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โรงเรียนเมืองปานวิทยา
อ.เมืองปาน จ.ลําปาง ๕๒๒๔๐
๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนพญาวัง”
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา / ทุ่งกว๋าววิทยาคม / แจ้ห่มวิทยา / วังเหนือวิทยา /
เมืองปานพัฒนวิทย์ / เมืองปานวิทยา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก
๒. กําหนดการสรรหาและคัดเลือก
๓. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
๔. ใบแจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

จํานวน
จํานวน
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๑
๑
๑
๑

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

ด้วยกลุ่มโรงเรียนจังหวัดลําปาง กลุ่มที่ ๔ : พญาวัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๕ ได้ดําเนินการคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนพญาวัง” ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เป็นที่
ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู เพื่อนร่วมงาน และสังคม ว่าเป็นต้นแบบของผู้ที่มีจิตวิญญาณ
แห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเท เสียสละ ช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์
ดังนั้น ทางกลุ่มโรงเรียนพญาวัง จึงขอให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนส่งรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างประจํา ที่มีความประสงค์เข้ารับการคัดเลือก “ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนพญาวัง” ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ และส่งผลงาน
ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมอาคารพิกุล โรงเรียนเมืองปานวิทยา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
( นายบรรจง พฤกษะศรี )
ประธานกลุ่มโรงเรียนจังหวัดลําปาง กลุ่มที่ ๔ : พญาวัง
ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา
ฝ่ายบริหารอํานวยการ / งานธุรการ
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๕๔ – ๒๗๖๐๔๕ – ๖
E – Mail : payawang201@hotmail.com

ประกาศกลุ่มโรงเรียนจังหวัดลําปาง กลุ่มที่ ๔ : พญาวัง
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนพญาวัง”
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
***************************************
กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลําปาง กลุ่มที่ ๔ : พญาวัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ได้
ดําเนินการคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนพญาวัง” ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง
ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคม ว่าเป็นต้นแบบของผู้ที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเท
เสียสละ ช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน ทั้งนี้ นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดี หรือมีพัฒนาการ
สูงขึ้นเป็นลําดับ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนจนส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นบุคคลที่ครองตน ครองคน และครองงานได้อย่าง
เหมาะสม ให้ได้รับรางวัล และยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียน
พญาวัง” เพื่อเป็นแบบอย่างของผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้การคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนพญาวัง” ประจําปี พ.ศ.
๒๕๕๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กลุ่มโรงเรียนพญาวัง ได้กําหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับการ
คัดเลือก หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก ดังนี้
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู
๑.๑ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา หรือข้าราชการครู ในโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนพญาวัง สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ และมีเวลาปฏิบัติการสอนหรือปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อเนื่อง
โดยไม่จํากัดว่าเป็นโรงเรียนเดียวกันหรือไม่ ต้องทําการสอนหรือปฏิบัติงานในโรงเรียนปัจจุบันไม่น้อยกว่า ๑ ปี
การศึกษา
๑.๒ เป็นบุคคลผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู
ชุมชน และสังคม
๑.๓ เป็นผู้ทุ่มเทเสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์
โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ทั้งนี้ นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วน
ใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดี หรือมีพัฒนาการสูงขึ้นเป็นลําดับ
๑.๔ เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างการดําเนินการทางวินัย ใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการทํางาน และร่วมกิจกรรมอื่นอันส่งผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ได้

