ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ด้วยหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2554 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มผี ลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทย ฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญและหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.3/0293 ลงวันที่ 11 เมษายน 2556 และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 2051 ลงวันที่ 23 เมษายน 2556 กําหนดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
คัดเลือกผู้ขอรับการประเมินก่อนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 27
มิถุนายน 2556 มีมติคัดเลือกผู้ขอรับการประเมินดังกล่าวแล้ว รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
หากผู้ใดเห็นว่าคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกไม่เป็นจริงให้ดําเนินการ
คัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กําหนด ภายใน 15 วัน โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่
วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556
วิทยฐานะครูชาํ นาญพิเศษ
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ง /หน่วยงาน
1
นางวาสนา
ครู โรงเรียนทุง่ โพธิ์วิทยา
เจนการ

2

นายสานนท์
เพ็งแก้ว

ครู โรงเรียนทุง่ โพธิ์วิทยา

ชื่อผลงาน
1. รางวัลชนะเลิศการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาต้นแบบ
ระดับเงิน ระดับประเทศ จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2555
2. รางวัลชนะเลิศการประกวด อย.น้อย จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
3. “อย.น้อย The Best Practices” จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553
4. เสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น จากศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
กระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2556
5. ชมรมคุม้ ครองผู้บริโภคที่มีผลงานดีเด่น ประจําปี 2555 จากสํานักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2555
6. ครูที่ปรึกษาชมรมคุ้มครองผู้บริโภคที่มีผลงานดีเด่น ประจําปี 2555
จากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2555
1. รางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 60 การขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์หญิง ระดับ ม.4 - 6 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
2. รางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 การขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ชาย ระดับ ม. 1 - 3 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2555

สัดส่วนของผล
ร้อยละ 85
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

หมายเหตุ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ
รางวัลคุณภาพ
เทียบเคียง ฯ
รางวัลคุณภาพ
เทียบเคียง ฯ
รางวัลคุณภาพ
เทียบเคียง ฯ
รางวัลคุณภาพ
เทียบเคียง ฯ

ร้อยละ 100

รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ

ร้อยละ 100

รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ

- 2 วิทยฐานะครูชาํ นาญพิเศษ
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ง /หน่วยงาน
ชื่อผลงาน
นางสาวทิพวรรณ ครู โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. ครูผสู้ อนดีเด่น จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ. 2555
3
แซ่ขอ
2. รางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน เหรียญทอง ระดับประเทศ จากสํานักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556
4

นางสุจินต์
ครู โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนา 1. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชาติ การออกแบบบรรจุภัณฑ์
ภิญญานิล พิทยาคม
ผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – 3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2552 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกล
สู่สากล” จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556
2. รางวัลเกียรติบัตร ประเภทโรงเรียนในโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การทํา Web Medil ประจําปี 2552 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556
3. โล่รางวัลและเกียรติบัตรได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร จากกระทรวงสาธารณสุข
4. รางวัล 3 เหรียญเงิน ระดับชาติ กิจกรรมหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจําปีการศึกษา 2554 “สุดยอดเด็กไทย
ก้าวล้ํา สู่ผู้นําอาเซียน” จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. รางวัลครูสอนดี พ.ศ. 2554 “สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง” จาก
สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
6. รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา

สัดส่วนของผล
ร้อยละ 100
ร้อยละ 90

หมายเหตุ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ

ร้อยละ 100

รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ

ร้อยละ 100

รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ

ร้อยละ 100

รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ
รางวัลคุณภาพ
เทียบเคียง ฯ

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

รางวัลคุณภาพ
เทียบเคียง ฯ
รางวัลคุณภาพ
เทียบเคียง ฯ

- 3 วิทยฐานะครูชาํ นาญพิเศษ
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
5
นางสาวนิตยา
ดวงมณี

6

ตําแหน่ง /หน่วยงาน
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต

นางสาวสุภากาญน์ ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา
รักษาวงศ์

ชื่อผลงาน
สัดส่วนของผล
ร้อยละ 100
1. ครูผฝู้ ึกสอน รางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม. 1 – 3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2553 จาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง การแข่งขันพูด ร้อยละ 100
ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม. 1 – 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ประจําปีการศึกษา 2554 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ครูผสู้ อนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง การแข่งขันพูด ร้อยละ 100
ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม. 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ประจําปีการศึกษา 2554 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ครูผสู้ อนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง การแข่งขันพูด ร้อยละ 100
ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม. 1 – 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ประจําปีการศึกษา 2555 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ CE Book) ระดับชั้น ม.1 – 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ประจําปีการศึกษา 2555 “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วย
ปัญญา : Supremacy with Grace and Wisdom” จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตย
ตัวอย่างต่อเนื่อง ประจําปีการศึกษา 2554 จากคณะกรรมการอกลักษณ์
ของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
3. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจําปีการศึกษา 2555
จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ

