
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร  
 เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน   ครั้งที่ 1   (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

          ครั้งที่ 2   (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)  
------------------------------------------ 

1. ข้าพเจ้านายณัฐพงศ์    โสพุฒอ่อน   อายุ  36 ปี ต าแหน่งครูคศ.1 
    อายุราชการ........6.....ป…ี10…เดือน วุฒิการศึกษา   ศษ.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา   
    วิทยฐานะ...................-.............................ขั้น/เงินเดอืน.......24,070...................บาท ต าแหน่งเลขท่ี....... 9382............     
2. ในรอบครึ่งปีที่แล้วมา  (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 
    ลากิจ..........-.............ครั้ง รวม.....-......วัน  
 ลาป่วย........-.........ครั้ง    รวม....-....วัน 
 ลาคลอด/ลาอุปสมบท        รวม...-.....วัน  
   อ่ืน ๆ (ระบุ) ..........................-........................................จ านวน.....ครั้ง.........วัน  
3. ในครึ่งปีที่แล้วมา (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 

ก. ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ จ านวน............ครั้ง 
ครั้งที่ 1    วันที่.............................เดือน........................................ ....................พ.ศ................... 
ครั้งที่ 2    วันที่...............................เดือน........................................ ...................พ.ศ................... 

ข. กลับจากลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่........เดือน............................พ.ศ............. 
ค. เข้ารับการประชุม อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน จ านวน.......10.........ครั้ง  (วันละ   8  ชั่วโมง) 

ที ่ เรื่อง วัน/เดือน/ปี 
จ านวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม 
และระบบสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ (School  
Communication : SCOM) เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

4  กรกฎาคม  2563 8 หอประชุม 72 ปี  ดร.
ประภา   ภักดิ์โพธิ์  
สพป.ขก.1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถม 
ศึกษาขอนแก่นเขต1 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิควิธีการ
ส าหรับด าเนินการแพลตฟอร์ม
ทางการศึกษา (DEEP) 

23  กรกฎาคม  2563 8 หอประชุม 72 ปี  ดร.
ประภา   ภักดิ์โพธิ์  
สพป.ขก.1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถม 
ศึกษาขอนแก่นเขต1 

3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผน
โครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  (โรงเรียนในโครงการ 
CONNEXT  ED ระยะที่ 3 ปี
การศึกษา 2563 ภายใต้การดูแลของ 
CPALL) 

30-31 กรกฎาคม 2563 16 โรงแรมแกรนด์ เมอร์
เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ 

บริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ากัด 

4 การประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี
การศึกษา 2563 

4  สิงหาคม  2563 6 โรงเรียนโคกงามวิทยา
คาร 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ 
8 (ฝางเหนือ) 
 
 
 
 



 

ที ่ เรื่อง วัน/เดือน/ปี 
จ านวน
ชั่วโมง 

สถานที่ หน่วยงานที่จัด 

5 การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตั้งระบบ
โปรแกรมออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ “ระบบสื่อการ
เรียนการสอนออนไลน์ (Primary  
School  Communication : 
PSCOM)  
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน” 

10  สิงหาคม   2563 8 หอประชุม 72 ปี  ดร.
ประภา   ภักดิ์โพธิ์  
สพป.ขก.1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถม 
ศึกษาขอนแก่นเขต1 

6 การประชุมชี้แจง การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(Integrity & Transparency  
Assessment  Online : ITA 
Online) 

18  สิงหาคม   2563 8 หอประชุม 72 ปี  ดร.
ประภา   ภักดิ์โพธิ์  
สพป.ขก.1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถม 
ศึกษาขอนแก่นเขต1 

7 โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันภัยให้
เยาวชนไทยรู้เท่าทันภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ 

22  สิงหาคม  2563 8 หอประชุม 72 ปี  ดร.
ประภา   ภักดิ์โพธิ์  
สพป.ขก.1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถม 
ศึกษาขอนแก่นเขต1 

