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กลุมบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

โครงการ งาน “วันเกียรติยศ เราสรางเองได”
ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2561
วันศุกรที่ 28 กันยายน 2561
หลักการและเหตุผล
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาภู เ ก็ต นอกจากเปน หน ว ยงานหลั ก ในการขั บ เคลื่อ นนโยบาย
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
ภูเก็ตใหไปสูเปาหมายที่กําหนด คือ เปนองคการแหงการเรียนรูสมัยใหมที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยการสงเสริม
สนั บ สนุ น ให บุ คลากรในทุ ก ระดั บ มี ค วามกระตื อ รือ ร น ในการศึก ษา ค น หาความรู จนเกิ ด เป น การพั ฒ นาตนเอง
พัฒ นางาน และพั ฒ นาองค การแล ว เปาหมายที่สําคัญ ซึ่งถือเปน ภารกิจ หลักของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ตอีกประการหนึ่ง คือ การสรางจิตสํานึกในดานคุณธรรม และจริยธรรมใหแกบุคลากรในองคการ
ตั้งแตระดับผูเรียน ซึ่งเปนเยาวชนของชาติ ตลอดถึง ขาราชการครู ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น
พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ซึ่งเปนบุคลากรในสังกัด โดยยึดถือแนวทางตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 75 ซึ่งกําหนดวา “ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูใดมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษใหกระทรวงเจาสังกัด สวนราชการและ
หนวยงานการศึกษาดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติตามควรแกกรณี” ดวย
ในการนี้ เพื่อใหบรรลุเปาหมายทั้งสองอยาง จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการสรางบรรยากาศการเรียนรูใน
การพัฒนาองคการ ไปพรอมกันกับการสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรในหนวยงานในทุกตําแหนง ซึ่งตั้งใจศึกษา
เลาเรียน ประพฤติปฏิบัติดีในดานคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติหนาที่ราชการจนมีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ จึง
กําหนดใหมีโครงการพัฒนาองคการสูการเรียนรูไปพรอมกับ การยกยองเชิดชูเกียรติใหแกบุคลากรดังกลาว ภายใตชื่อ
โครงการ งาน“วันเกียรติยศ เราสรางเองได” โดยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
ของสถานศึกษาในเครือขายทั้ง 8 แหง และการประกาศยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคลากรผูประกอบคุณงามความดีขึ้น
ดวยการจัดกิจกรรมใหมีการมอบรางวัลตาง ๆ ในงาน จํานวน 47 รางวัล ดังนี้
1.รางวัลสําหรับผูเรียน จํานวน 24 รางวัล ประกอบดวย
1.เยาวชนตนแบบ ดานการเรียนรูดีเดน จํานวน 8 รางวัล/8 กลุมเครือขาย
2.เยาวชนตนแบบ ดานคุณธรรม และจริยธรรมดีเดน จํานวน 8 รางวัล/8 กลุมเครือขาย
3.เยาวชนตนแบบ ดานจิตอาสาดีเดน จํานวน 8 รางวัล/8 กลุมเครือขาย
2.รางวัลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น จํานวน 14 รางวัล ประกอบดวย
1.“ผูทําคุณประโยชนตอการศึกษา สายครูผูสอนดีเดน” จํานวน 8 รางวัล/8 กลุมเครือขาย
2.“ผูทําคุณประโยชนตอการศึกษา สายผูบริหารสถานศึกษาดีเดน” จํานวน 3 รางวัล
3. บุคลากรทางการศึกษาอื่นดีเดน จํานวน 3 รางวัล
3.รางวัลสําหรับพนักงานราชการ/ลูกจางชั่วคราวดีเดน จํานวน 8 รางวัล/8 กลุมเครือขาย
4.รางวัลลูกจางประจําดีเดน จํานวน 1 รางวัล

ปฏิทนิ การดําเนินการคัดเลือกรางวัล งาน “วันเกียรติยศ เราสรางเองได” ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2561
ในระดับสถานศึกษาและระดับกลุมเครือขาย
1.รางวัลสําหรับผูเรียน จํานวน 24 รางวัล ประกอบดวย
1.เยาวชนตนแบบ ดานการเรียนรูดีเดน (จํานวน 8 รางวัล/8 กลุมเครือขาย)
2.เยาวชนตนแบบ ดานคุณธรรม และจริยธรรมดีเดน (จํานวน 8 รางวัล/8 กลุมเครือขาย)
3.เยาวชนตนแบบ ดานจิตอาสาดีเดน (จํานวน 8 รางวัล/8 กลุมเครือขาย)
2.รางวัลสําหรับขาราชการครูและผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 11 รางวัล ประกอบดวย
1.ผูทําคุณประโยชนตอการศึกษา สายครูผูสอนดีเดน (จํานวน 8 รางวัล/8 กลุมเครือขาย)
2.บุคลากรทางการศึกษาอื่นดีเดน จํานวน 3 รางวัล
3.รางวัลสําหรับพนักงานราชการ/ลูกจางชั่วคราวดีเดน (จํานวน 8 รางวัล/8 กลุมเครือขาย)

ที่

ขั้นตอน

ระยะเวลา

1. ประกาศรับสมัคร

วันที่ 6 สิงหาคม 2561

2. รับสมัคร

วันที่ 10 - 17 สิงหาคม 2561

3. ดําเนินการคัดเลือก
วันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2561
“ระดับสถานศึกษา”
4. ดําเนินการคัดเลือก
วันที่ 25 สิงหาคม – 3 กันยายน 61
“ระดับกลุมเครือขาย”
5. กลุมเครือขายสงผลการคัดเลือก
ใหแกสํานักงานเขตพื้นที่
ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

การคัดเลือกรางวัล
ผูเรียน ครูผูสอน บุคลากร
ทางการ
ศึกษาอื่น

พนักงาน
ราชการ/
ลูกจาง
ชั่วคราว
























ปฏิทนิ การดําเนินการคัดเลือกรางวัล งาน “วันเกียรติยศ เราสรางเองได” ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2561
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รางวัลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา จํานวน 7 รางวัล
1.ผูทําคุณประโยชนตอการศึกษา สายผูบริหารสถานศึกษาดีเดน จํานวน 3 รางวัล
2.บุคลากรทางการศึกษาอื่นดีเดน จํานวน 3 รางวัล
3.ลูกจางประจําดีเดน จํานวน 1 รางวัล

