
 

 
 
ท่ี ศธ ๐๔๒๖๕.๒๘/ว๔๘๕       โรงเรียนเมืองปานวิทยา 
              อ.เมืองปาน จ.ลําปาง ๕๒๒๔๐ 
       

      ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง  การคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด/น ของกลุ/มโรงเรียนพญาวัง” 

เรียน  ผู4อํานวยการโรงเรียนทุ/งอุดมวิทยา / ทุ/งกว5าววิทยาคม / แจ4ห/มวิทยา / วังเหนือวิทยา /                   
        เมืองปานพัฒนวิทย8 / เมืองปานวิทยา 
 

สิ่งท่ีส/งมาด4วย ๑. ประกาศหลักเกณฑ8การคัดเลือก     จํานวน  ๑  ชุด 
  ๒. กําหนดการสรรหาและคัดเลือก     จํานวน  ๑  ชุด 

๓. ใบแจ4งรายชื่อผู4สมัครเข4ารับการคัดเลือก    จํานวน  ๑  ชุด 
 

 ด4วยกลุ/มโรงเรียนจังหวัดลําปาง กลุ/มท่ี ๔ : พญาวัง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๕ ได4ดําเนินการคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด/น ของกลุ/มโรงเรียนพญาวัง” ประจําปC 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือสรรหาและคัดเลือกผู4บริหารสถานศึกษา ข4าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู4เปEนท่ี
ศรัทธา ยกย/อง ยอมรับของนักเรียน เพ่ือนครู เพ่ือนร/วมงาน และสังคม ว/าเปEนต4นแบบของผู4ท่ีมีจิตวิญญาณ
แห/งความเปEนครู และได4ทุ/มเท เสียสละ ช/วยเหลือดูแลนักเรียนอย/างต/อเนื่อง จนเกิดผลงานเปEนท่ีประจักษ8 

ดังนั้น ทางกลุ/มโรงเรียนพญาวัง จึงขอให4โรงเรียนแต/ละโรงเรียนส/งรายชื่อ ผู4บริหาร
สถานศึกษา ข4าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ4าง และลูกจ4างประจํา ท่ีมีความประสงค8เข4ารับการ
คัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด/น ของกลุ/มโรงเรียนพญาวัง” ภายในวันท่ี ๑-๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
และส/งผลงาน ภายในวันท่ี ๑๕-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห4องประชุมอาคารพิกุล โรงเรียนเมืองปานวิทยา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการ 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

( นายดํารงค8  ตุลาสืบ ) 
ประธานกลุ/มโรงเรียนจังหวัดลําปาง กลุ/มท่ี ๔ : พญาวัง  

ผู4อํานวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา 

 
ฝLายบรหิารอํานวยการ / งานธุรการ 
โทรศัพท8 / โทรสาร  ๐๕๔ – ๒๗๖๐๔๕ –๖ 



 

 
ประกาศกลุ
มโรงเรียนจังหวัดลําปาง กลุ
มท่ี ๔ : พญาวัง 

 

เรื่อง หลักเกณฑ8การคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด/น ของกลุ/มโรงเรียนพญาวัง” 
ประจําปC พ.ศ. ๒๕๕๗ 

