
  
 

 
 
       

  
 
                       
 
 

                                                         สมุดบนัทึก 
                 ผลงานและคุณงามความดีของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                                (ส าหรับต าแหน่งท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ช่ือขา้ราชการ  นายเทวญั  ภพูานทอง 
เลขประจ าตวัประชาชน  3 4609 XXXXX XXX 
สถานศึกษา/ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
ส่วนราชการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลบุคคล 
 
ขอ้มูลบุคคลของขา้ราชการเจา้ของบนัทึกประวติั 
 
ช่ือ   นายเทวญั    นามสกุล ภูพานทอง 
 
ปี 2554 ต าแหน่ง  ครู คศ. 1    วทิยฐานะ  - 
ปี 2555 ต าแหน่ง  ครู คศ. 2    วทิยฐานะ  ช านาญการ 
ปี 2556 ต าแหน่ง  ครู คศ. 3    วทิยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
 
   ประวติัการเล่ือนขั้นเงินเดือน ( ระบุผลการเล่ือนเงินเดือน  5  ปีท่ีผา่นมา ) 
 

ปีงบประมาณ คร้ังที ่1 (เม.ย.) เงินเดือน คร้ังที ่2   (ต.ค.) เงินเดือน 
2558 0.5 26,350 1 27,580 
2557 0.5 24,510 0.5-1 25,740 
2556 1 20,960 1 23,280 
2555 0.5 18,470 0.5-1 19,460 
2554 0.5 14,220 0.5-1 14,620 

 
   รางวลัหรือส่ิงเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีความชอบอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บ (ถา้มี) 
  1. รางวลั  ครูดีในดวงใจ ระดบัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วนัครูคร้ังท่ี 13 ปี 2559 
  2. เกียรติบตัรเหรียญเงิน การประกวดผลงาน OBEC Awards ระดบัชาติ  จาก ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. เกียรติบตัรเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดผลงาน OBEC Awards ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  จาก 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  4. เกียรติบตัร ครูผูน้ าดา้นนวตักรรมดา้นการเรียนการสอนระดบัภูมิภาค จาก บริษทั ไมโครซอฟต ์จ ากดั 
มหาชน ในงาน Partner in Learning Thailand Forum 2016 
  5. รางวลั Thailand Social Media Awards 2013 ระดบัประเทศ จาก สพฐ. ปี 2556 
  6. รางวลั  หน่ึงแสนครูดี  จาก คุรุสภา  ปี 2556 
  7. รางวลัครูผูฝึ้กสอนกิจกรรมการสร้างเวบ็เพจประเภท Web Editor ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เหรียญ
ทองแดง ปี 2558 
  8. รางวลัเกียรติบตัรเหรียญทอง Obec Awards ครูผูส้อนยอดเยีย่ม ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยกีารเรียนการ
สอน ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ปี 2556  



  9. รางวลัครูผูฝึ้กสอนกิจกรรมการสร้างเวบ็เพจประเภท CMS ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เหรียญทองแดง 
ปี 2553  เหรียญเงิน ปี 2554  และ เหรียญเงิน ปี 2555 
  10. ผา่นเขา้รอบสุดทา้ยการประกวดส่ือการเรียนการสอนโดยคุณครูแบบไม่จ  ากดัเทคนิคใน โครงการ สครูบสั 
ทีเชอร์  อวอร์ด 2554 
  11. ผลงานท่ีแสดงถึงวธีิปฏิบติัท่ีดี  (Good Practice) ในงาน Education Innovation  Symposium 2007  From 
Strategy  to Quality  of  Learners ปี 2550 
  12. รางวลัครูผูอุ้ทิศตนเป็นประโยชน์  จากสหวทิยาเขตพลงัผึ้ง ปี 2555 
  13. รางวลัครูผูมี้ผลงานดีเด่น ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24  ประจ าปี 2556 
 
 



1. บันทกึผลงานและคุณงามความดี 
 
1.1  บนัทึกผลงานท่ีไดด้ าเนินการปีงบประมาณ   2559        คร้ังท่ี 1  คร้ังท่ี 2 
1)   บนัทึกผลงานท่ีไดป้ฏิบติัตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  ซ่ึงด าเนินการส าเร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมาย   
 ทั้งน้ี จะระบุรายละเอียดเป็นตวัช้ีวดั ผลผลิต ผลลพัธ์ และแสดงถึงประโยชน์ในการน าไปใชด้ว้ยก็ได ้
วนั เดือน ปี ผลงานทีไ่ด้ปฏิบัติตามหน้าที่ ตัวช้ีวดั/ผลผลติ/ผลลพัธ์/แสดงถึงประโยชน์

ในการน าไปใช้ 
24  มี.ค. 