ที่

ขั้นตอน

ระยะเวลา

การคัดเลือกรางวัล
ผูบริหาร
สถานศึกษา

1. ประกาศรับสมัคร

วันที่ 6 สิงหาคม 2561



2. รับสมัคร

วันที่ 10 – 17 สิงหาคม 2561



3. ดําเนินการคัดเลือก
วันที่ 18 -24 สิงหาคม 2561
“ระดับกลุมเครือขาย”
4. ดําเนินการคัดเลือก
วันที่ 25 สิงหาคม – 3 กันยายน 61
“ระดับเขตพื้นที่”
5. ประชาสัมพันธรายชื่อ
ผูผานการคัดเลือก
วันที่ 4 – 6 กันยายน 2561
6. ดําเนินการจัดใหมีการลงคะแนน
โหวต/ประกาศรายชื่อผูผา น
การคัดเลือก

วันที่ 7 กันยายน 2561





บุคลากร
ทางการ
ศึกษาอื่น

ลูกจาง
ประจํา













งาน “วันเกียรติยศ เราสรางเองได”
ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2561
1.รางวัลสําหรับผูเรียนในสังกัด
1.เยาวชนตนแบบ ดานการเรียนรูดีเดน (จํานวน 8 รางวัลจาก 8 กลุมเครือขาย)
2.เยาวชนตนแบบ ดานคุณธรรม และจริยธรรมดีเดน (จํานวน 8 รางวัลจาก 8 กลุมเครือขาย)
3.เยาวชนตนแบบ ดานจิตอาสาดีเดน (จํานวน 8 รางวัลจาก 8 กลุมเครือขาย)
รวมผูเขารับเกียรติบัตร จํานวน 24 ราย
1.เยาวชนตนแบบ ดานการเรียนรู (จํานวน 8 รางวัล จาก 8 กลุมเครือขาย )
คุณสมบัติ
1.เปนผูเรียนในสถานศึกษากลุมเครือขาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
2.ไมจํากัดอายุหรือระดับชั้น
3.มีผลการเรียนดีเดน ไมนอยกวา 3.00 จํานวน 3 ปการศึกษาตอเนื่องกัน
4. มีความประพฤติดี อยูในระเบียบวินัยของสถานศึกษา
5.เปนผูเรียนที่มีผลงาน หรือการมีสวนรวมในกิจกรรมดานวิชาการตาง ๆ ของสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ เปนแกนนํา/
ตัวแทนของโรงเรียนในการจัดโครงการฯ/แผนงานที่เกี่ยวของกับการเรียนรู หรือไดรับใบรับรอง/
ใบประกาศ
เกียรติคุณ/โล/รางวัล/การยกยองจากบุคคล/หนวยงาน/องคกรตาง ๆ ในดานวิชาการ
วิธีการดําเนินการ/การคัดเลือก
1.สถานศึกษาแตละแหง ตั้งคณะกรรมการฯ คัดเลือก ระดับสถานศึกษา จํานวน 5 คน ประกอบดวย
1) ผูอํานวยการสถานศึกษา
เปนประธาน
2) ประธานกรรมการสถานศึกษา/ผูแทนกรรมการ
กรรมการ
3) ผูแทนผูปกครอง
กรรมการ
4) ผูแทนขาราชการครูในสถานศึกษา จํานวน 2 คน
กรรมการ
5) เจาหนาที่ธุรการ/ผูที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสถานศึกษา เลขานุการ
2. ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ 1. ดําเนินการคัดเลือกผูเรียนที่มีคุณสมบัติ เพียง 1 คน
เปนตัวแทนของสถานศึกษา โดยใหแตละสถานศึกษาจัดทําประวัติ ความเรียง แผนพับ หรือเอกสารใด ๆ
ของผูเรียนที่ไดรับการคัดเลือก เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลระดับกลุมเครือขาย ทั้งนี้หลักเกณฑการ
พิจารณาคัดเลือกใหเปนไปตามที่สถานศึกษากําหนด
3. กําหนดใหคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลระดับกลุมเครือขาย ทําหนาที่ พิจารณาคัดเลือกผูเรียนในสถานศึกษาของ
กลุมเครือขายที่มีคุณสมบัติ จํานวน 1 คน เพื่อเปนตัวแทนของกลุมเครือขาย ทั้งนี้หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกให
เปนไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลระดับกลุมเครือขายกําหนด
4.ประธานคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลระดับกลุมเครือขายสงรายชื่อ และเอกสารของผูเรียนที่ผาน
การคัดเลือกดังกลาว แกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อเปนตัวแทนกลุมเครือขาย เขารับเกียรติ
บัตรตอไป

-22.เยาวชนตนแบบ ดานคุณธรรม และจริยธรรม (จํานวน 8 รางวัลจาก 8 กลุมเครือขาย)
คุณสมบัติ
1.เปนผูเรียนในสถานศึกษากลุมเครือขาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
2.ไมจํากัดอายุหรือระดับชั้น
3.มีผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ํากวา …2.50…
4. มีความประพฤติดี อยูในระเบียบวินัยของสถานศึกษา
5.เปนผูเรียนที่มีผลงานหรือประพฤติปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีในดานคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญูกตเวทิตาตอผู
มีพระคุณ และบําเพ็ญตนเปนประโยชนและเปนที่ยอมรับของสังคม โดยไดใบรับรอง/ใบประกาศเกียรติคุณ/โล/รางวัล/
การยกยองจากบุคคล/หนวยงานตาง ๆ ในดานคุณงามความดี เปนที่ยอมรับและชื่นชม
วิธีการดําเนินการ/การคัดเลือก
1.สถานศึกษาแตละแหง ตั้งคณะกรรมการฯ คัดเลือก ระดับสถานศึกษา จํานวน 5 คน ประกอบดวย
1) ผูอํานวยการสถานศึกษา
เปนประธาน
2) ประธานกรรมการสถานศึกษา/ผูแทนกรรมการ
กรรมการ
3) ผูแทนผูปกครอง
กรรมการ
4) ผูแทนขาราชการครูในสถานศึกษา จํานวน 2 คน
กรรมการ
5) เจาหนาที่ธุรการ/ผูที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสถานศึกษา เลขานุการ
2. ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ 1. ดําเนินการคัดเลือกผูเรียนที่มีคุณสมบัติ เพียง 1 คน
เปนตัวแทนของสถานศึกษา โดยใหแตละสถานศึกษาจัดทําประวัติ ความเรียง แผนพับ หรือเอกสารใด ๆ
ของผูเรียนที่ไดรับการคัดเลือก เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลระดับกลุมเครือขาย ทั้งนี้หลักเกณฑการ
พิจารณาคัดเลือกใหเปนไปตามที่สถานศึกษากําหนด
3. กําหนดใหคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลระดับกลุมเครือขาย ทําหนาที่ พิจารณาคัดเลือกผูเรียนในสถานศึกษาของ
กลุมเครือขายที่มีคุณสมบัติ จํานวน 1 คน เพื่อเปนตัวแทนของกลุมเครือขาย ทั้งนี้หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกให
เปนไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลระดับกลุมเครือขายกําหนด
4.ประธานคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลระดับกลุมเครือขายสงรายชื่อ และเอกสารของผูเรียนที่ผาน
การคัดเลือกดังกลาว แกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อเปนตัวแทนกลุมเครือขาย เขารับ
เกียรติบัตรตอไป