*************************************** 
  

กลุ/มโรงเรียนจังหวัดลําปาง กลุ/มท่ี ๔ : พญาวัง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ได4
ดําเนินการคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด/น ของกลุ/มโรงเรียนพญาวัง” ประจําปC พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เพ่ือสรรหาและคัดเลือกผู4บริหารสถานศึกษา ข4าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู4เปEนท่ีศรัทธา ยกย/อง 
ยอมรับของนักเรียน เพ่ือนครู และสังคม ว/าเปEนต4นแบบของผู4ท่ีมีจิตวิญญาณแห/งความเปEนครู และได4ทุ/มเท 
เสียสละ ช/วยเหลือดูแลนักเรียนอย/างต/อเนื่อง จนเกิดผลงานเปEนท่ีประจักษ8 มีผลต/อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน ท้ังนี้ นักเรียนท่ีอยู/ในความรับผิดชอบส/วนใหญ/มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ8ดี หรือมีพัฒนาการ
สูงข้ึนเปEนลําดับ มีความรู4ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและส/งเสริมการเรียนรู4ของนักเรียนจนส/งผล
ต/อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย/างเปEนรูปธรรม เปEนบุคคลท่ีครองตน ครองคน และครองงานได4อย/าง
เหมาะสม ให4ได4รับรางวัล และยกย/องเชิดชูเกียรติเปEน “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด/น ของกลุ/มโรงเรียน
พญาวัง” เพ่ือเปEนแบบอย/างของผู4บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 
 เพ่ือให4การคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด/น ของกลุ/มโรงเรียนพญาวัง” ประจําปC พ.ศ. 
๒๕๕๗ เปEนไปด4วยความเรียบร4อยและมีประสิทธิภาพ กลุ/มโรงเรียนพญาวัง ได4กําหนดคุณสมบัติของผู4ได4รับการ
คัดเลือก หลักเกณฑ8และแนวทางการคัดเลือก ดังนี้ 
 
คุณสมบัติผู&มีสิทธิ์ได&รับรางวัล 
 

๑. ผู4บริหารสถานศึกษา และข4าราชการครู 
     ๑.๑ เปEนผู4บริหารสถานศึกษา หรือข4าราชการครู ในโรงเรียนสังกัดกลุ/มโรงเรียนพญาวัง สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ และมีเวลาปฏิบัติการสอนหรือปฏิบัติงานไม/น4อยกว/า ๒ ปC ต/อเนื่อง 
โดยไม/จํากัดว/าเปEนโรงเรียนเดียวกันหรือไม/ ต4องทําการสอนหรือปฏิบัติงานในโรงเรียนปRจจุบันไม/น4อยกว/า ๑ ปC
การศึกษา 
     ๑.๒ เปEนบุคคลผู4มีจิตวิญญาณแห/งความเปEนครู เปEนท่ีศรัทธา ยกย/อง ยอมรับของนักเรียน เพ่ือนครู 
ชุมชน และสังคม 
     ๑.๓ เปEนผู4ทุ/มเทเสียสละ เพ่ือช/วยเหลือดูแลนักเรียนอย/างต/อเนื่อง จนเกิดผลงานเปEนท่ีประจักษ8
โดยเปEนผู4ท่ีมีผลงานส/งผลต/อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ท้ังนี้ นักเรียนท่ีอยู/ในความรับผิดชอบส/วน
ใหญ/มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ8ดี หรือมีพัฒนาการสูงข้ึนเปEนลําดับ 
     ๑.๔ เปEนผู4ไม/เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู/ในระหว/างการดําเนินการทางวินัย ใช4หลักธรรมาภิบาล
ในการทํางาน และร/วมกิจกรรมอ่ืนอันส/งผลและก/อให4เกิดประโยชน8ต/อนักเรียน โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ได4 
 



 

๒. พนักงานราชการ และครูอัตราจ4าง 
     ๒.๑ เปEนพนักงานราชการ หรือครูอัตราจ4าง ในโรงเรียนสังกัดกลุ/มโรงเรียนพญาวัง สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ และมีเวลาปฏิบัติการสอนไม/น4อยกว/า ๒ ปC ต/อเนื่อง โดยไม/จํากัดว/าเปEน
โรงเรียนเดียวกันหรือไม/ ต4องทําการสอนในโรงเรียนปRจจุบันไม/น4อยกว/า ๑ ปCการศึกษา 
     ๒.๒ เปEนบุคคลผู4มีจิตวิญญาณแห/งความเปEนครู เปEนท่ีศรัทธา ยกย/อง ยอมรับของนักเรียน เพ่ือนครู 
ชุมชน และสังคม 
     ๒.๓ เปEนผู4ทุ/มเทเสียสละ เพ่ือช/วยเหลือดูแลนักเรียนอย/างต/อเนื่อง จนเกิดผลงานเปEนท่ีประจักษ8
โดยเปEนผู4ท่ีมีผลงานส/งผลต/อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ท้ังนี้ นักเรียนท่ีอยู/ในความรับผิดชอบส/วน
ใหญ/มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ8ดี หรือมีพัฒนาการสูงข้ึนเปEนลําดับ 
     ๒.๔ เปEนผู4ไม/เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู/ในระหว/างการดําเนินการทางวินัย ใช4หลักธรรมาภิบาล
ในการทํางาน และร/วมกิจกรรมอ่ืนอันส/งผลและก/อให4เกิดประโยชน8ต/อนักเรียน โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ได4 