ร้อยละ 100

รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ

ร้อยละ 80

รางวัลคุณภาพ
เทียบเคียง ฯ

ร้อยละ 50

รางวัลคุณภาพ
เทียบเคียง ฯ

- 4 วิทยฐานะครูชาํ นาญพิเศษ
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
7
นางผกาทิพย์
ฤทธิ์รักษ์

ตําแหน่ง /หน่วยงาน
ชื่อผลงาน
ครู
๑. โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง”
โรงเรียนเมืองถลาง
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ
พ.ศ. 2553
๒. รางวัลเกียรติยศโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยม ระดับประเทศ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุม่ กัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้าง
เครือข่ายวิถีพุทธ พ.ศ. 2553
๓. โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับธนาคารออมสิน พ.ศ. 2553

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ง /หน่วยงาน
ชื่อผลงาน
1
นายเสริมพล แก้วขาว ครู โรงเรียนสตรีพังงา 1. รางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเหรียญทอง) “ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากเศษ
วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.4 – 6 จากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
2. รางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเหรียญทอง) “ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากเศษ
วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.4 – 6 จากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554
3. รางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเหรียญทอง) “ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จาก
เศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1 – 3 จากสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554
4. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ” พ.ศ. 2556 จากสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556

สัดส่วนของผล
ร้อยละ 100

หมายเหตุ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ

ร้อยละ 100

รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ

ร้อยละ 100

รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ

สัดส่วนของผล
ร้อยละ 100

หมายเหตุ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ

ร้อยละ 100

รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ

ร้อยละ 100

รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ

ร้อยละ 100

รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ

- 5 ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
2
นางนงนุช ผลทวี

ตําแหน่ง /หน่วยงาน
ชื่อผลงาน
ครู
1. รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์
โรงเรียนทับปุดวิทยา โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 – 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

สัดส่วนของผล
ร้อยละ 100

หมายเหตุ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ

ร้อยละ 100

รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ

ร้อยละ 100

รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ

ร้อยละ 100

รางวัลคุณภาพ
เทียบเคียง ฯ

ร้อยละ 100

รางวัลคุณภาพ
เทียบเคียง ฯ

ร้อยละ 100

รางวัลคุณภาพ
เทียบเคียง ฯ
รางวัลคุณภาพ
เทียบเคียง ฯ

ประจําปีการศึกษา 2553 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554

2. รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 – 6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจําปีการศึกษา 2554 จากสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2555
3. รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 – 6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจําปีการศึกษา 2555 จากสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556
4. Master Teacher วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. 2553 และได้
สอบผ่านการศึกษาอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วันที่ 3 – 12
พฤษภาคม 2533 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ในวิชาคณิตศาสตร์
ระดับดีมาก
5. คณะกรรมการจัดทําคู่มือครูสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
6. คณะกรรมการดําเนินการจัดทําคู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้น
ม.4 – 6 เล่ม 6 กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
7. คณะทํางานการจัดทําเอกสารประกอบการอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
8. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
9. ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

- 6 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
3
นางสุคนธ์
เทพณรงค์

ตําแหน่ง /หน่วยงาน
ชื่อผลงาน
ครู โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – 6

สัดส่วนของผล
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น
ม.1 – 6
3. รางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาพอเพียง

ร้อยละ 100

4. รางวัลชนะเลิศ ครูดีเด่นสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2553 ของคุรุสภา

ร้อยละ 100

5. รางวัลชนะเลิศ ครูผมู้ ีผลงานด้านจริยศึกษา

ร้อยละ 100

6. โทรทัศน์ครู ตอน “แกะร่องท่องรอย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น”

ร้อยละ 100

7. รางวัลชนะเลิศครูดีเด่นผู้สง่ เสริมและพัฒนาการใช้ภาษาไทย

ร้อยละ 100

8. ประกาศเกียรติบัตรการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาพังงา

ร้อยละ 100

หมายเหตุ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ
รางวัลคุณภาพ
เทียบเคียง ฯ
รางวัลคุณภาพ
เทียบเคียง ฯ
รางวัลคุณภาพ
เทียบเคียง ฯ

- 7 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
4 นายถนอมเกียรติ

งานสกุล

ตําแหน่ง /หน่วยงาน
ครู โรงเรียนเมืองถลาง

ชื่อผลงาน
1. ครูต้นแบบ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

สัดส่วนของผล
ร้อยละ 100

2. ผลงานวิจัย จากสภาการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2539

ร้อยละ 100

3. รางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เหรียญทองระดับประเทศ) จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
4. รางวัลคุรุสภา เข็มทองคํา “คุรุสภาสดุดี”จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
พ.ศ. 2539
5. รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ จากสมาคมคณิตศาสตร์
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2554
6. โรงเรียนต้นแบบในโครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝันจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2548 รางวัลดีเด่นการนําเสนอ
นวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
7. กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) พ.ศ. 2548 - 2552

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

หมายเหตุ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ

ร้อยละ 100

รางวัลคุณภาพ
เทียบเคียง ฯ

ร้อยละ 100

รางวัลคุณภาพ
เทียบเคียง ฯ

- 8 วิทยฐานะผู้อํานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ง /หน่วยงาน
1
นายมนตรี พรผล
ผู้อํานวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา

