
คู่มือการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
ของ นางสาวจุฬาวรรณ เขียวคง ต าแหน่ง  ครู 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดี สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล  
 ชื่อ นางสาวจุฬาวรรณ เขียวคง วัน/เดือน/ปีเกิด  ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๒  
 ที่อยู่ ๒๖ หมู่ ๗ ต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๘๐  
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๕-๒๗๕๓๐๓๕ อีเมล ์julawan๕๖@gmail.com  
 บรรจุเข้ารับราชการ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
2. ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. ๒๕๓๕ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน  
 พ.ศ. 25๓๘ มัธยมศึกษาปีที ่๓ โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม  
 พ.ศ. 25๔๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  
 พ.ศ. 25๔๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตโชติเวช  
 พ.ศ. 25๔๕ คหกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตโชติเวช  
 พ.ศ. 25๔๙ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
3. ประวัติรับราชการ  
 ๒๕ ธ.ค. 25๔5  ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา  
 ๒ พ.ค. 25๕๔  ครู โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง  
 ๔ ก.ค. ๒๕๕๖  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนชัยบุรีพิทยา  
 ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๙  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวิภาวดี  
 
4. ประสบการณ์และผลงานที่ภาคภูมิใจ  
 1. ผ่านการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ครูผู้สอน ทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
 2. ผลงานที่ภาคภูมิใจ คือ  
  1. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการท ากระทงทอง ระดับภาคใต้ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที ่63 ปีการศึกษา 2556 ณ จังหวัดพัทลุง  
  2. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการท าอาหารคาว-หวาน ระดับภาคใต้ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
และรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการท าน้ าพริกผักสดเครื่องเคียง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที ่
64 ปีการศึกษา 2557  
  3. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการท าอาหารคาว-หวาน ระดับภาคใต้ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที ่67 ปีการศึกษา 2560 
  4.  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับชั้น ม.1– ม.3
และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที ่68 ปีการศึกษา 2561 



  5.  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการท าอาหารคาว-หวาน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที ่68 ปีการศึกษา 2561 
  6.  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการท าอาหารคาว-หวาน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที ่68 ปีการศึกษา 2561 
  7.  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการท าอาหารคาว-หวาน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 
  8.  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการท าอาหารคาว-หวาน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 
  9.  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับชั้น ม.4– ม.6
และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562 
  10.  ครูดีไม่มีอบายมุข  ปี  2561 
  11.  ครูดีไม่มีอบายมุข  ปี  2562 
  12.  ครูดีไม่มีอบายมุข  ปี  2563 
  13. ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา  ประจ าปี  2563 
 
5. หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย  
 ตามคาสั่งโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ที ่058/2564 สั่ง ณ วันที ่7 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มอบหมายหน้า  
 ที่ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

           5.1  ปฏิบัติการสอน 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้น 
จ านวน
ห้อง 

จ านวน
ชั่วโมง / 
สัปดาห์ 

ภาคเรียนที่ 1 
1 ง 20221 วิชาการแกะสลักผักและผลไม้  1   ม.1 2 2 
2 ง 202๔๓ วิชาการเลี้ยงปลา   ม.2 2 2 
3 ง 20222   วิชาการแปรรูปอาหารในท้องถิ่น  1    ม.2 1 2 
4 ง 30226   วิชาขนมอบ  1   ม.3 2 2 
5 ง 30223   วิชาแปรรูปอาหารในท้องถิ่น     ม.4 2 2 
6 ง 30221   วิชาอาหารคาว-หวาน   ม.5 2 2 
7 ง 30227   วิชาเบเกอรี่เบื้องต้น   ม.6 2 2 
8 ง 31101 วิชาการงานอาชีพ 1   ม.4 2 2 

รวม  16 
 



           5.2   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 

ที ่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และชุมนุม ชั้น /ห้อง 
จ านวน
นักเรียน 

1 ลูกเสือ เนตรนารี ม.5 23 
2 ชุมนุม ม.1-6 21 
3 กิจกรรมแนะแนว ม.5 23 
4 กิจกรรมสุดสัปดาห์ - - 
4 PLC - - 

   

 5.3  ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา 

ชั้น / ห้อง 
จ านวนนักเรียน 

รวมทั้งสิ้น (คน) 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

มัธยมศึกษาปีที ่5/1 3 20 23 
    
5.4 งานพิเศษ ในโรงเรียน ได้แก่  
 5.4.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป คือ  
  - ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  
  - หัวหน้างานธุรการ  
  - หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  - งานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
  - การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร   
  - หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  - หัวหน้างานกิจกรรมวันไหว้ครู  
  - ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าสัปดาห์ (วันจันทร์) ท าหน้าที่รับนักเรียน อบรมนักเรียน ท ากิจกรรม
หน้าเสาธง ดูแลโรงรถ ดูแลโรงอาหาร  
  - งานห้องพิเศษที่รับผิดชอบ ได้แก่ ห้องปฏิบัติงานคหกรรม  
  - งานที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งโรงเรียน และผู้บังคับบัญชา  
 5.4.2 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 