2559 
-ไดรั้บผิดชอบการสอนวชิาต่าง ๆ ดงัน้ี 
- การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 4   ชัว่โมง 
- อาเซียน ม. 3                            2   ชัว่โมง 
- ส่ือสังคมออนไลน์ ม. 5           2    ชัว่โมง 
- คอมพิวเตอร์กราฟิก ม.6          2   ชัว่โมง 
-  ลูกเสือ                                     1  ชัว่โมง 
- กิจกรรมจริยธรรม                    1  ชัว่โมง 
- กิจกรรมชุมนุม                         1  ชัว่โมง 
- กิจกรรมรักษโ์รงเรียน              1  ชัว่โมง 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ            2  ชัว่โมง 
       รวมชัว่โมง   16   ชัว่โมง 
-  ครูประจ าชั้น  ม.6/1 
-  เวรดูแลนกัเรียนประจ าวนัองัคาร 

- เป็นผูค้วบคุมนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัการ
การสร้างเวบ็เพจ ประเภท เวบ็เอดิเตอร์ ได้
รางวลัชนะเลิศ ในระดบัเขต้ืนท่ีการศึกษา  
และไดร้างวลัระดบัเหรียญทองแดงในระดบั
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 - เป็นครูท่ีปรึกษานกัเรียนในการประดิษฐ์
วสัดุเหลือใช ้ “นานาฝาขวด” เขา้ประกวด  
ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัสอง ประเภท
มธัยมศึกษา ระดบัจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 
   
  

 
2)   บนัทึกผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายพิเศษ (ถา้มี)  โดยระบุเป็นตวัช้ีวดั ผลผลิต ผลลพัธ์ และประโยชน์ 
 ในการน าไปใชด้ว้ยก็ได ้ 
วนั เดือน ปี ผลงานทีไ่ด้รับมอบหมายพเิศษ ตัวช้ีวดั/ผลผลติ/ผลลพัธ์  และประโยชน์ ใน

การน าไปใช้ได้ 
2558 - งานเทคโนโลยทีางการศึกษา 

- งานคอมพิวเตอร์ 
- ผูก้  ากบัลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด 
- งานประชาสัมพนัธ์ 
- งานพฒันาเวบ็ไซด ์

 
 

-  จดัการเรียนการสอนท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั 
-   จดัใหมี้การวดัผลประเมินผลผูเ้รียนอยา่ง
สม ่าเสมอ 
-   จดัแผนการเรียนรู้แบบ Blended Learning 
-  สนบัสนุนการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลย ี
-  พฒันาระบบสารสนเทศ 
-  พฒันาเวบ็ไซดใ์นการประชาสัมพนัธ์ 



 
3)   สรุปผลงานท่ีเห็นวา่โดดเด่นหรือผลงานส าคญัท่ีปฏิบติัไดใ้นช่วงน้ี  จากท่ีบนัทึกไวไ้ม่เกิน 6 ผลงาน  
 ( กรณีท่ีมีผลงานส าคญัเกินกวา่  6  ผลงาน ก็ใหส้รุปและจดัเรียงล าดบัไวไ้ด ้)  

1. การจดัการเรียนการสอนโดยประยกุตใ์ช ้ DLIT  ( Best Practice ดีเยีย่ม  ระดบัจงัหวดั ) 
2. การประยกุตใ์ช ้Social Media เพื่อการเรียนการสอน  ( เหรียญเงิน OBEC Awards ระดบัประเทศ ) 
3. การครองตน ครองงาน และดูแลนกัเรียนจนไดรั้บรางวลั ครูดีในดวงใจ ประจ าปี 2559 
4. เป็นวทิยากรใหค้วามรู้เร่ือง DLIT ในระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5. เป็นผูฝึ้กสอนนกัเรียนแข่งขนัการสร้างเวบ็เพจ ประเภท เวบ็เอดิเตอร์ ( ชนะเลิศระดบัเขตพื้นท่ี ) 
6. เป็นผูก้  ากบัและวทิยากรอบรมลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด 