๒. พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง
๒.๑ เป็นพนักงานราชการ หรือครูอัตราจ้าง ในโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนพญาวัง สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ และมีเวลาปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อเนื่อง โดยไม่จํากัดว่าเป็น
โรงเรียนเดียวกันหรือไม่ ต้องทําการสอนในโรงเรียนปัจจุบันไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา
๒.๒ เป็นบุคคลผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู
ชุมชน และสังคม
๒.๓ เป็นผู้ทุ่มเทเสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์
โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ทั้งนี้ นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วน
ใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดี หรือมีพัฒนาการสูงขึ้นเป็นลําดับ
๒.๔ เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างการดําเนินการทางวินัย ใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการทํางาน และร่วมกิจกรรมอื่นอันส่งผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ได้
๓. ลูกจ้างประจํา
๓.๑ เป็นลูกจ้างประจํา ในโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนพญาวัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ และมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อเนื่อง โดยไม่จํากัดว่าเป็นโรงเรียนเดียวกัน
หรือไม่ ต้องปฏิบัติงานโรงเรียนปัจจุบันไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา
๓.๒ เป็นบุคคลที่น่ายกย่อง ยอมรับของผู้บริหารสถานศึกษา ครู เพื่อนร่วมงาน ชุมชน และสังคม
๓.๓ เป็นผู้ทุ่มเทเสียสละ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยเป็นผู้ที่
มีผลงานส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน
๓.๔ เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างการดําเนินการทางวินัย ใช้หลักธรรมในการ
ทํางาน และร่วมกิจกรรมอื่นอันส่งผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน
แนวทางการสรรหาและคัดเลือก
สรรหาและคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนพญาวัง” ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ กลุ่มโรงเรียนพญาวังพิจารณาสรรหาและคัดเลือก ดังนี้
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน ๒ คน ประกอบด้วย
๑.๑ ผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน ๑ คน
๑.๒ รองผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน ๑ คน
๒. ครูสายงานการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
๒.๑ ข้าราชการครู จํานวน ๙ คน ประกอบด้วย
๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จํานวน ๑ คน
๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จํานวน ๑ คน
๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จํานวน ๑ คน
๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน ๑ คน
๕) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา จํานวน ๑ คน
๖) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี จํานวน ๑ คน
๗) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ จํานวน ๑ คน
๘) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จํานวน ๑ คน
๙) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน ๑ คน

๒.๒ พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง จํานวน ๙ คน ประกอบด้วย
๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จํานวน ๑ คน
๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จํานวน ๑ คน
๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จํานวน ๑ คน
๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน ๑ คน
๕) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา จํานวน ๑ คน
๖) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี จํานวน ๑ คน
๗) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ จํานวน ๑ คน
๘) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จํานวน ๑ คน
๙) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน ๑ คน
๓. ลูกจ้างประจํา จํานวน ๑ คน
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา
๑.๑ ผู้อํานวยการโรงเรียนดีเด่น พิจารณาจากผลงานเชิงประจักษ์
๑.๒ รองผู้อํานวยการโรงเรียนดีเด่น พิจารณาจากผลงานเชิงประจักษ์
๒. ครูสายงานการสอน
๒.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ (๒๕ คะแนน)
๑) ครอบคลุม และครบองค์ประกอบของการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
๒) มีการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด รายวิชา
๓) จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
๔) จัดการเรียนรู้เน้นทักษะการคิด วิเคราะห์ และนําไปใช้
๕) แผนการจัดการเรียนรู้สามารถนําไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียน
๖) มีการเผยแพร่การจัดการเรียนรู้
๒.๒ นวัตกรรม/ วิจัยในชัน้ เรียน ( ๒๕ คะแนน )
๑) มีนวัตกรรม/ วิจัยในชั้นเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการ
เรียนรู้
๒) มีนวัตกรรม/ วิจัยในชั้นเรียนที่ใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน
๓) มีนวัตกรรม/ วิจัยในชั้นเรียน ที่มีการเผยแพร่อย่างหลากหลาย
๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นเรียน ( ๑๕ คะแนน )
๒.๔ ผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ ( ๑๕ คะแนน )
๑) มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
๒) มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพด้านต่างๆ

๒.๕ การครองตน ครองคน ครองงาน ( ๑๐ คะแนน )
การครองตน
๑) การพึ่งตนเอง ประหยัด อดออม ขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบและความเสียสละ
๒) การรักษาระเบียบวินัย เคารพกฎหมายและการประพฤติตนเป็นคนดี
๓) การรักษาวินัยและประพฤติตนตามจรรยาบรรณของครู
๔) การแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
การครองคน
๑) การสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและผู้มา
ติดต่อ
๒) ความสามารถในการร่วมทํางานเป็นกลุ่มและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ
๓) ความยุติธรรมในการปฏิบัติต่อสังคมและการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
การครองงาน
๑) ผลงานด้านการเตรียมการสอน/ การจัดทําแผนการสอน
๒) ผลงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๓) ผลงานด้านการวัดและและประเมินผลตามสภาพจริง
๔) ผลงานด้านการจัดหา/ การผลิต/ การใช้/ การบํารุงรักษา และการพัฒนา สื่อ อุปกรณ์
การเรียนการสอน
๕) ผลงานที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่สอน
๖) ผลการดําเนินงานในโครงการ/ กิจกรรม/ งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๗) รางวัลเกียรติยศที่ตนเองได้
๘) รางวัลเกียรติยศที่นักเรียนได้รับ
๙) รางวัลเกียรติยศที่โรงเรียนได้รับ
๑๐) ผลงาน/ นวัตกรรม/ สื่อบทความทางวิชาการที่เผยแพร่
๑๑) การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการทํางาน
๑๒) ผลงานการเป็นวิทยากร
๑๓) การให้หรือได้รับความร่วมมือภายในโรงเรียน
๑๔) การให้หรือได้รับความร่วมมือจากชุมชนหรือหน่วยงานอื่น
๑๕) การให้หรือได้รับความร่วมมือภายในกลุ่มโรงเรียน
๑๖) การให้หรือได้รับความร่วมมือระดับอําเภอ/จังหวัด/ประเทศ
๒.๖ งานพิเศษ/ อื่นๆ ( ๑๐ คะแนน )
๓. ลูกจ้างประจํา พิจารณาจากผลงานเชิงประจักษ์
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