2

ชื่อผลงาน
สัดส่วนของผล
ร้อยละ 100
1. โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2554
ร้อยละ 100
2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ สํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2555
ร้อยละ 100
3. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน สํานักนายก รัฐมนตรี พ.ศ. 2555
4. ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ร้อยละ 100
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556

นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อํานวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 1. สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2552
2. รางวัลชนะเลิศระดับประเทศด้านการทํากิจกรรม อย.น้อย
ต่อเนื่อง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข ปีการศึกษา 2552
3. สถานศึกษาพอเพียง 2552 กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553
4. สถานศึกษาที่สามารถรักษามาตรฐาน ประเภทชมรม TO BE
NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับเงินปีท่ี 1 กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2553
5. รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับประเทศโครงการกรุงไทยยุววาณิช
ประจําปี 2553 ธนาคารกรุงไทย พ.ศ. 2554
6. ผู้ทําคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา หน่วยงานที่ให้รางวัล
สกสค. พ.ศ. 2555

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

หมายเหตุ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ
รางวัลคุณภาพ
เทียบเคียง ฯ
รางวัลคุณภาพ
เทียบเคียง ฯ
รางวัลคุณภาพ
เทียบเคียง ฯ
รางวัลคุณภาพ
เทียบเคียง ฯ
รางวัลคุณภาพ
เทียบเคียง ฯ

- 9 วิทยฐานะผู้อํานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ง /หน่วยงาน
3
นายอุเทน จิตต์สํารวย ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองถลาง

ชื่อผลงาน
1. รางวัลเกียรติยศโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยม ระดับระเทศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่ม
กัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ พ.ศ. 2554
2. สถานศึกษาแบบอย่าง “สถานศึกษาพอเพียง 2554”
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์และมูลนิธสิ ยามกัมมาจล พ.ศ. 2555
3. รางวัลผู้บริหารผู้มีผลงานดีเด่นจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555
4. โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2556
5. นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครูและ
การเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้เทคนิควิธี “ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารตามแนวเมืองถลางโมเดล” จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556

สัดส่วนของผล
ร้อยละ 80

หมายเหตุ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ

ร้อยละ 100

รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ

ร้อยละ 100

รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ
รางวัลคุณภาพ
เทียบเคียง ฯ
รางวัลคุณภาพ
เทียบเคียง ฯ

ร้อยละ 80
ร้อยละ 100

- 9 วิทยฐานะรองผู้อํานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ง /หน่วยงาน
ชื่อผลงาน
สัดส่วนของผล
ร้อยละ 100
1
นายสมชาย บุญรักษา รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองถลาง 1.โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ“เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง”
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่าย
วิถีพุทธ พ.ศ. 2553
ร้อยละ 100
2. รางวัลเกียรติยศโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยม
ระดับประเทศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่ม
กัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ พ.ศ. 2553
ร้อยละ 100
3. โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับธนาคาร
ออมสิน พ.ศ.2553
4. รางวัลเกียรติยศโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงงาน ร้อยละ 100
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ กิตติคุณ ประโยชน์สุขแห่ง
มหาชน”สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุ่ม
กัลยาณมิตรเพื่อการเสริม สร้างเครือข่ายวิถีพุทธ พ.ศ. 2554
ร้อยละ 100
5. สถานศึกษาแบบอย่าง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” กระทรวง ศึกษาธิการ ร่วมกับสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และ
มูลนิธสิ ยามกัมมาจล พ.ศ.2555

หมายเหตุ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ
รางวัลสูงสุด
ระดับชาติ

แบบคัดคานผูไ ดรับการคัดเลือกใหเขารับการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการ
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูมีผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษ
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ขอมูลของผูคัดคาน
1. ชื่อ ...........................................ชื่อสกุล..........................................................
2. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน…………………………………………………
3. อาชีพ รับราชการ ตําแหนง............................ระดับ/วิทยฐานะ............................
สังกัด.................................
อื่นๆ ระบุ............................................
4. ที่อยูที่สามารถติดตอได.................................................................................................
5. หมายเลขโทรศัพท..................................e-mail address…………………..…………
มีความประสงคขอคัดคานผูไดรับการคัดเลือก ชื่อ..................................ชื่อสกุล...........................
ตําแหนง.............................................สังกัด.........................................................
โดยมีประเด็นคัดคานดังนี้
1. ดานคุณสมบัติ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
2. ดานผลงาน
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
3. ดานอื่น ๆ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตน ถูกตอง และเปนความจริง
ลงชื่อ.................................................................
(.................................................................)
ผูคัดคาน
วันที่..........เดือน....................พ.ศ.......................
หมายเหตุ คําคัดคานจะไดรบั การพิจารณาตอเมื่อระบุขอมูลของผูคัดคานชัดเจน และควรระบุ
ประเด็นการคัดคานไมเกิน 1 หนากระดาษ A 4

