
แฟ้มสะสมผลงาน

เอกสารประกอบการประเมิน
ภาค ค 

ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย

นางสาวรสสคุนธ ์ สนุทรโอวาท
สาขาเคมีส่ิงแวดล้อม   คณะวิทยาศาสตร์

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั



แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบบัน้ี จดัท าข้ึนโดยประกอบดว้ยเอกสารแสดงให้
เห็นถึงร่องรอยการเรียนรู้ของข้อมูล เพื่อประกอบการประเมิน ภาค ค การ
สอบแข่งขนัเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขา้รับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผูช่้วย  เอกสารประกอบด้วย ประวติัส่วนตัว ประวติัการศึกษา การ
ปฏิบติังานในสถานศึกษา ประสบการณ์การท างานและ การเขา้ร่วมกิจกรรม ผลงานท่ี
เก่ียวขอ้งกับวิชาชีพและวิชาเอก กิจกรรมการเขา้ถึงชุมชน การพฒันาส่ือการสอน 
ผลงานท่ีภาคภูมิใจ และใบประกาศ วุฒิบตัรและเกียรติบตัร

ขอขอบพระคุณท่านอาจารยค์ณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ท่ีมอบ
ประสบการณ์ความเป็นครู และใบเบิกทางในการเขา้สู่วิชาชีพครู ขอขอบพระคุณท่าน
อาจารยค์ณะวิทยาศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง ท่ี
ไดม้อบความรู้ ทกัษะทางดา้นวิชาการ ขอขอบพระคุณวิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน
ท่ีมอบทกัษะประสบการณ์ความเป็นครู และการท างานจริงท่ีเตม็ไปดว้ยประสบการณ์
อนัล ้าค่า และขอบพระคุณครอบครัว เพื่อนพอ้ง ท่ีคอยให้ก าลงัใจเป็นอย่างดีตลอดมา

ขา้พเจา้หวงัเป็นอย่างยิ่ง ว่าแฟ้มสะสมงานเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน 
ส าหรับการสัมภาษณ์หรือการท าความรู้จักตวัตนของขา้พเจา้ไม่มากก็น้อย หากมี
ขอ้ผดิพลาดประการใดขา้พเจา้กราบขออภยัมา ณ โอกาสน้ี  

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท

ค ำน ำ



PROFILE
ประวตัส่ิวนตวั

สำรบัญ

ACTIVITIES
ผลงานท่ีเกี่ยวข้องฯ

PUBLIC  MIND
การเข้าถึงชุมชนและการมจีิตสาธารณะ

1

4

3 WORKING EXPERIENCE
ประสบการณ์การท างาน

2 EDUCATION
ประวตักิารศึกษา

AWARDS
การพฒันาตนเอง

5

6



ช่ือ นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท
ช่ือเล่น          แนนแทน
เกิดวันท่ี        21 เมษายน 2536
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา  วท.บ. เคมีสิ่งแวดล้อม
บิดาช่ือ         นายมาโนช  สุนทรโอวาท
มารดาช่ือ นางวรรณา  สุนทรโอวาท
คติประจ าใจ    มุ่งมั่น ต้ังใจ ก็ส าเร็จได้

PROFILE

Traveling

Mover

Take a photo

Read books

092-265-8426
Rotsukhon.st@gmail.com
Nantan.nt
Nan rotsukhon

HOBBY

CONTACTINFORMATION

INTEREST
Read a book

Go to Temple

Play sports

Travel

Watch a movie

Growing plants



ระดับประถมศึกษาชั้นปีท่ี 1-6
โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี  อ าเภอบางสะพานน้อย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 1-3
โรงเรียนบางสะพานวิทยา  อ าเภอบางสะพาน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์  สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

EDUCATION

ประวัติกำรศึกษำ

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6
โรงเรียนบางสะพานวิทยา  อ าเภอบางสะพาน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู)
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

EDUCATION



ประสบการณ์การท างาน

ตั้งแต่         2560

2561

2562

2563

2564

ปัจจุบัน          2565

ครูผู้สอน
รายวิชาวิทยาศาสตร์
แผนก สามัญ-สัมพันธ์  

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

WORKIG EXPERIENCEWORKIG EXPERIENCE



WORKIG EXPERIENCE
ประสบการณ์การท างาน

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผลการเรียน

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

WORKIG EXPERIENCE



ทักษะ/ควำมสำมำรถ

LANGUAGE

ENGLISH

TALENT

SOFTWARE

SOFTWARE

SOCIAL MEDIA

SKILLSSKILLS



SKILLS
ทักษะ/ควำมสำมำรถ

• พิธีกรด ำเนินงำน

• ถ่ายภาพ/แต่งภาพ

SKILLS



การอบรมโครงการ การสร้างสื่อออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์
ผสมผสานรูปแบบเกมส์ ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา Student Care 
ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