( นายบรรจง พฤกษะศรี )
ประธานกลุ่มโรงเรียนจังหวัดลําปาง กลุ่มที่ ๔ : พญาวัง
ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา

กําหนดการสรรหาและคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนพญาวัง”
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วัน / เดือน / ปี
๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

กิจกรรมการสรรหาและคัดเลือก
ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน
ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหาและคัดเลือกฯ
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง
และลูกจ้างประจํา ส่งผลงานเพื่อรับการคัดเลือกฯ
ประชุมคณะกรรมการการสรรหาและคัดเลือกฯ
คณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น
กลุ่มโรงเรียนพญาวังประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกฯ
กลุ่มโรงเรียนพญาวังส่งผลการสรรหาและคัดเลือกฯ สพม. เขต ๓๕

ประกาศกลุ่มโรงเรียนจังหวัดลําปาง กลุ่มที่ ๔ : พญาวัง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น กลุ่มโรงเรียนพญาวัง”
กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลําปาง กลุ่มที่ ๔ : พญาวัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ได้
ดําเนินการคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนพญาวัง” ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง
ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม ว่าเป็นต้นแบบของผู้ที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเท
เสียสละ ช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน ในวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมอาคารพิกุล โรงเรียนเมืองปานวิทยา
เพื่อให้การคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนพญาวัง” เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ กลุ่มโรงเรียนพญาวัง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายต่างๆ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ กํากับ ติดตาม ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตลอดจนอํานวยการให้
คณะกรรมการดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
๑.๑ นายบรรจง
พฤกษะศรี
ผอ.โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายสาโรจน์
แก้วอรุณ
ผอ.โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายภูริต
คันธชุมภู
ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา
รองประธานกรรมการ
๑.๔ นายถนอม
สุจริต
ผอ.โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
กรรมการ
๑.๕ นายพิมนน์
ปิติลุ
ผอ.โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการ
๑.๖ นายอนันต์
พุ่มพันธุ์วงศ์ รอง ผอ.โรงเรียนเมืองปานวิทยา
กรรมการ
๑.๗ นายณัฐวุฒิ
ยะรินทร์
รอง ผอ.โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กรรมการ
๑.๘ นายทวีศักดิ์
พุฒมาเล
รอง ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา
กรรมการ
๑.๙ นางสาวษมาภรณ์ สายวงค์ญา
รอง ผอ.โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการ
๑.๑๐ นางวาสนา
เถาปัญญา
ครู โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
กรรมการ
๑.๑๑ นายดํารง
ตุลาสืบ
ผอ.โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๒ นางฉวีวรรณ พานธงรักษ์
ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๓ นางสาวเอื้อมเดือน ปินตาวะนา ครู โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๔ นางสาวรุ่งอรุณ ตันเป็ง
ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