8 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open 
Class) วิทยาการค านวณ ชั้น ม.1 

27  สิงหาคม   2563 8 ห้องประชุมโรงเรียน
สนามบิน ขอนแก่น 

โรงเรียนสนามบิน 
ขอนแก่น 

9 ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขัน
เพ่ือ 
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็น 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

28  สิงหาคม   2563 2 หอประชุม2 โรงเรียน
แก่นนครวิทยาลัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถม 
ศึกษาขอนแก่นเขต1 

10 ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

10–11กันยายน 2563 16 โรงเรียนบ้านปรางคล้า  
อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ 
8 (ฝางเหนือ) 

รวม 88  

 

4. ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ 
   4.1 งานในหน้าที่ประจ า สอนวิชา 

รายวิชา ชั้น จ านวนคาบ/สัปดาห์ ครูผู้สอน 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี    มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 นายณัฐพงศ์  โสพุฒอ่อน 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี    มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 นายณัฐพงศ์  โสพุฒอ่อน 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี    มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 นายณัฐพงศ์  โสพุฒอ่อน 
คอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 นายณัฐพงศ์  โสพุฒอ่อน 

คอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 นายณัฐพงศ์  โสพุฒอ่อน 

คอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 นายณัฐพงศ์  โสพุฒอ่อน 

งานช่าง มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 นายณัฐพงศ์  โสพุฒอ่อน 



งานช่าง มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 นายณัฐพงศ์  โสพุฒอ่อน 

รายวิชา ชั้น จ านวนคาบ/สัปดาห์ ครูผู้สอน 
งานช่าง มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 นายณัฐพงศ์  โสพุฒอ่อน 

งานเกษตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 นายณัฐพงศ์  โสพุฒอ่อน 

งานเกษตร มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 นายณัฐพงศ์  โสพุฒอ่อน 

งานเกษตร มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 นายณัฐพงศ์  โสพุฒอ่อน 

   
 

 
   4.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชื่อกิจกรรม ชั้น จ านวนคาบ/สัปดาห์ 
ลูกเสือ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 1 
ชุมนุม ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง

มัธยมศึกษาปีที่   3 
1 

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 
   

   4.3 ครูที่ปรึกษา  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2            จ านวนนักเรียนที่รับผิดชอบ....33.....คน 
   4.4 งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 

ชื่องาน กลุ่มงาน 
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร กิจการนักเรียน 
เว็ปไซต์โรงเรียน บริหารทั่วไป 
ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ 
ดูแลห้องปฏิบัติการงานช่าง อาคารสถานที่ 
ดูแลห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ อาคารสถานที่ 
  
  

5. นวัตกรรม (ถ้ามี แนบบทคัดย่อ) .......นวัตกรรมการเรียนรู้วิชาเกษตร 

 
6. สรุปผลการปฏิบัติงาน 
   6.1 งานพิเศษ (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

น าเสนอโครงการต่อ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด  ภายใต้ชื่อโครงการศูนย์ส่งเสริมน้ าอ้อยออร์แกนิคพาสเจอร์ไรส์ 
งบประมาณที่เสนอ ๑๙๑,๕๐๐ บาท เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการทั้ง ๘ ท่าน ผลคะแนนที่ได้คือ ๗๔ เปอร์เซ็นต์ ตอนนั้นผล
ที่คาดว่าจะได้เงินคือ ๑๕๓,๒๐๐ บาท) ซึ่งเป็นผลค าแนนที่ได้มากกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ และในปัจจุบันนี้คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณเต็มจ านวนคือ ๑๙๑,๕๐๐ บาท ในการด าเนินโครงการ 

 

 ขอรับรองว่ารายงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง 

 

      ลงชื่อ.................................................... ...........                      ลงชื่อ................................................................ผู้รบัรอง 
           (.........................................................)                          (................................................................ )  



      ต าแหน่ง.........................................                                     หัวหน้าวชิาการ.......................................................... 
 