-33.เยาวชนตนแบบ ดานจิตอาสา (จํานวน 8 รางวัลจาก 8 กลุมเครือขาย)
คุณสมบัติ
1.เปนผูเรียนในสถานศึกษากลุมเครือขาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
2.ไมจํากัดอายุหรือระดับชั้น
3.มีผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ํากวา ……2.50…….
4. มีความประพฤติดี อยูในระเบียบวินัยของสถานศึกษา
5.เปนผูเรียนที่มีจิตอาสาเพื่อสังคม โดยการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ เปนตัวแทนหรือ
แกนนํานักเรียนในการจัดทําโครงการฯ/กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดประโยชนตอสวนรวม สถานศึกษา
มีมนุษย
สั ม พั น ธ ดี มี ใ จรั ก งานบริ ก าร มี น้ํ า ใจเอื้ อ เฟ อ เผื่ อ แผ คอยแบ ง ป น ช ว ยเหลื อ ครอบครั ว เพื่ อ นนั ก เรี ย น คุ ณ ครู
สถานศึกษา และสังคม จนเปนที่รักใครชื่นชม
วิธีการดําเนินการ/การคัดเลือก
1.สถานศึกษาแตละแหง ตั้งคณะกรรมการฯ คัดเลือก ระดับสถานศึกษา จํานวน 5 คน ประกอบดวย
1) ผูอํานวยการสถานศึกษา
เปนประธาน
2) ประธานกรรมการสถานศึกษา/ผูแทนกรรมการ
กรรมการ
3) ผูแทนผูปกครอง
กรรมการ
4) ผูแทนขาราชการครูในสถานศึกษา จํานวน 2 คน
กรรมการ
5) เจาหนาที่ธุรการ/ผูที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสถานศึกษา เลขานุการ
2. ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ 1. ดําเนินการคัดเลือกผูเรียนที่มีคุณสมบัติ เพียง 1 คน
เปนตัวแทนของสถานศึกษา โดยใหแตละสถานศึกษาจัดทําประวัติ ความเรียง แผนพับ หรือเอกสารใด ๆ
ของผูเรียนที่ไดรับการคัดเลือก เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลระดับกลุมเครือขาย ทั้งนี้หลักเกณฑการ
พิจารณาคัดเลือกใหเปนไปตามที่สถานศึกษากําหนด
3. กําหนดใหคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลระดับกลุมเครือขาย ทําหนาที่ พิจารณาคัดเลือกผูเรียนในสถานศึกษาของ
กลุมเครือขายที่มีคุณสมบัติ จํานวน 1 คน เพื่อเปนตัวแทนของกลุมเครือขาย ทั้งนี้หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกให
เปนไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลระดับกลุมเครือขายกําหนด
4.ประธานคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลระดับกลุมเครือขายสงรายชื่อ และเอกสารของผูเรียนที่ผาน
การคัดเลือกดังกลาว แกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อเปนตัวแทนกลุมเครือขาย เขารับ
เกียรติบัตรตอไป

-42.รางวัลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รางวัล “ผูทําคุณประโยชนตอการศึกษา สายครูผูสอนดีเดน” (จํานวน 8 รางวัล จาก 8 กลุมเครือขาย)
คุณสมบัติ
1. เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
2. มีอายุราชการไมนอยกวา 10 ป นับจากวันที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง (นับถึงวันเปดรับสมัครวันสุดทาย)
3. เปนผูมีความประพฤติดี ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางลงโทษทางวินัยยอนหลัง 5 ป
4. เปนผูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีสวนสงเสริม สนับสนุน หรือเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรอยางสม่ําเสมอ
เปน
วิทยากร/คณะกรรมการฯ/แกนนําในการจัดทําโครงการฯ/กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดประโยชนตอสวนรวม สถานศึกษา วง
การศึกษาอยางตอเนื่อง มีความรักและศรัทธาในงานหรือในวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธดี มีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ คอย
แบงปน ชวยเหลือ เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา หรือองคกร จนเปนเปนที่รักใครชื่นชม ยอนหลัง 5 ป
5.เปนผูมีผลการปฏิบัติงานหรือผลงานที่ไดรับการยกยองวาดีเดนและเปนที่ยอมรับ โดยเปนผลการปฏิบัติงานหรือ
ผลงานในหนาที่รับผิดชอบ ซึ่งเปนประโยชนตอราชการและสังคม เปนตัวอยางแกบุคคลอื่นได รวมทั้งเปนผลงานที่เกิด
จากความคิดสรางสรรค และการปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะ ทุมเท เสียสละ จนเกิดผลดีแกราชการ ยอนหลัง 5 ป
วิธกี ารดําเนินการ/การคัดเลือก
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ที่ประสงคเขารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครไดที่
สถานศึกษาตนสังกัด หรือดูรายละเอียดขอมูลและ Download ใบสมัครไดที่ www.phuketarea.go.th
หัวขอ “ขาวสารกลุมบริหารงานบุคคล”
2. ผูสมัครกรอกขอมูลสวนตัว ประวัติการทํางานลงในใบสมัคร และสงเอกสารหลักฐานผลงานตาง ๆ ตาม
ประกาศรับสมัครที่สถานศึกษาตนสังกัด ตั้งแตวันที่ 10-17 สิงหาคม 2561
3. ใหสถานศึกษาแตละแหง ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับ
สถานศึกษา จํานวน 5 คน ดังนี้
1) ผูอํานวยการสถานศึกษา
เปนประธาน
2) ประธานกรรมการสถานศึกษา/ผูแทนกรรมการสถานศึกษา
กรรมการ
3) ผูแทนผูปกครอง
กรรมการ
4) ผูแทนขาราชการครูในสถานศึกษา จํานวน 2 คน
กรรมการ
5) เจาหนาที่ธุรการ/ผูที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสถานศึกษา
เลขานุการ