......../ ๒. คณะกรรมการดําเนินงาน

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
๒.๑ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา และลูกจ้างประจําดีเด่น มีหน้าที่
ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ของ ผู้อํานวยการโรงเรียน รองผู้อํานวยการโรงเรียน และลูกจ้างประจํา และ
เห็นชอบการสรรหาและคัดเลือกครูสายผู้สอนดีเด่น ให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ประกอบด้วย
๑) นายบรรจง พฤกษะศรี
ผอ.โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ประธานกรรมการ
๒) นายสาโรจน์ แก้วอรุณ
ผอ.โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
รองประธานกรรมการ
๓) นายภูริต คันธชุมภู
ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา
รองประธานกรรมการ
๔) นายถนอม สุจริต
ผอ.โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
กรรมการ
๕) นายพิมนน์ ปิติลุ
ผอ.โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการ
๖) นายอนันต์ พุ่มพันธุ์วงศ์
รอง ผอ.โรงเรียนเมืองปานวิทยา
กรรมการ
๗) นายมานิตย์ อวดห้าว
รอง ผอ.โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กรรมการ
๘) นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์
รอง ผอ.โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กรรมการ
๙) นายรวี
หมั่นทํา
รอง ผอ.โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กรรมการ
๑๐) นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์ รอง ผอ.โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กรรมการ
๑๑) นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล
รอง ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา
กรรมการ
๑๒) นายขุนหาญ นิตตา
รอง ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา
กรรมการ
๑๓) นายสมชาย ใจไหว
รอง ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา
กรรมการ
๑๔) นางสาวษมาภรณ์ สายวงค์ญา รอง ผอ.โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการ
๑๕) นายดํารง ตุลาสืบ
ผอ.โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกครูสายผู้สอนดีเด่น มีหน้าที่ กําหนดเกณฑ์การประเมินผลครู
สายผู้สอน ของ ข้าราชการครู พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม สรุปและรายงานผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการอํานวยการ
ประกอบด้วย
๑) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑.๑) นายสมชาย ใจไหว
รอง ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา ประธานกรรมการ
๑.๒) นางถวิล
มิ่งสมร
ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กรรมการ
๑.๓) น.ส.สุภาวินี ศรีอ่อน
ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา
กรรมการ
๑.๔) นายวีรวัฒน์ คํามะยอม
ครู โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
กรรมการ
๑.๕) นางศริญญา เขื่อนแก้ว
ครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการ
๑.๖) นายประพันธ์ แสงบุญเรือง
ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา
กรรมการ
๑.๗) น.ส.เอื้อมเดือน ปินตาวะนา
ครู โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา กรรมการและเลขานุการ
๒) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๒.๑) นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์
รอง ผอ.โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ประธานกรรมการ
๒.๒) นายอุเทน
ระวังวงศ์
ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กรรมการ
๒.๓) นายประวิทย์ คําพันธ์
ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา
กรรมการ
......../ ๒.๔) น.ส.จุฬารัตน์

๒.๔) น.ส.จุฬารัตน์ เปี้ยเหมย
ครู โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
กรรมการ
๒.๕) นางพรนภัส เอื้อแท้
ครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการ
๒.๖) น.ส.รดาการ เวียงมูล
ครู โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
กรรมการ
๒.๗) นายศุภกร
เลือลา
ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
๓) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๓.๑) น.ส.ษมาภรณ์ สายวงค์ญา
รอง ผอ.โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ประธานกรรมการ
๓.๒) นางสังวาลย์ กุลบุตรดี
ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กรรมการ
๓.๓) นางทิพย์สุดา วิลาวัลย์
ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา
กรรมการ
๓.๔) น.ส.จันทร์สม สัตตรัตนขจร ครู โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
กรรมการ
๓.๕) ว่าที่ ร.ต.วรัญญู เขื่อนคํา
ครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการ
๓.๖) นางสวลี
มีมานะ
ครู โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
กรรมการ
๓.๗) นางวรรณเพ็ญ สนัน่ เอื้อ
ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
๔) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔.๑) นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล
รอง ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา ประธานกรรมการ
๔.๒) นางพิกุลทอง เปล่งศิริ
ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กรรมการ
๔.๓) นางใกล้รุ่ง ยอดเงิน
ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา
กรรมการ
๔.๔) นางวาสนา เถาปัญญา
ครู โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
กรรมการ
๔.๕) นางลัธนา
แก้วสุขแท้
ครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการ
๔.๖) นางดวงจันทร์ จันทะมาลา
ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
๕) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๕.๑) นายอนันต์ พุ่มพันธุ์วงศ์
รอง ผอ.โรงเรียนเมืองปานวิทยา ประธานกรรมการ
๕.๒) น.ส.บุณยาพร สุวันโน
ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กรรมการ
๕.๓) นางปิยธิดา คนเก่ง
ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา
กรรมการ
๕.๔) นายนคินทร์ ภูริพงษ์
ครู โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
กรรมการ
๕.๕) นายนิเวศน์ ปราชญ์วิทยาการ ครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการ
๕.๖) นางอริศรา บุญยืน
ครู โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
กรรมการ
๕.๗) น.ส.ดวงจันทร์ บานทรงกิจ
ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
๖) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
๖.๑) น.ส.ดวงเดือน จิตอารีย์
รอง ผอ.โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ประธานกรรมการ
๖.๒) นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้ว
ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กรรมการ
๖.๓) นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์
ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา
กรรมการ
๖.๔) นายประพันธ์ ปนยะ
ครู โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
กรรมการ
๖.๕) นายศัรเดช ตื้อยศ
ครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการ
๖.๖) นายพิธี
ทองแดง
ครู โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
กรรมการ
๖.๗) นายอุโฆษ
จันทะมาลา
ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
......../ ๗) คณะกรรมการคัดเลือกฯ