 
1.2  บนัทึกพฤติกรรมท่ีเป็นคุณงามความดี  ปีงบประมาณ  2559        คร้ังท่ี 1   คร้ังท่ี 2 
 วตัถุประสงคข์องการบนัทึกน้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของวาระแห่งชาติ ดา้นจริยธรรม ธรรมาภิบาล และ
การป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการตามมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2549  ท่ีตอ้งการส่งเสริม
ใหข้า้ราชการไดป้ระพฤติส่ิงท่ีเป็นคุณงามความดีในราชการให้ดียิ่งข้ึนไป และสร้างก าลงัใจแก่ขา้ราชการท่ีไดป้ระพฤติ
ดงักล่าว  โดยใหผู้บ้งัคบับญัชาน าไปประกอบการพิจารณา เร่ืองการบริหารงานบุคคลต่อไป  ดงันั้น ขา้ราชการจึงบนัทึก
พฤติกรรม หรือเหตุการณ์ส าคญั ในการปฏิบติัราชการท่ีเป็นคุณงามความดีทั้งระดบัท่ีไดป้ฏิบติัตามวินยั จรรยาบรรณ 
งานในหน้าท่ีหรือตามท่ีส่วนราชการก าหนดก็ได้ หรือระดบัท่ีเกิดคุณค่าหรือคุณงามความดีท่ีเป็นผลต่อขา้ราชการ 
ประชาชน หรือส่วนราชการ หรือผลสัมฤทธ์ิของทางราชการต่อไปอีกก็ได ้

กรอบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ป็นคุณงามความดี 

ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ส าคัญที่ท่านได้ประพฤติ
ดี  ประพฤติชอบ  ตามวินัยและจรรยาบรรณ  ที่ได้
ปฏิบัติ จนเกิดผลดีหรือ เกิด   คุณงามความดี ต่อ
ข้าราชการ และประชาชน  หรือเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อทาง
ราชการระดับใดก็ได้ หรือตามที่ส่วนราชการก าหนดก็
ได้ 

1.  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู  
 1.1  จรรยาบรรณต่อตนเอง  
  (มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง ด้านวิชาชีพ 
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนา  ทาง
วทิยาการ เศรษฐกจิ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ) 
 

1. ศึกษาหาความรู้ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้น
การจดัการเรียนการสอน ตลอดจนความก้าวหน้า
เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
เทคนิคการสอน วธีิการวดัและประเมินผลใหม่ และ ได้
เขา้รับการอบรม 
ตามท่ีหน่วยงานจดั 



2. การแลกเปล่ียนเรียนรู้  ไดร่้วมประชุมรับฟังการ
บรรยายการยกระดบัคุณภาพการศึกษาจากฝ่ายบริหาร   
3.การปฏิบติัท่ีดี โดยเขา้สอนตรงเวลาและออกตามเวลา
ท่ีก าหนดและสร้างความสามคัคีในเพื่อนร่วมงาน 
4. มีความกระตือรือร้นท่ีจะจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
สนองความตอ้งการอนัหลากหลายของผูเ้รียนเสมอ 
เช่นการจดัท าส่ือการสอนบนเวบ็ไซต ์
http://combasicnpk.wordpress.com 

กรอบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ป็นคุณงามความดี 

ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ส าคญัท่ีท่านไดป้ระพฤติ
ดี  ประพฤติชอบ  ตามวนิยัและจรรยาบรรณ  ท่ีได้
ปฏิบติัจนเกิดผลดีหรือเกิด     คุณงามความดีต่อ
ขา้ราชการ และประชาชน หรือเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อทาง
ราชการระดบัใดก็ได ้หรือตามท่ีส่วนราชการก าหนดก็
ได ้

 1.2  จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ  
  (รัก ศรัทธา ซ่ือสัตย์สุจริต รับผดิชอบ           
ต่อวชิาชีพ และเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์กรวชิาชีพ) 

1. เป็นผูด้  าเนินการและมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมขององคก์รวชิาชีพครู โดย เป็นสมาชิกคุรุสภา  
2. ใชค้วามรู้และประสบการณ์ช่วยพฒันาองคก์ร
วชิาชีพ ทั้งความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลย ี   

 1.3  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  
  (รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลอื ส่งเสริม    ให้
ก าลงัใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าทีโ่ดย
เสมอหน้า  ส่งเสริมให้เกดิการเรียนรู้ ทกัษะและนิสัยที่
ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ   ด้วยความบริสุทธ์ิใจ ประพฤติ
ปฏิบัติตน  เป็นแบบอย่างทีด่ี ทั้งทางกาย วาจา และ
จิตใจไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และ
ผู้รับบริการ และให้บริการด้วยความจริงใจ และเสมอ
ภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการ
ใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ) 
 
