือน ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งเลขที่ เอกสารอ้างอิง 
       
       
       
       
       
       
       
       

 



ประวัติการหยุดราชการ 

 

ปี 
รายการลา 

ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาศึกษาต่อ ขาดราชการ 
ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 



ประสบการณ์ด้านการสอน/การปฏิบัติงาน  ปีการศึกษา 2544 

(ตัวอย่าง) 

สอนที่โรงเรียน  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม   อ าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์     
รายการที่สอน 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
วิชา จ านวนคาบ/สัปดาห ์

ม.1 95 (2 ห้องเรียน) การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ง 20205    4 
ม.2 90 (2 ห้องเรียน) คอมพิวเตอร์ 4 

    
    
    
    

รวม 8 
 
งานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 

-  



ผลงานด้านวิชาการ  ปี  พ.ศ. ……….. 

(ตัวอย่าง) 

ด้านการพัฒนาโปรแกรม 

 เขียนโปรแกรมระบบงานคาร์แคร์ 
ด้วยโปรแกรมภาษา Power Buider 6 

 
ด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

 แผนการสอนวิชาการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ช0247 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 แผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ (การพิมพ์งานเอกสาร (Word)) 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
ด้านการจัดท าเอกสารประกอบการเรียน 

 เอกสารประกอบการเรียน  ใบงาน  ใบความรู้  วิชาการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ช0247 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 เอกสารประกอบการเรียน  ใบความรู้   
วิชาคอมพิวเตอร์ (การพิมพ์งานเอกสาร (Word)) 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน 

 งานวิจัยในชั้นเรียน 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น   
เรื่องโปรแกรมช่วยงานพิมพ์เอกสาร  ระหว่างวิธีเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) 
กับวิธีเรียนแบบปกติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

 



ผลงานนักเรียน  ปี  พ.ศ. ........... 

(ตัวอย่าง) 

13-14 กุมภาพันธ์ 2548 รางวัลชนะเลิศที่ 1  การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  ระดับช่วงช้ันที่ 3 
เด็กชายจักกฤษ   เอี่ยมใหม่ 
เด็กหญิงมาลี   บุญทัน 
เด็กหญิงสุนิศา  สาบเสือ 
การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพล  เด็กดี  วิถีพุทธ”   
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์  เขต 2 
ณ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์  เขต 2 

13-14 กุมภาพันธ์ 2548 รางวัลชนะเลิศที่ 2  การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  ระดับช่วงช้ันที่ 2 
เด็กหญิงนิตยา  ชมนก 
การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพล  เด็กดี  วิถีพุทธ”   
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์  เขต 2 
ณ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์  เขต 2 

17-18 กุมภาพันธ์ 2548 รางวัลดีเด่น  การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  ระดับช่วงช้ันที่ 3 
เด็กชายจักกฤษ   เอี่ยมใหม่ 
เด็กหญิงมาลี   บุญทัน 
เด็กหญิงสุนิศา  สาบเสือ 
การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพล  เด็กดี  วิถีพุทธ”   
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์  เขต 2 
ณ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์  เขต 2 



ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากร 

(ตัวอย่าง) 

15 – 17 มิถุนายน 2546 
 

วิทยากรแกนน า 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์  เขต 2 

8 – 10 มกราคม 2548 
 

วิทยากรร่วม 
การอบรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม (ค่ายพุทธบุตร) 
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน)  อ าเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ 

16 – 18 กันยายน 2548 
 

วิทยากรร่วม 
การอบรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม (ค่ายพุทธบุตร) 
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน)  อ าเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ 

3 – 7 เมษายน  2549 
 

วิทยากร 
การจัดท าข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา (OBEC 48) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์  เขต 2 

27 – 28 เมษายน  2549 
 

วิทยากร 
การอบรมครูแกนน าในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์  เขต 2 

30  พฤศจิกายน 2550 
– 1 ธันวาคม  2550 
 

วิทยากร 
การอบรม “ค่ายพุทธธรรม  น้อมน าถวายในหลวง” 
ประจ าภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2550 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์  เขต 2 

 



ประวัติการอบรมสัมมนา  ศึกษา  ดูงาน  ปี พ.ศ. …………….. 