๓. ลูกจ4างประจํา 
     ๓.๑ เปEนลูกจ4างประจํา ในโรงเรียนสังกัดกลุ/มโรงเรียนพญาวัง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ และมีเวลาปฏิบัติงานไม/น4อยกว/า ๒ ปC ต/อเนื่อง โดยไม/จํากัดว/าเปEนโรงเรียนเดียวกัน
หรือไม/ ต4องปฏิบัติงานโรงเรียนปRจจุบันไม/น4อยกว/า ๑ ปCการศึกษา 
     ๓.๒ เปEนบุคคลท่ีน/ายกย/อง ยอมรับของผู4บริหารสถานศึกษา ครู เพ่ือนร/วมงาน ชุมชน และสังคม 
     ๓.๓ เปEนผู4ทุ/มเทเสียสละ เพ่ือการปฏิบัติงานอย/างต/อเนื่อง จนเกิดผลงานเปEนท่ีประจักษ8โดยเปEนผู4ท่ี
มีผลงานส/งผลต/อการพัฒนาโรงเรียน 
     ๓.๔ เปEนผู4ไม/เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู/ในระหว/างการดําเนินการทางวินัย ใช4หลักธรรมในการ
ทํางาน และร/วมกิจกรรมอ่ืนอันส/งผลและก/อให4เกิดประโยชน8ต/อโรงเรียน 
 
แนวทางการสรรหาและคัดเลือก 
 สรรหาและคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด/น ของกลุ/มโรงเรียนพญาวัง” ประจําปC  
พ.ศ. ๒๕๕๕ กลุ/มโรงเรียนพญาวังพิจารณาสรรหาและคัดเลือก ดังนี้ 
 ๑. สายบริหาร จํานวน ๒ คน ประกอบด4วย 
     ๑.๑ ผู4อํานวยการโรงเรียน จํานวน ๑ คน 
     ๑.๒ รองผู4อํานวยการโรงเรียน จํานวน ๑ คน 
 ๒. สายงานการสอน ๘ กลุ/มสาระการเรียนรู4 และกิจกรรมพัฒนาผู4เรียน แยกเปEน ๒ ระดับดังนี้ 
     ๒.๑ ระดับ ม.ต4น จํานวน ๙ คน ประกอบด4วย 
  ๑) กลุ/มสาระการเรียนรู4วิทยาศาสตร8 จํานวน ๑ คน 
  ๒) กลุ/มสาระการเรียนรู4คณิตศาสตร8 จํานวน ๑ คน 
  ๓) กลุ/มสาระการเรียนรู4ภาษาไทย จํานวน ๑ คน 
  ๔) กลุ/มสาระการเรียนรู4สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน ๑ คน 
  ๕) กลุ/มสาระการเรียนรู4สุขศึกษา และพลศึกษา จํานวน ๑ คน 
  ๖) กลุ/มสาระการเรียนรู4การงานอาชีพ และเทคโนโลยี จํานวน ๑ คน 
  ๗) กลุ/มสาระการเรียนรู4ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปS จํานวน ๑ คน 
  ๘) กลุ/มสาระการเรียนรู4ภาษาต/างประเทศ จํานวน ๑ คน 
  ๙) กิจกรรมพัฒนาผู4เรียน จํานวน ๑ คน 