AWARDS
การพัฒนาตนเองในวิชาชีพ

AWARDS



การอบรมโครงการ ระบบห้องสมุดดิจิทัล
และการสร้างสื่อการเรียน การสอน (e-book)

ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“บุคลิกภาพ มารยาทไทย และการใช้ภาษาไทย”

ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง  อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

AWARDS
การพัฒนาตนเองในวิชาชีพ

AWARDS



การฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ประจ าปี 2564
“การสร้างชุมชนการเรยีนรูท้างวิชาชีพ” 

AWARDS
การพัฒนาตนเองในวิชาชีพ

AWARDS



ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
และวิชาเอกที่ส าเร็จการศึกษา

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก



ACTIVITIES
กิจกรรม การอบรม

ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู

การอบรม การใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ACTIVITIES



ACTIVITIES
กิจกรรม การอบรม

ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู

ครูที่ปรึกษาน านักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน
กระบวนการ STEM Education ประจ าปีการศึกษา 2561-2562

ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ACTIVITIESACTIVITIES



กิจกรรม การอบรม
ท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นครู

ร่วมโครงการศึกษาดงูาน เพ่ือพฒันาความรู้ ประสบการณ์ ด้านวิชาชีพ 
ณ ภาควิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม วิทยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

และ ณ Alor setar technical college, kedah, Malaysia

ACTIVITIESACTIVITIESACTIVITIES



WORKINGS

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
และวิชาเอกที่ส าเร็จการศึกษา

ที่ภาคภูมิใจ

ล าดับ เรื่อง
1. ครูที่ปรึกษาและน านักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญ
ทอง  ในปีการศึกษา 2561 - 2563

2. ครูที่ปรึกษาและน านักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคกลาง ในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 
2563

3. ครูที่ปรึกษาน านักเรียนเข้าร่วมการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM) 
ระดับอาชีวศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในปีการศึกษา 2562

4. ครูที่ปรึกษาในการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานเปิดบ้าน
การอาชีพ สัปดาห์แนะแนวการศึกษา ประจ าปี 2561 - 2563

5. ครูที่ปรึกษาและน านักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2562 - 2563

6. ครูที่ปรึกษาและน านักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยในการแข่งขัน
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา  ในปีการศึกษา 2561 - 2563

7. ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 – 2563

WORKINGS



ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
และวิชาเอกที่ส าเร็จการศึกษา

ที่ภาคภูมิใจ

ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค 

ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2564

WORKINGSWORKINGS



ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
และวิชาเอกที่ส าเร็จการศึกษา

ที่ภาคภูมิใจ

ครูที่ปรึกษาน านักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค 

ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2564

WORKINGSWORKINGS



ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
และวิชาเอกที่ส าเร็จการศึกษา

ที่ภาคภูมิใจ

ร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษา และการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา(STEM)  

ในปีการศึกษา 2562 - 2563

WORKINGSWORKINGS



ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
และวิชาเอกที่ส าเร็จการศึกษา

ที่ภาคภูมิใจ

ครูท่ีปรึกษาและน านักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย
ในการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา  

ในปีการศึกษา 2561 - 2563

WORKINGSWORKINGS



CERTIFICATE

ครท่ีูปรึกษาและน านักเรียนเข้าร่วมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตรอ์าชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดบัอาชีวศึกษา

เกียรติบัตรผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
และวิชาเอกที่ส าเร็จการศึกษา

ที่ภาคภูมิใจ

CERTIFICATE



ครูที่ปรึกษาและน านักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคกลาง ณ  ศูนย์การค้า เดอะฮับ รังสิต

ครูที่ปรึกษาและน านักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคกลาง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จ.สระบุรี

เกียรติบัตรผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
และวิชาเอกที่ส าเร็จการศึกษา