 

1. ปฏิบติัตนเป็นอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียนในทุก ๆ ดา้น เช่น  
    - แสวงหาความรู้อยา่งสม ่าเสมอ 
    - การแต่งกายถูกตอ้งตามกาลเทศะ  
    - เป็นผูเ้คารพกฎหมาย 
    - ปฏิบติักฎกติกา  ระเบียบ แบบแผน 
2. ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหน้กัเรียนเกิด
ความศรัทธาและเป็นแบบอยา่งได ้    
     - เป็นผูสุ้ภาพ อ่อนโยน 
    - มีเหตุมีผลต่อนกัเรียน 
    - มีความเมตตาต่อศิษยเ์สมอ 
3. เตม็ใจใหค้วามรู้แก่ลูกศิษยทุ์กคนอยา่งเท่าเทียมกนั 
โดยไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั ไม่เลือกวา่เรียนเก่งหรืออ่อน 
ดูแลเอาใจใส่อยา่งเตม็ท่ีกบันกัเรียนทุกคน 

http://combasicnpk.wordpress.com/


กรอบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ป็นคุณงามความดี 

ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ส าคัญที่ท่านได้ประพฤติ
ดี  ประพฤติชอบ ตามวินัยและจรรยาบรรณ  ที่ได้
ปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือเกิด    คุณงามความดี ต่อ
ข้าราชการ และประชาชน  หรือเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อทาง
ราชการระดับใดก็ได้ หรือตามที่ส่วนราชการก าหนดก็
ได้ 

 1.4  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ  
  ( ช่ ว ย เหลื อ เ กื้ อ กู ล ซ่ึ ง กั น และกั น  อ ย่ า ง
สร้างสรรค์  โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ) 
 

1. ช่ืนชมยนิดีในความสามารถและความส าเร็จของ
เพื่อนร่วมงาน โดยน าไปข้ึนเฟสบุค๊เผยแพร่ กล่าวยนิดี 
2. ชกัชวนและส่งเสริมสนบัสนุนให้เพื่อนร่วมงานพฒันา
ตนเอง 
3. ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน 
4. ขา้พเจา้ไม่เคยเรียกรับรับผลประโยชน์อนัมิชอบจาก
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเลย 
6. ร่วมมือกบัผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค์ ปฏิบติักิจกรรมต่าง 
ๆ    เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 

 1.5 จรรยาบรรณต่อสังคม  
  (ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์
และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา ส่ิงแวดล้อม รักษาผลประโยชน์   ของส่วนรวม 
และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) 
 
 

1. ขา้ฯ มุ่งมัน่พฒันาการศึกษาเพื่อชุมชนและร่วมมือ
กนัพฒันาชุมชนอยูเ่สมอ  เป็นผูน้ าในการบ าเพญ็ตนให้
เป็นประโยชน์ต่อทอ้งถ่ินสังคมส่วนรวม และยดึมัน่ต่อ
ระบอบประชาธิปไตย เสมอมา 
2. ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
3. มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 

 
 



 

กรอบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ป็นคุณงามความดี 

ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ส าคัญที่ท่านได้ประพฤติ
ดี  ประพฤติชอบ  ตามวินัยและจรรยาบรรณ  ที่ได้
ปฏิบัติ จน เกิดผลดีหรือ เกิด   คุณงามความดี ต่อ
ข้าราชการ และประชาชน  หรือเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อทาง
ราชการระดับใดก็ได้ หรือตามที่ส่วนราชการก าหนดก็
ได้ 

2.  การประพฤติ การปฏิบัติตนตามงานในหน้าที ่
 ความรับผดิชอบ 
 

1. พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความ 
สามารถของนกัเรียน โดยเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง 
2. พฒันาความสามารถของนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ 
โดยตอบสนองความถนดั ความสนใจของนกัเรียนเป็น
รายบุคคลโดยใชกิ้จกรรมท่ีหลากหลาย 
 

3.  พฤติกรรมการท าคุณงามความดีอืน่ ๆ  
 ทีส่่วนราชการก าหนดตามลกัษณะงานของตน  
 หรือทีม่ีมติคณะรัฐมนตรีก าหนด 
 