-54. ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ 3. ดําเนินการคัดเลือกขาราชการครูที่มีคุณสมบัติ
เพียง
1 คน เปนตัวแทนของสถานศึกษา โดยหลักเกณฑการประเมินใหเปนไปตามเอกสารหมายเลข 1 -5
5. เมื่อสถานศึกษาดําเนินการคัดเลือกจนไดขาราชการครูที่เปนตัวแทน ตามขอ 4. แลว ใหเสนอรายชื่อ พรอม
สงใบสมัคร และเอกสารหลักฐานผลงานตาง ๆ ตามประกาศรับสมัคร ตอประธานคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลระดับ
กลุมเครือขายของตนเอง
6. กําหนดใหคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลระดับกลุมเครือขาย ทําหนาที่ พิจารณาคัดเลือกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ของสถานศึกษาในกลุมเครือขายที่มีคุณสมบัติ จํานวน 1 คน เพื่อเปนตัวแทนของ
กลุมเครือขาย ทั้งนี้หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกใหเปนไปตามเอกสารหมายเลข 1 -5
7.ประธานกลุมเครือขายสงรายชื่อ และเอกสารของขาราชการครูที่ไดรับการคัดเลือกดังกลาว แกสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อเขารับเกียรติบัตรตอไป

-63.บุคลากรทางการศึกษาอื่นดีเดน จํานวน 3 รางวัล
รางวัล “บุคลากรทางการศึกษาอื่นดีเดน” (ระดับชํานาญการพิเศษ/อาวุโส จํานวน 1 รางวัล)
คุณสมบัติ
1. เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
2. เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ระดับชํานาญการพิเศษ/อาวุโส ซึ่งปฏิบัติงานอยูในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
3. เปนผูมีความประพฤติดี ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางลงโทษทางวินัย
4. เปนแบบอยางที่ดี และเปนที่ยอมรับ ในดานการครองตน ครองคน ครองงาน (ตามเอกสารหมายเลข 6)
วิธีดําเนินการ/การคัดเลือก ดวยวิธีการประเมิน 360 องศา ดังนี้
1.คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลระดับกลุมเครือขาย ทําหนาที่เปนคณะกรรมการคัดเลือก ระดับกลุมเครือขาย
มีหนาที่พิจารณากลั่นกรองขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ระดับชํานาญการพิเศษ/อาวุโสตามบัญ ชี
รายชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติ และผลงานดีเดนตามหลักเกณฑ (เอกสารหมายเลข 6) จํานวน 2 ราย เสนอตอคณะกรรมการ
คัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ผูผานการคัดเลือกสูงสุด จํานวน 16 ราย)
2.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต แตงตั้งคณะกรรมการฯ คัดเลือก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อดําเนินการคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่ผานการเสนอชื่อจากกลุมเครือขายตาง ๆ ตามขอ
1. ประกอบดวย
1) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ประธาน
2) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จํานวน 2 คน กรรมการ
3) ประธานกลุมเครือขาย/ผูอํานวยการสถานศึกษาในเครือขาย วิทยฐานะไมต่ํากวาชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นักทรัพยากรบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
เลขานุการ
3.คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ 2. พิจารณาคัดเลือก ขาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาอื่น
ระดับชํานาญการพิเศษ/อาวุโส จากรายชื่อทั้งหมดตามขอ 1. ซึ่งเหมาะสมที่สุดตามหลักเกณฑ(เอกสารหมายเลข6)
จํานวน 2 ราย สงตอใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ลงคะแนนโหวต
4.ประชาสัมพันธรายชื่อผูผานการคัดเลือกตามขอ 3. และกําหนดวัน เวลา ในการลงคะแนนโหวต
ใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตไดทราบ
5 . ดําเนินการลงคะแนนโหวต โดยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นรายใด ไดรับคะแนน
โหวตสูงสุด จะไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
เพื่อเขารับเกียรติบัตรตอไป

-7รางวัล “บุคลากรทางการศึกษาอื่นดีเดน” (ระดับชํานาญการ จํานวน 1 รางวัล)
คุณสมบัติ
1. เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
2. เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ระดับชํานาญการ ซึ่งปฏิบัติงานอยูในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
3. เปนผูมีความประพฤติดี ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางลงโทษทางวินัย
4. เปนแบบอยางที่ดี และเปนที่ยอมรับ ในดานการครองตน ครองคน ครองงาน (ตามเอกสารหมายเลข 6)
วิธีดําเนินการ/การคัดเลือก ดวยวิธีการประเมิน 360 องศา ดังนี้
1.คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลระดับกลุมเครือขาย ทําหนาที่เปนคณะกรรมการคัดเลือก ระดับกลุมเครือขาย
มีห นาที่ พิจ ารณากลั่น กรองข าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ระดับชํานาญการตามบัญ ชีร ายชื่อ ซึ่งมี
คุณสมบัติและผลงานดีเดนตามหลักเกณฑ (เอกสารหมายเลข 6) จํานวน 2 ราย เสนอตอคณะกรรมการคัดเลือกระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา (ผูผานการคัดเลือกสูงสุด จํานวน 16 ราย)
2.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต แตงตั้งคณะกรรมการฯ คัดเลือก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่ อดํ าเนิ น การคั ดเลื อกข า ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่ ผานการเสนอชื่ อจากกลุม เครือ ขายต าง ๆ
ประกอบดวย
1) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ประธาน
2) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จํานวน 2 คน กรรมการ
3) ผูอํานวยการกลุมทุกกลุมหรือทุกหนวย/ผูแทนที่เปนขาราชการ ซึ่งมีวิทยฐานะ
กรรมการ
ไมต่ํากวาระดับชํานาญการพิเศษ
4) นักทรัพยากรบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
เลขานุการ
3. คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ 2. พิจารณาคัดเลือก ขาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา
ระดับชํานาญการ จากรายชื่อทั้งหมดตามขอ 1. ซึ่งเหมาะสมที่สุดตามหลักเกณฑ (เอกสารหมายเลข6) จํานวน 2 ราย
สงตอใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ลงคะแนนโหวต
4. ประชาสัมพันธรายชื่อผูผานการคัดเลือกตามขอ 3. และกําหนดวัน เวลา ในการลงคะแนนโหวตให
แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตไดทราบ
5 . ดําเนินการลงคะแนนโหวต โดยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นรายใด ไดรับคะแนน
โหวตสูงสุด จะไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
เพื่อเขารับเกียรติบัตรตอไป