ที่ภาคภูมิใจ

CERTIFICATECERTIFICATE



ครท่ีูปรึกษาและน านักเรียนเข้าร่วมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตรอ์าชีวศึกษา-เอสโซ่ น านักเรียนเข้าร่วม

การประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดบัอาชีวศึกษา

เกียรติบัตรผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
และวิชาเอกที่ส าเร็จการศึกษา

ที่ภาคภูมิใจ

CERTIFICATECERTIFICATE



การเข้าถึงชุมชน

การมีจิตสาธารณะ

การเข้าถึงชุมชน
และการมีจิตสาธารณะ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา องค์กร สังคม ชุมชน

การเข้าถึงชุมชน
และการมีจิตสาธารณะ



ACTIVITIES
กิจกรรมการเข้าถึงชุมชน

และจิตสาธารณะ

ACTIVITIES

กิจกรรมวิ่งธงชาติไทย รวมใจสู่ชัยชนะและร่วมวิ่งส่งต่อธงชาติไทย

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง(วันแม่แห่งชาติ)



ACTIVITIES

กจิกรรมการเข้าถึงชุมชน
และจิตสาธารณะ

ด าเนินการวิจยัโครงการจดัการของเสียกลุ่มเหลก็สหวิริยา
โดยทดลองใช้เถ้ากะลาปาลม์(Ash) ทดแทนปนูซีเมนตส์ าหรบัผลิต

คอนกรีตบลอ็กประสานปพ้ืูน
เป็นการด าเนินงานร่วมกบับริษทั เหลก็แผ่นรดัเยน็ไทย จ ากดั(มหาชน)

เป็นการมุ่งเน้นพฒันาอตุสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม



ACTIVITIES

กจิกรรมการเข้าถึงชุมชน
และจิตสาธารณะ

ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ ต่อยอดผลิตภณัฑใ์นชุมชน และ
ออกหน่วยบริการชุมชน ภายใต้โครงการศนูยซ่์อมสร้างเพ่ือชุมชน

(Fix it center)  เช่น  ให้ความรู้ในการท าเจลแอลกอฮอล ์
ในช่วงสถาการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรสัโควิด(2019)



ACTIVITIES

กจิกรรมการเข้าถึงชุมชน
และจิตสาธารณะ

การร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะในชุมชน เช่น คณะด าเนินงาน
กิจกรรมในหมู่บา้น  การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวนัส าคญั 



การปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายด้านต่างๆ

ปฏิบติัหน้าท่ีควบคมุการสอบปลายภาคเรียน กิจกรรมเข้าค่อยลกูเสือวสามญั

กรรมการตดัสินการประกวดร้องเพลง กิจกรรมวนัไหว้ครู

จดัการแข่งขนัทกัษะพ้ืนฐาน การประกวดมารยาทไทย ในสถานศึกษา
และน านักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย



การปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายด้านต่างๆ

น านักเรียนลงพ้ืนท่ีเกบ็ข้อมูลในการท าโครงงาน จดัการเรียนการสอนส าหรบัการสอบ V-Net

ด าเนินการจดัตารางเรียนตารางสอน ประชุมการสร้างชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)

ประชุมผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหานักเรียน



กิจกรรม  กำรอบรม
อื่นๆ

การฝึกอบรม โครงการเปิดบ้าน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนท์ พลาซ่า
อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

ACTIVITIESACTIVITIESACTIVITIES



กิจกรรม กำรอบรม
อื่นๆ

การอบรม โครงการเชิงปฏิบัตกิารเพื่อยกระดับความเขม้แขง็การด าเนินงาน 
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขนัธ์ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

ACTIVITIESACTIVITIESACTIVITIES



ACTIVITIES

กิจกรรม กำรอบรม
อื่นๆ

การอบรมหลักสูตรออนไลน์ 
ทักษะวิชาภาษาไทย

การวัดประเมินผล
ทักษะความเข้าใจดิจิทัล

การทดสอบวัดความรู้วิชาชีพครู 
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม

การประเมินเรื่อง สื่อ เทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ACTIVITIES



“ ประเทศชาติของเราจะเจริญ หรือเส่ือมลงน้ัน 
ย่อมขึน้กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นส าคัญ

ผลการศึกษาอบรมในวนันี ้จะเป็นเคร่ืองก าหนด
อนาคตของชาติในวนัข้างหน้า ”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9



เอกสารประกอบการประเมิน
ภาค ค 
ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย

ROTSUKHON  SUNTHON-OWART