 

     ๒.๒ ระดับ ม.ปลาย จํานวน ๙ คน ประกอบด4วย 
  ๑) กลุ/มสาระการเรียนรู4วิทยาศาสตร8 จํานวน ๑ คน 
  ๒) กลุ/มสาระการเรียนรู4คณิตศาสตร8 จํานวน ๑ คน 
  ๓) กลุ/มสาระการเรียนรู4ภาษาไทย จํานวน ๑ คน 
  ๔) กลุ/มสาระการเรียนรู4สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน ๑ คน 
  ๕) กลุ/มสาระการเรียนรู4สุขศึกษา และพลศึกษา จํานวน ๑ คน 
  ๖) กลุ/มสาระการเรียนรู4การงานอาชีพ และเทคโนโลยี จํานวน ๑ คน 
  ๗) กลุ/มสาระการเรียนรู4ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปS จํานวน ๑ คน 
  ๘) กลุ/มสาระการเรียนรู4ภาษาต/างประเทศ จํานวน ๑ คน 
  ๙) กิจกรรมพัฒนาผู4เรียน จํานวน ๑ คน 
 ๓. ลูกจ4างประจํา จํานวน ๑ คน 
 
หลักเกณฑ.การสรรหาและคัดเลือก 
 ๑. ผู4บริหารสถานศึกษา 
     ๑.๑ ผู4อํานวยการโรงเรียนดีเด/น  พิจารณาจากผลงานเชิงประจักษ8 
     ๑.๒ รองผู4อํานวยการโรงเรียนดีเด/น  พิจารณาจากผลงานเชิงประจักษ8 
 ๒. ครูสายงานการสอน 
     ๒.๑ การครองตน (๒๐ คะแนน) 
  มาตรฐานท่ี ๑ ปฏิบัติตนเปEนแบบอย/างท่ีดี 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๑ ปฏิบัติตนเปEนแบบอย/างท่ีดี 
  มาตรฐานท่ี ๒ แสวงหาความรู4เพ่ือพัฒนาตนเอง 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๑ การพัฒนาตนเอง 
  มาตรฐานท่ี ๓ การดํารงคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๑ มีคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต 
     ๒.๒ การครองคน ( ๒๐ คะแนน ) 
  มาตรฐานท่ี ๔ มีมนุษยสัมพันธ8ในการปฏิบัติงาน 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๑ ปฏิบัติงานได4เหมาะสม มีน้ําใจ เอ้ือเฟUVอเผื่อแผ/และเสียสละ 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๒ เห็นความสําคัญของผู4ร/วมงานและส/งเสริมการปฏิบัติงานเปEนหมู/คณะ 
  มาตรฐานท่ี ๕ ร/วมมือกับบุคลากรภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๑ ร/วมมือกับบุคลากรภายในโรงเรียน 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๒ ร/วมมือกับชุมชน และองค8กรอ่ืน 
  มาตรฐานท่ี ๖ มีความเปEนธรรมในการประพฤติปฏิบัติต/อบุคคลและสังคม 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๑ มีความเปEนธรรมในการปฏิบัติต/อบุคคล 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๒ มีความเปEนธรรมในการปฏิบัติต/อสังคม 
     ๒.๓ การครองงาน ( ๖๐ คะแนน ) 
  มาตรฐานท่ี ๗ การวางแผนเตรียมการจัดการเรียนรู4 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๑ การวางแผนการจัดการเรียนรู4 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๒ การเตรียมการจัดการเรียนรู4 



 