-8รางวัล “บุคลากรทางการศึกษาอื่นดีเดน” (ระดับชํานาญงาน/ปฏิบัติการ จํานวน 1 รางวัล)
คุณสมบัติ
1. เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
2. เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ระดับชํานาญงาน/ปฏิบัติการ ซึ่งปฏิบัติงานอยูในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
3. เปนผูมีความประพฤติดี ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางลงโทษทางวินัย
4. เปนแบบอยางที่ดี และเปนที่ยอมรับ ในดานการครองตน ครองคน ครองงาน (ตามเอกสารหมายเลข 6)
วิธีดําเนินการ/การคัดเลือก ดวยวิธีการประเมิน 360 องศา ดังนี้
1.คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลระดับกลุมเครือขาย ทําหนาที่เปนคณะกรรมการคัดเลือก ระดับกลุมเครือขาย
มีห นาที่ พิจ ารณากลั่น กรองข าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ระดับชํานาญการตามบัญ ชีร ายชื่อ ซึ่งมี
คุณสมบัติและผลงานดีเดนตามหลักเกณฑ (เอกสารหมายเลข 6) จํานวน 2 ราย เสนอตอคณะกรรมการคัดเลือกระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา (ผูผานการคัดเลือกสูงสุด จํานวน 16 ราย)
2.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต แตงตั้งคณะกรรมการฯ คัดเลือก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อดําเนินการคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่ผานการเสนอชื่อจากกลุมเครือขายตาง ๆ ตามขอ
1. ประกอบดวย
1) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ประธาน
2) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จํานวน 2 คน กรรมการ
3) ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/หนวย
กรรมการ
4) นักทรัพยากรบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
เลขานุการ
3.คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ 2. พิจารณาคัดเลือก ขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ระดับชํานาญงาน/ปฏิบัติการ จากรายชื่อทั้งหมดตามขอ 1. ซึ่งเหมาะสมที่สุด จํานวน 2 ราย สงตอให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ลงคะแนนโหวต
4. ประชาสัมพันธรายชื่อผูผานการคัดเลือกตามขอ 3. และกําหนดวัน เวลา ในการลงคะแนนโหวตให
แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตไดทราบ
5 . ดําเนินการลงคะแนนโหวต โดยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นรายใด ไดรับคะแนน
โหวตสูงสุด จะไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรทางการศึกษาอื่นดีเดน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
เพื่อเขารับเกียรติบัตรตอไป

-94.รางวัล “พนักงานราชการ/ลูกจางชั่วคราวดีเดน”
รางวัล “พนักงานราชการ/ลูกจางชั่วคราวดีเดน” จํานวน 8 รางวัล จาก 8 กลุมเครือขาย
1. เปนพนักงานราชการ/ลูกจางชั่วคราวทุกตําแหนง ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต
2. เปนผูมีความประพฤติดี ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางลงโทษทางวินัย
3. เปนแบบอยางที่ดี และเปนที่ยอมรับ ในดานการครองตน ครองคน ครองงาน (ตามเอกสารหมายเลข 6)
วิธีการดําเนินการ/การคัดเลือก
1.สถานศึกษาแตละแหง ตั้งคณะกรรมการฯ คัดเลือก ระดับสถานศึกษา จํานวน 5 คน ประกอบดวย
1) ผูอํานวยการสถานศึกษา
เปนประธาน
2) ประธานกรรมการสถานศึกษา/ผูแทนกรรมการสถานศึกษา
กรรมการ
3) ผูแทนผูปกครอง
กรรมการ
4) ผูแทนขาราชการครูในสถานศึกษา จํานวน 2 คน
กรรมการ
5) เจาหนาที่ธุรการ/ผูที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสถานศึกษา เลขานุการ
2. ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ 1. ดําเนินการคัดเลือกพนักงานราชการ/ลูกจางชั่วคราว ซึ่งปฏิบัติงานอยู
ในสถานศึกษา เพียง 1 คน เปนตัวแทนของสถานศึกษา โดยใหแตละสถานศึกษาจัดทําประวัติ ความเรียง แผนพับ
หรือเอกสารใด ๆ ของผูที่ไดรับการคัดเลือก เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลระดับกลุมเครือขาย ทั้งนี้
หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกใหเปนไปตามกรอบเอกสารหมายเลข 6 และตามที่สถานศึกษากําหนด
3. กําหนดใหคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลระดับกลุมเครือขาย ทําหนาที่ พิจารณาคัดเลือกพนักงานราชการ/ลูกจาง
ชั่วคราวของกลุมเครือขายที่มีคุณสมบัติ จํานวน 1 คน เพื่อเปนตัวแทนของกลุมเครือขาย ทั้งนี้หลักเกณฑการพิจารณา
คัดเลือกใหเปนไปตามกรอบเอกสารหมายเลข 6 และตามที่คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลระดับกลุมเครือขายกําหนด
4.ประธานกลุมเครือขายสงรายชื่อ และเอกสารผลงานของผูไดรับการคัดเลือกดังกลาว แกสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อเปนตัวแทนกลุมเครือขาย เขารับเกียรติบัตรตอไป