๗) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
๗.๑) นายขุนหาญ นิตตา
รอง ผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา ประธานกรรมการ
๗.๒) ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ แก้วมหาคุณ
ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กรรมการ
๗.๓) นายจักรินทร์ พานทอง
ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา
กรรมการ
๗.๔) นายวัชรินทร์ อภิวงค์
ครู โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
กรรมการ
๗.๕) นายสนั่น
กาญจเชษฐ์
ครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการ
๗.๖) นางชมพูนุช ชื่นชอบ
ครู โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
กรรมการ
๗.๗) นายคุณากร แก้วมงคล
ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
๘) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
๘.๑) นายมานิตย์ อวดห้าว
รอง ผอ.โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ประธานกรรมการ
๘.๒) นายไพศาล กมลเพชร
ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กรรมการ
๘.๓) นายจํานง
วงศ์วัฒนัย
ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา
กรรมการ
๘.๔) นางยุพิน
ณ จันทร์ตา
ครู โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
กรรมการ
๘.๕) นายบรรเจิด สรรพมงค์
ครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการ
๘.๖) นายธิปไตย รุ่งเลิศ
ครู โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
กรรมการ
๘.๗) น.ส.ทิวาพร วงศ์สุวรรณ
ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
๙) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๙.๑) นายรวี
หมั่นทํา
รอง ผอ.โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ประธานกรรมการ
๙.๒) นางสายพิณ กันไว
ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กรรมการ
๙.๓) นายประวิทย์ คําพันธ์
ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา
กรรมการ
๙.๔) นายวรันย์
ปัญญา
ครู โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
กรรมการ
๙.๕) นางสุวิกาจน์ศิริ พิจอมบุตร
ครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กรรมการ
๙.๖) นางทัศนีย์
ยศสุรินทร์
ครู โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
กรรมการ
๙.๗) นายดําเกิง ทิพกนก
ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จเรียบร้อย บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

( นายบรรจง พฤกษะศรี )
ประธานกลุ่มโรงเรียนจังหวัดลําปาง กลุ่มที่ ๔ : พญาวัง
ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา

ใบแจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนพญาวัง”
โรงเรียน...............................................ตําบล............................อําเภอ.......................จังหวัด......................
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ง

อันดับ
ค.ศ.

วิทยฐานะ

ลงชื่อ.......................................ผู้รับรอง
(................................................)
ผู้อํานวยการโรงเรียน............................
วันที่............เดือน....................................พ.ศ. ...................

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ประกาศเพิ่มเติม
เรื่อง การคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนพญาวัง”

จากการประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนพญาวัง เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม
อาคารสํานักงาน โรงเรียนเมืองปานวิทยา นั้น จึงขอสรุปผลการประชุม ดังต่อไปนี้
1. ให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือก ไม่จํากัดจํานวน โดยมีผู้บริหารรับรอง ถึง
สํานักงานกลุ่มโรงเรียนพญาวัง โรงเรียนเมืองปานวิทยา ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
2. ส่งผลงาน/เอกสารอื่นๆ ตามเกณฑ์การคัดเลือก เนื้อหาความยาวไม่เกิน ๕๐ หน้า กระดาษ เอ ๔
ไม่รวมภาคผนวก ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมอาคารพิกุล โรงเรียนเมืองปาน
วิทยา
3. ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกและผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ของ
กลุ่มโรงเรียนพญาวัง” จะได้รับประกาศเกียรติคุณทุกคน
4. สามารถ Down Load เอกสาร จากเว็บไซต์ http://school.obec.go.th/muangpanwitt/
5. หากท่านมีปัญหาหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่
ผอ.ดํารงค์ ตุลาสืบ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๙๕๑๔๗๒๔
ครูรุ่งอรุณ ตันเป็ง โรงเรียนเมืองปานวิทยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๖๐๓๕๘๒๐
******************************************