  ตัวบ/งชี้ท่ี ๓ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู4 
  มาตรฐานท่ี ๘ การดําเนินการจัดการเรียนรู4และการจัดกิจกรรมการเรียนรู4 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๑ การดําเนินการจัดการเรียนรู4 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๒ แผนปฏิบัติงานหรือมีโครงการหรือกิจกรรม ท่ีส/งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู4 
  มาตรฐานท่ี ๙ การใช4สื่อในการจัดการเรียนรู4 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๑ การใช4สื่อในการจัดการเรียนรู4 
  มาตรฐานท่ี ๑๐ การวัดผลและประเมินผล 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๑ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู4ของนักเรียน 
 ๓. ลูกจ4างประจํา  
     ๓.๑ การครองตน ( ๓๐ คะแนน ) 
  มาตรฐานท่ี ๑ ปฏิบัติตนเปEนแบบอย/างท่ีดี 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๑ ปฏิบัติตนเปEนแบบอย/างท่ีดี 
  มาตรฐานท่ี ๒ แสวงหาความรู4เพ่ือพัฒนาตนเอง 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๑ การพัฒนาตนเอง 
  มาตรฐานท่ี ๓ การดํารงคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๑ มีคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต 
     ๓.๒ การครองคน ( ๓๐ คะแนน ) 
  มาตรฐานท่ี ๔ มีมนุษยสัมพันธ8ในการปฏิบัติงาน 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๑ ปฏิบัติงานได4เหมาะสม มีน้ําใจ เอ้ือเฟUVอเผื่อแผ/และเสียสละ 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๒ เห็นความสําคัญของผู4ร/วมงานและส/งเสริมการปฏิบัติงานเปEนหมู/คณะ 
  มาตรฐานท่ี ๕ ร/วมมือกับบุคลากรภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๑ ร/วมมือกับบุคลากรภายในโรงเรียน 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๒ ร/วมมือกับชุมชน และองค8กรอ่ืน 
  มาตรฐานท่ี ๖ มีความเปEนธรรมในการประพฤติปฏิบัติต/อบุคคลและสังคม 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๑ มีความเปEนธรรมในการปฏิบัติต/อบุคคล 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๒ มีความเปEนธรรมในการปฏิบัติต/อสังคม 
     ๓.๓ การครองงาน ( ๔๐ คะแนน ) 
  มาตรฐานท่ี ๗ การจัดระบบข4อมูลสารสนเทศและการวางแผนดําเนินงาน 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๑ จัดระบบข4อมูลสารสนเทศได4ครบถ4วน ถูกต4อง เปEนปRจจุบันทันต/อการใช4งาน 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๒ มีแผนการดําเนินงานแก4ปRญหาหรือพัฒนางานท่ีรับผิดชอบ 
  มาตรฐานท่ี ๘ การดําเนินงานตามแผน 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๑ มีการดําเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค8 เปXาหมาย และข้ันตอนตามแผนท่ี
  กําหนดไว4 
  มาตรฐานท่ี ๙ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๑ มีการนิเทศติดตาม การดําเนินงานเปEนไปตามแผนท่ีกําหนด 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช4วิธีการหลากหลาย เครื่องมือท่ีเหมาะสมอย/าง 
  ต/อเนื่องนําผลการประเมินผลใช4ในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน 
  มาตรฐานท่ี ๑๐ การรายงานผลการประเมิน และเผยแพร/ต/อบุคลากรหรือหน/วยงานท่ี 



 

  เก่ียวข4อง 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๑ มีการรายงานผลการประเมินและเผยแพร/ต/อบุคลากรหรือหน/วยงานท่ีเก่ียวข4อง 
  มาตรฐานท่ี ๑๑ ผลงานเปEนท่ียอมรับ 
  ตัวบ/งชี้ท่ี ๑ มีผลงานเปEนท่ียอมรับ และปรากฏต/อสาธารณชน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

( นายดํารงค8  ตุลาสืบ ) 
ประธานกลุ/มโรงเรียนจังหวัดลําปาง กลุ/มท่ี ๔ : พญาวัง 

ผู4อํานวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กําหนดการสรรหาและคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด
น ของกลุ
มโรงเรียนพญาวัง” 
ประจําป4 พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
วัน / เดือน / ป4 กิจกรรมการสรรหาและคัดเลือก 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ/มโรงเรียน 
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ประกาศหลักเกณฑ8การคัดเลือกฯ 
๑ – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนแต/ละโรงเรียนส/งรายชื่อผู4บริหารสถานศึกษา ข4าราชการครู