-105.รางวัล “ผูทําคุณประโยชนตอการศึกษา สายผูบริหารสถานศึกษาดีเดน” (จํานวน 3 รางวัล)
คุณสมบัติ
1. เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
2. มีอายุราชการไมนอยกวา 10 ปนับจากวันที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง และในปจจุบันดํารงตําแหนง สายงาน
ผูบริหารสถานศึกษา ไมนอยกวา 5 ป (นับถึงวันเปดรับสมัครวันสุดทาย)
3. เปนผูมีความประพฤติดี ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางลงโทษทางวินัยยอนหลัง 5 ป
4. เปนผูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีสวนสงเสริม สนับสนุน หรือเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรอยางสม่ําเสมอ เปนวิทยากร/
คณะกรรมการฯ/แกนนําในการจัดทําโครงการฯ/กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดประโยชนตอสวนรวม สถานศึกษา วงการศึกษา
อยางตอเนื่อง มีความรักและศรัทธาในงานหรือในวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธดี มีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือ เพื่อน
รวมงาน ผูบังคับบัญชา หรือองคกร จนเปนเปนที่รักใครชื่นชม ยอนหลัง 5 ป
5.เปนผูมีผลการปฏิบัติงานหรือผลงานที่ไดรับการยกยองวาดีเดนและเปนที่ยอมรับ โดยเปนผลการปฏิบัติงานหรือ
ผลงานในหนาที่รับผิดชอบ ซึ่งเปนประโยชนตอราชการและสังคม เปนตัวอยางแกบุคคลอื่นได รวมทั้งเปนผลงานที่เกิด
จากความคิดสรางสรรค และการปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะ ทุมเท เสียสละ จนเกิดผลดีแกราชการ ยอนหลัง 5 ป
วิธีดําเนินการ/การคัดเลือก (ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน)
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ที่ประสงคเขารับการคัดเลือก
ขอรับใบสมัครไดที่กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต หรือดู
รายละเอียดขอมูลและ Download ใบสมัครไดที่ www.phuketarea.go.th หัวขอ “ขาวสารกลุม
บริหารงานบุคคล”
2. ผูสมัครกรอกขอมูลสวนตัว ประวัติการทํางานลงในใบสมัคร และสงเอกสารหลักฐานผลงานตาง ๆ ตาม
ประกาศรับสมัครที่กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ตั้งแตวันที่ 10 - 17 สิงหาคม 2561
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการฯ จํานวน 7 คน
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ประธาน
1. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จํานวน 2 คน กรรมการ
2. ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารการศึกษา
กรรมการ
4. ผูแทนผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัด
กรรมการ
5. ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
6. ผูอํานวยการกลุมพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ/เลขานุการ
7. นักทรัพยากรบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
ผูชว ยเลขานุการ
4. คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ 3. ดําเนินการคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานผูบริหารสถานศึกษา ที่มีคุณสมบัติ และผลงานดีเดน เปนที่ประจักษ จํานวน 3 คน เขารับเกียรติบัตร ทั้งนี้
หลักเกณฑการประเมินใหเปนไปตามเอกสารหมายเลข 1 -5

-116.รางวัล “ลูกจางประจําดีเดน” จํานวน 1 รางวัล
คุณสมบัติ
1. เปนลูกจางประจํา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
2. เปนผูมีความประพฤติดี ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางลงโทษทางวินัย
3. เปนแบบอยางที่ดี และเปนที่ยอมรับ ในดานการครองตน ครองคน ครองงาน (ตามเอกสารหมายเลข 6)
วิธีดําเนินการ/การคัดเลือก ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต แตงตั้งคณะกรรมการฯ คัดเลือก เพื่อดําเนินการ
คัดเลือกลูกจางประจําในสังกัด ประกอบดวย
1) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ประธาน
2) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จํานวน 2 คน กรรมการ
3) ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/หนวย
กรรมการ
4) นักทรัพยากรบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
เลขานุการ
2.คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ 1. ดําเนินการคัดเลือก ลูกจางประจํา ผูเปนแบบอยางที่ดี และเปน
ที่ยอมรับในดานการครองตน ครองคน ครองงาน จํานวน 2 ราย สงตอใหลูกจางประจําในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตทั้งหมด ลงคะแนนโหวต
3. ประชาสัมพันธรายชื่อผูผานการคัดเลือกตามขอ 2. และกําหนดวัน เวลา ในการลงคะแนนโหวตให
แกลูกจางประจํา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตไดทราบ
4 . ดําเนินการลงคะแนนโหวต โดยลูกจางประจํารายใด ไดรับคะแนนโหวตสูงสุด จะไดรับคัดเลือกเปน
ลูกจางประจําดีเดน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อเขารับเกียรติบัตรตอไป

รางวัล “ผูทําคุณประโยชนตอการศึกษา สายครูผูสอนดีเดน”
เอกสารหมายเลข 1- 5

เอกสารหมายเลข 1
แบบประเมินสวนที่ 1 (50 คะแนน)
ใบสมัคร
เพื่อเขารับการคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
“ผูทําคุณประโยชนตอการศึกษา สายครูผูสอนดีเดน”
ในงาน “วันเกียรติยศ เราสรางเองได”
ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561
วันศุกรที่ 28 กันยายน 2561

 ระดับชํานาญการพิเศษ (ค.ศ.3)
 ระดับปฏิบัติการ (ค.ศ.1)
1.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

2.
1.

2.

 ระดับชํานาญการ

(ค.ศ.2)

1 (5)

ประวัติสวนตัว
ชื่อ – สกุล...................................................................................................................................
เกิดวันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ...............อายุ...........ป............เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร)
วุฒิการศึกษาสูงสุด.....................................................................................................................
2 (5)
จากสถาบันการศึกษา.................................................................................................................
สถานที่ทํางานในปจจุบัน
ตําแหนง....................................................................สถานศึกษา/สพท. .......................................................
โทร...................................................... E-mail..............................................................................................
สถานภาพทางครอบครัว
 โสด
 สมรส
หมาย
คูสมรส ชื่อ................................................................มีบุตร............คน ชาย..............คน หญิง...............คน
ที่อยูปจจุบัน (ตามที่พักอยูจริง)
บานเลขที่........................................หมูที่...................ถนน................................................................................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย................................... โทร.มือถือ............................................ID-Line…………………………………
ประวัติการทํางาน
เริ่มรับราชการวันที่.........เดือน.......................พ.ศ............. ในตําแหนง.................................ระดับ..................
สังกัด.........................................................................
รวมเวลาราชการ ...............ป...................เดือน
ปจจุบันดํารงตําแหนง.........................................................ระดับ...............................................
3 (10)
สังกัด.........................................................................โทรศัพท...............................................
รวมเวลาราชการในตําแหนงปจจุบัน (นับถึงวันปดรับสมัคร)................ป...................เดือน
รวมอายุราชการทั้งหมด (ตามขอ1 และ2) ...............ป...................เดือน