1. มุ่งเนน้พฒันาการเรียนการสอน โดยเนน้คุณธรรมน า
ความรู้ ตามแนวทางวถีิพุทธ 
2. ด าเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจดักิจกรรมให้เกิดความ
รักชาติ ศาสนา และศิลปวฒันธรรมไทยตลอดมา 



2.  หลกัสูตรอบรมและสัมมนาท่ีทางราชการมอบหมายใหไ้ปเขา้อบรมและสัมมนา รวมทั้งขอ้เสนอ 
 การพฒันาท่ีตอ้งการ 
   รายช่ือหลกัสูตรอบรม สัมมนา วธีิการพฒันาอ่ืน และระยะเวลาท่ีไดรั้บการพฒันา 
 

หลกัสูตร ระยะเวลา หน่วยงานทีจั่ด สถานที่ 
การอบรมเชิงปฏิบติัการผูเ้ช่ียวชาญโครงข่าย 

สพฐ. OBEC Network 
23-27 มีนาคม 

2558 
ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล 
วทิยาเขตเทเวศน์ 

การประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาส่ือมลัติมีเดีย
แบบปฏิสัมพนัธ์ 

7-11 เมษายน 2558  ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงแรมเจริญโฮเตล็  
จ.อุดรธานี 

อบรมผูก้  ากบัลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด 21-23 เมษายน 
2558 

ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 

24 

ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา

เขต 24 
การอบรมการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ย

เทคโนโลยทีางไกล ผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) 

2-8 สิงหาคม 2558 ส านกังาน
คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงแรม MJ  
เดอะมาเจสติก 
จ.สกลนคร 

การพฒันาแอพลิเคชัน่เพื่อการเรียนรู้ 
โรงเรียนในฝัน 

16 สิงหาคม 2558 ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 

24 

มหาวทิยาลยัราชภฎั
มหาสารคาม 

อบรมพฒันายกระดบัผลสัมฤทธ์ิ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สหวทิยาเขตพลงัผึ้ง 

24-25 กนัยายน 
2558 

สหวทิยาเขตพลงัผึ้ง โรงเรียนนามนพิทยา
คม 

การขยายผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ย
เทคโนโลยทีางไกล ผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(DLIT) 

13-16 ตุลาคม 
2558 

ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 

24 

ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา

เขต 24 
ร่วมน าเสนอผลงาน ในการประกวด OBEC 

Awards ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
14-15 ธนัวาคม 

2558 
ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มหาวทิยาลยัราชภฎั
สุรินทร์ 

ร่วมน าเสนอผลงาน ในการประกวด OBEC 
Awards ระดบัชาติ  

21-22 ธนัวาคม 
2558 

ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ภูเขางามรีสอร์ท  
จ.นครนายก 

ร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ ครูผูเ้ขา้รับ
รางวลั ครูดีในดวงใจ 

13-16 มกราคม 
2559 

ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพฯ 

น าเสนอผลงานวชิาการดา้นเทคโนโลยกีบัการ
เรียนการสอน ในงาน Partner in Learning 

Thailand Forum 2016 

20-22 กุมภาพนัธ์ 
2559 

บริษทั ไมโครซอฟต ์
(ประเทศไทย) จ ากดั 

โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพฯ 



   ส่ิงท่ีตอ้งการพฒันาเพื่อน าไปจดัท าแผนพฒันารายบุคคล 
       (ความรู้ ทกัษะ สมรรถนะ หรือเร่ืองท่ีตอ้งการไดรั้บการพฒันา วิธีการพฒันาท่ีตอ้งการ หรือช่วงเวลาท่ีตอ้งการ
พฒันา)  

- อบรมพฒันาตนเองดา้น  ส่ือเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ือง 
- พฒันาศึกษาต่อในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- การวจิยัเพื่อแกปั้ญหาการเรียนในชั้นเรียน 
- การจดัท าแผนการเรียนรู้ 
-  

การจดัท าส่ือการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยี 
 
3.  ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะ พฒันาปรับปรุงงานอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือขา้ราชการผูบ้นัทึก......................................................... 
                                              ( นายเทวญั  ภูพานทอง ) 
                                    วนัท่ี  24  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2559 

 
ความเห็นชอบผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไป 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

  ลงช่ือ......................................................... 
                                      (.......................................................) 
                               วนัท่ี.......... เดือน....................... พ.ศ. ....... 