พนักงานราชการ ครูอัตราจ4างและลูกจ4างประจํา ท่ีมีความประสงค8
เข4ารับการคัดเลือก 

๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ แต/งต้ังคณะกรรมการการสรรหาและคัดเลือกฯ 
๑๕ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู4บริหารสถานศึกษา ข4าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ4าง 

และลูกจ4างประจํา ส/งแบบเสนอขอรับการสรรหาข4าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดีเด/น และผลงานเพ่ือรับการคัดเลือกฯ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด/น 

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ/มโรงเรียนพญาวังประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบเสนอขอรับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
สังกดัสํานักงานเขตพื นที!การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35  กลุ่มพญาวงั ปีการศึกษาพ.ศ. 2557 

************************** 
 �ครูผูส้อนกลุ่มสาระ................................ �ครูผูส้อนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ระดับ    � มธัยมศึกษาตอนตน้  � มธัยมศึกษาตอนปลาย 
  � ลูกจา้งประจาํ     
    

1.ชื&อและนามสกุล (นาย / นาง / นางสาว)......................................................................................................... 
2.เกิดวนั............................เดือน....................................................พ.ศ.............................อาย.ุ......................ปี 
3. วฒิุการศึกษาสูงสุด..................................................จากสถาบนัการศึกษา................................................. 
4. วนัเดือนปีเริ&มรับราชการ..............................................................อายรุาชการ........................................ปี 5. 
ตาํแหน่งหนา้ที&ในปัจจุบนั..................................................................อตัราเงินเดือน.................................... 6. 
สถานศึกษาที&ทางาน...................................................................................................................................... 
ตาํบล/แขวง....................................................................อาํเภอ/เขต................................................................ 
จงัหวดั............................................................................รหสัไปรษณีย.์......................................................... 
โทรศพัท ์........................................................................โทรสาร................................................................... 
7. ที&อยูปั่จจุบนัที&สามารถติดต่อไดส้ะดวก......................................................................................................... 
ตาํบล/แขวง....................................................................อาํเภอ/เขต................................................................ 
จงัหวดั............................................................................รหสัไปรษณีย.์......................................................... 
โทรศพัท ์........................................................................มือถือ....................................................................... 
8. ประวติัการศึกษาและการฝึกอบรมพ.ศ..................... 
คุณวฒิุที&ไดรั้บ................................สาขาวชิา.................................สถาบนั.......................... พ.ศ.................
คุณวฒิุที&ไดรั้บ................................สาขาวชิา.................................สถาบนั.......................... พ.ศ.....................
คุณวฒิุที&ไดรั้บ................................สาขาวชิา.................................สถาบนั..........................พ.ศ……………. 
ฯลฯ 
9. ประวติัการรับราชการหรือการปฏิบติังาน 

พ.ศ..................ตาํแหน่ง/สถานะงาน.............................................โรงเรียน..................................
อาํเภอ......................................................................จงัหวดั......................................................................  

พ.ศ..................ตาํแหน่ง/สถานะงาน.............................................โรงเรียน..................................
อาํเภอ......................................................................จงัหวดั......................................................................  