-23. เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัยหรือไม  เคย

ไมเคย

4. วันลายอนหลัง (นับถึงวันที่ 30 เมษายน 2561)
ปงบประมาณ

ลาปวย (วัน)

จํานวน
ลากิจ (วัน)

ลาพักผอน (วัน)

หมายเหตุ

2556 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย.58)
2557 (1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59)
2558 (1 ต.ค.59 – 30 เม.ย.61)
2559 (1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59)
2560 (1 ต.ค.59 – 30 เม.ย.61)
รวมวันลา (ทั้งหมด)
5. ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น ยอนหลัง 5 ป (ป 2556-2560) จํานวน................ครั้ง

4 (10)

6. เปนผูมีผลการปฏิบัติงานหรือผลงานที่ไดรับการยกยองวาดีเดนและเปนที่ยอมรับ
โดยเปนผลการปฏิบัติงานหรือผลงานในหนาที่รับผิดชอบ ซึ่งเปนประโยชนตอราชการและสังคม เปนตัวอยางแก
บุคคลอื่นได รวมทั้งเปนผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค และการปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะ ทุมเท
เสียสละ จนเกิดผลดีแกราชการ ยอนหลัง 5 ป (กรอกขอมูลชื่อผลงาน/กิจกรรมใหตรงกับเลมรายงาน)
5 (10)
จํานวน..................................เรื่อง (โปรดระบุ)
ปการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560

ชื่อผลงาน/กิจกรรมหรือการปฏิบัติที่แสดงถึงการปฏิบัตงิ านที่ไดรับการยกยอง

-37. เปนผูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัต ย สุจ ริต มีสว นสงเสริม สนับ สนุนหรือเขารว มในกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรอยางสม่ําเสมอ เปน
วิทยากร/คณะกรรมการฯ/แกนนําในการจัดทําโครงการฯ/กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดประโยชนตอสวนรวม สถานศึกษา
วงการศึกษาอยางตอเนื่อง มีความรักและศรัทธาในงานหรือในวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธดี มีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ
คอยแบ งปน ชว ยเหลื อ เพื่ อนร ว มงาน ผู บังคับ บัญ ชา หรือองคกร จนเปนที่รักใครชื่น ชม ยอนหลัง 5 ป
(กรอกขอมูลชื่อผลงาน/กิจกรรมใหตรงกับเลมรายงาน)

6 (10)

จํานวน..................................เรื่อง (โปรดระบุ)
ปการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560

ชื่อผลงาน/กิจกรรมหรือการปฏิบัติที่แสดงถึงการปฏิบัติตนที่เปนแบบอยาง

8.หลักฐานที่แนบใบสมัครเขารับการคัดเลือก
( ) 1. สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ผูมีอํานาจอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาแลว
( ) 2. สําเนาสมุดประวัติ หรือสําเนา ก.พ.7 ที่เจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับรองความถูกตอง
( ) 3. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไมหมดอายุ
( ) 4. รายงานผลการปฏิบตั ิงานหรือผลงานดีเดนและเปนที่ยอมรับ ในระยะเวลา 5 ป จํานวน..5-8....เลม
( ) 5. รายงานผลการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ในระยะเวลา 5 ป จํานวน....5-8........เลม
ลงชื่อ.......................................เจาของประวัติ
(.......................................)
ตําแหนง.......................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนนี้เปนความจริง
ลงชื่อ.......................................ผูรับรอง
(...........................................)
ตําแหนง...........................................
ผูบังคับบัญชา
วันที่................../..................../....................
หมายเหตุ จํานวนเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติตน ขึ้นอยูกับจํานวนคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล
ระดับกลุมเครือขายในแตละเครือขายที่ไดรับการแตงตัง้

เอกสารหมายเลข 2
แบบประเมินสวนที่ 2 (รายบุคคล 50 คะแนน)
แบบประเมินผลการคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ภูเก็ต
“ผูทําคุณประโยชนตอการศึกษาดีเดน สายครูผูสอนดีเดน”
ชื่อผูรับการประเมิน........................................................................ตําแหนง…………………………………………………
วิทยฐานะ/ระดับ..................................................................สังกัด.......................................................................
คําชี้แจง การประเมินใหคะแนนระดับคุณภาพ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯแตละทาน โดยพิจารณาจาก
เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการประพฤติปฏิบัติตน และเมื่อคณะกรรมการฯใหคะแนนประเมิน
ในสวน ก. และสวน ข. แลว ใหนําคะแนนทีไ่ ดกรอกลงในแบบกรอกคะแนน เพื่อสรุปผลคะแนนการประเมินตอไป
รายการประเมิน
ดีที่สุด
(5)
ก. ผลการปฏิบัติงานหรือผลงานดีเดนไดรับการยกยอง
(1) เปนผลงานเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบ……………….
(2) ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอราชการและสังคม…………
(3) เปนผลงานที่สามารถใชเปนตัวอยางแกบุคคลอื่นได
(4) เปนผลงานที่เกิดจากความริเริม่ สรางสรรค…………………….
(5) เปนผลงานที่ตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ.
ข.ผลการประพฤติปฏิบัติตนที่เปนแบบอยาง
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัตติ นตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) มีผลงาน/ผลการปฏิบัติงาน/รางวัลใด ๆ ที่แสดงถึงความ
ซื่อสัตย สุจริต ในการดํารงชีวิตหรือการปฏิบัติหนาที่
(3) มีสวนสงเสริม สนับสนุน และเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ของ
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่ หรือหนวยงานตาง ๆ ที่ชวย
พัฒนาการศึกษาอยางสม่าํ เสมอ
(4) ไดรับการแตงตั้งเปนวิทยากร/คณะกรรมการฯ/แกนนํา
ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการฯตาง ๆ ที่เกิดประโยชนตอ
สวนรวมและวงการศึกษาอยางตอเนื่อง
(5) มีความรักและศรัทธาในงานหรือในวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธดี
มีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ คอยแบงปนชวยเหลือ จนเปนที่รักใคร

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง พอใช
(4)
(3)
(2)
(1)

…………
…………
…………
…………
…………

………….
………….
………….
………….
………….

………
………
………
………
………

……………..
……………..
……………..
……………..
……………..

…………

………….