(ตัวอย่าง) 

3 พฤศจิกายน 2535 การอบรมศีลธรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม   อ าเภอลาดยาว   จังหวัดนครสวรรค์ 

12 กันยายน 2538 ผ่านการเรียนวิชาพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนนครสวรรค์   อ าเภอเมือง   จังหวัดนครสวรรค์ 

31 ตุลาคม 2538 ผ่านการศึกษารายวิชาโปรแกรมประมวลผลค า (Word CW) 
โรงเรียนนครสวรรค์   อ าเภอเมือง   จังหวัดนครสวรรค์ 

10 มีนาคม 2540 ผ่านการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Lotus, Dbase, Microsoft Word 
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม   อ าเภอลาดยาว   จังหวัดนครสวรรค์ 

17-21 พฤษภาคม 
2541 
 

เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และการปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครู   
เขตพื้นที่ 3  ครั้งที่ 2 
ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) 
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

13 ธันวาคม 2541 เข้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา  ตามหลักสูตรเบื้องต้น 
วัดอัมพวัน  อ าเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 

18 กุมภาพันธ์ 2543 เข้าอบรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
(A Thirty-Hour English Communication Course) 
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

24-27 เมษายน 
2544 

เข้ากิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครู   
เขตพื้นที่ 3  ครั้งที่ 5 
ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) 
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 



ประสบการณ์ด้านการสอน 

(ตัวอย่าง) 

มีนาคม - พฤษภาคม 
2543 

ฝึกประสบการณ์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
ทดลองสอนนักศึกษาภาคฤดูร้อน  สาขาช่างอุตสาหกรรมศิลป์  และสาขา
บริหารธุรกิจ (บัญชี, ตลาด) ระดับชั้นปีที่ 2 (ต่อยอด) เรื่องโปรแกรมพ้ืนฐาน 
Microsoft Office 97 
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

มิถุนายน - กันยายน 
2544 

ทดลองสอนนักเรียน 
ทดลองสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   
โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏนครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

ตุลาคม 2544 - 
กุมภาพันธ์ 2545 

ทดลองสอนนักเรียน 
ทดลองสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1   
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  อ าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ 
โทรศัพท์  056-271397 

 



  

ประวัติการปฏิบัติงาน  ปี พ.ศ. …….. 

(ตัวอย่าง) 

ระดับจังหวัด  
4-5 กรกฎาคม 
2545 

การอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กรรมการฝ่ายเอกสาร  เกียรติบัตร  ประเมินผล  และรับรายงานตัว 
ผู้เข้าอบรมสัมมนา   
ห้องต้นเจ้าพระยา   ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์   จังหวัดนครสวรรค์ 
(ค าสั่ง สศจ. นว. ที่ 137/2545  ลว. 26 มิ.ย.45) 

  
ระดับโรงเรียน  
15 พฤษภาคม 2545 การจัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารภายในโรงเรียน 

- คณะกรรมการการประเมินผลและจัดท าเกียรติบัตร 
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม   อ าเภอลาดยาว   จังหวัดนครสวรรค์ 
(ค าสั่ง ร.ร. ลว. ที่ 87/2545  ลว. 13 พ.ค.45) 

พฤษภาคม-กันยายน 
2545 

การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่  ประจ าปีการศึกษา 2545 
- เจ้าหน้าที่ธุรการ 
- เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  และศูนย์วิทยบริการ   
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม   อ าเภอลาดยาว   จังหวัดนครสวรรค์ 
(ค าสั่ง ร.ร. ลว. ที่ 93/2545  ลว. 16 พ.ค.45) 

พฤษภาคม-ตุลาคม 
2545 

- ปฏิบัติหน้าที่ประจ าห้องธุรการ 
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม   อ าเภอลาดยาว   จังหวัดนครสวรรค์ 
(ค าสั่ง ร.ร. ลว. ที่ 135/2545  ลว. 18 มิ.ย.45) 

20 มิถุนายน 2545 งานพิธีไหว้ครู 
- คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  และรายงานผลการประเมิน 
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม   อ าเภอลาดยาว   จังหวัดนครสวรรค์ 
(ค าสั่ง ร.ร. ลว. ที่ 121/2545  ลว. 12 มิ.ย.45) 

 