ฯลฯ 
 



 

10. ผลงานดีเด่นหรือผลสาํเร็จของการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพและการปฏิบติังานตามหนา้ที&ที&เป็น
ประโยชน์ต่อครูนกัเรียนและผูรั้บบริการ (สรุปเนืFอหา 2 หนา้กระดาษ A4 สาหรับผลงานใหถ่้ายแนบทา้ย-
ภาคผนวก) โดยระบุ 10.1 ชื&อผลงาน 10.2 ขัFนตอนการผลิต/หรือดาเนินงาน (PDCA) 10.3 ประโยชน์ที&ไดรั้บ 
11. รางวลัที&เคยไดรั้บระดบัเขตพืFนที&การศึกษาขึFนไป (ปี 2555 – 2557)  
11.1 ชื&อรางวลั.......................................................................................ปีที&ไดรั้บ........................................  
ชื&อหน่วยงานองคก์รหรือสถาบนัที&มอบให้........................................................................................  
11.2 ชื&อรางวลั.......................................................................................ปีที&ไดรั้บ........................................  
ชื&อหน่วยงานองคก์รหรือสถาบนัที&มอบให้........................................................................................  
11.3 ชื&อรางวลั.......................................................................................ปีที&ไดรั้บ........................................ ชื&อ
หน่วยงานองคก์รหรือสถาบนัที&มอบให้........................................................................................  
ฯลฯ 

ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้นีF เป็นความจริง 
 
                 ลงชื&อ........................................................(ผูเ้สนอขอรับรางวลั)  

(........................................................) 
ตาํแหน่ง................................................................ 

ลงชื&อ........................................................(ผูรั้บรอง)  
(..........................................................) 

ตาํแหน่ง................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบแจ&งรายช่ือผู&สมัครเข&ารับการคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด
น ของกลุ
มโรงเรียนพญาวัง” 
 

โรงเรียน...............................................ตําบล............................อําเภอ.......................จงัหวัด...................... 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ - สกุล ตําแหน
ง 
อันดับ 
ค.ศ. 

วิทยฐานะ กลุ
มสาระการเรียนรู& 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ.......................................ผู4รับรอง 
(................................................) 

ผู4อํานวยการโรงเรียน............................ 
วันท่ี............เดือน....................................พ.ศ. ................... 

 
 
 
 
 
 



 

ประกาศเพ่ิมเติม 
 

เรื่อง  การคัดเลือก “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด/น ของกลุ/มโรงเรียนพญาวัง”                         

           จากการประชุมคณะกรรมการกลุ/มโรงเรียนพญาวัง เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห4องประชุม
อาคารสํานักงาน โรงเรียนเมืองปานวิทยา นั้น  จึงขอสรุปผลการประชุม ดังต/อไปนี้ 

1. ให4โรงเรียนแจ4งรายชื่อผู4สนใจเข4ารับการคัดเลือก ตามกลุ/มสาระการเรียนรู4และระดับละ ๑ คน โดย
มีผู4บริหารรับรอง ถึงสํานักงานกลุ/มโรงเรียนพญาวังโรงเรียนเมืองปานวิทยาภายในวันที ๔ ธันวาคม 
๒๕๕๗  

2. ส/งผลงาน/เอกสารอ่ืนๆ ตามเกณฑ8การคัดเลือก เนื้อหาความยาวไม/เกิน ๕๐ หน4า กระดาษ เอ ๔ 
ไม/รวมภาคผนวก ภายในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห4องประชุมอาคารพิกุล โรงเรียนเมืองปาน
วิทยา 

3. ผู4เข4าร/วมการคัดเลือกและผู4ท่ีได4รับการคัดเลือกเปEน “ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด/น ของ
กลุ/มโรงเรียนพญาวัง” จะได4รับประกาศเกียรติคุณทุกคน 

4. สามารถ Down Load  เอกสาร จากเว็บไซต8 http://www.mpws.ac.th 

5. หากท/านมีปRญหาหรือต4องการสอบถามข4อมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดต/อท่ี 
ผอ.ดํารงค8 ตุลาสืบ  โรงเรียนเมืองปานวิทยา หมายเลขโทรศัพท8 ๐๘๙-๙๕๑๔๗๒๔ 
ครูทิวาพร  ชุติกุลประสิทธิ์  โรงเรียนเมืองปานวิทยา หมายเลขโทรศัพท8 ๐๘๔-๘๐๗๓๙๐๕ 

****************************************** 