………

…………….. ………

…………

………….

………

…………….. ………

…………

………….

………

…………….. ………

…………

………….

………

…………….. ………

…………

………….

………

…………….. ………

คะแนน (๒๕)

………
………
………
………
………

ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(..................................................)
คณะกรรมการประเมิน

คะแนน (๒๕)

รวม (๕0)

แบบสรุปคะแนน
รางวัล “ผูทําคุณประโยชนตอการศึกษา สายครูผูสอนดีเดน”
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

เอกสารหมายเลข 3

ชื่อผูรับการประเมิน........................................................................ตําแหนง…………………………………………………
วิทยฐานะ/ระดับ..................................................................สังกัด.......................................................................

สวนที่ 1 ประเมินประวัติ ผลการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติตน ตามเกณฑตัวชี้วัด (เอกสารหมายเลข 1)

สวนที่ 1 คะแนน (50)
สวนที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติตน ตามระดับคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 2)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

คณะกรรมการฯ
คนที่ 1 (ประธาน)
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6 (ถามี)
คนที่ 7 (ถามี)
คนที่ 8 (ถามี)

คะแนนรวมจากกรรมการทั้งหมด
จํานวนกรรมการทั้งหมด

คะแนน (50)

สวนที่ 2 คะแนน (50)

รวมคะแนนสวนที่ 1+2
(100 คะแนน)

ลงชื่อ..............................................ประธาน
(......................................................)

ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(........................................................)

ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(......................................................)

ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(........................................................)

ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(......................................................)

ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(........................................................)

ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(......................................................)

ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(........................................................)

หมายเหตุ จํานวนคณะกรรมการฯ แตละเครือขาย เปนไปตามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลระดับกลุมเครือขาย

เอกสารหมายเลข 4
หลักเกณฑการประเมินสวนที่ 1
รางวัล “ผูทําคุณประโยชนตอการศึกษา สายครูผูสอนดีเดน” (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

คําชี้แจง เอกสารหมายเลข 4 เปนกรอบการพิจารณาใหคะแนนตามเอกสารหมายเลข 1 โดยการประเมินประวัติ
ผลการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติตน พิจารณาจากองคประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้
ที่
องคประกอบ/ตัวชี้วัด
1. วิทยฐานะหรือระดับตําแหนงเทียบเทา
1.ชํานาญการพิเศษ (ค.ศ.3)
2.ชํานาญการ (ค.ศ.2)
3.ปฏิบัติการ (ค.ศ.1)
2. คุณวุฒิการศึกษา
1.ปริญญาเอก
2.ปริญญาโท
3.ปริญญาตรี/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
3. อายุราชการ
1.ระยะเวลามากกวา 20 ป
2.ระยะเวลา 16-20 ป
3.ระยะเวลา 11-15 ป
4.ระยะเวลานอยกวา 11 ป
4. ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน
1.ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น 3 ครั้งขึ้นไป
2.ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น 2 ครั้ง
3.ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น 1 ครั้ง
4.ไมเคยไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น
5. เปนผูมีผลการปฏิบัติงานหรือผลงานที่ไดรบั การยกยองวา
ดีเดน และเปนที่ยอมรับ ยอนหลัง 5 ป (2556-2560)
1. จํานวน 12 เรื่องขึ้นไป
2. จํานวน 9 – 11 เรื่อง
3. จํานวน 6 – 8 เรื่อง
4. จํานวน 3- 5 เรื่อง
6. เปนผูมีผลการประพฤติปฏิบัติตนที่เปนแบบอยาง
1.จํานวน 12 เรื่องขึ้นไป ยอนหลัง 5 ป (2556-2560)
2.จํานวน 9 – 11 เรื่อง
3.จํานวน 6 – 8 เรื่อง
4.จํานวน 3- 5 เรื่อง

คาคะแนน
(5 คะแนน)
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
(5 คะแนน)
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
(10 คะแนน)
10 คะแนน
8 คะแนน
6 คะแนน
4 คะแนน

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจากวิทยฐานะหรือระดับตําแหนง
ปจจุบนั หรือตําแหนงที่เทียบเทา
พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดที่
ก.ค.ศ.รับรอง

พิจารณาจากระยะเวลาการรับราชการตั้งแต
วันบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ นับถึงวัน
สุดทายของการรับสมัคร โดยใหเศษของป
ตั้งแต 6 เดือนขึ้นไปนับเปน 1 ป
**การนับอายุราชการใหนับเวลาราชการ
ทวีคูณ
(10 คะแนน) พิจารณาจากผลการเลื่อนขัน้ เงินเดือน
10 คะแนน รวมทั้งป ยอนหลัง 5 ป
8 คะแนน (ป 2556-2560)
6 คะแนน
4 คะแนน
(10 คะแนน) พิจารณาจากเอกสารหมายเลข 1 ขอ 6

และการรายงานผลการปฏิบัตงิ านในเลมรายงาน
ทั้ ง นี้ ห ลั ก เกณฑ
10 คะแนน ที่ ส อดคล อ งตรงกั น
8 คะแนน การพิ จ ารณาว า ผลงานเรื่ อ งใดเป น ไปตาม
6 คะแนน ตัวชี้วัดหรือไม ใหเปนความเห็นรวมกันของคณะ
4 คะแนน กรรมการฯ โดยยึ ด องค ป ระกอบตามเอกสาร
หมายเลข 2 ในสวนของรายการประเมิน ก.
รายการที่ (1)-(5) และตามเอกสารหมายเลข 5
(10 คะแนน) พิจารณาจากเอกสารหมายเลข 1 ขอ 7
10 คะแนน และการรายงานผลการประพฤติปฏิบัติตนใน
8 คะแนน เลมรายงานที่สอดคลองตรงกัน ทั้งนี้หลักเกณฑ
6 คะแนน การพิจารณาวา ผลงานเรื่องใดเปนไปตาม
4 คะแนน ตัวชี้วัดหรือไม ใหเปนความเห็นรวมกันของคณะ
กรรมการฯ โดยยึดองคประกอบตามเอกสาร
หมายเลข 2 ในสวนของรายการประเมิน ข.
รายการที่ (1)-(5)

เอกสารหมายเลข 5
เอกสารประกอบหลักเกณฑการประเมินสวนที่ 1 ขอ 5
และสวนที่ 2 รายการประเมิน ขอ ก. ผลการปฏิบัติงาน
หรือผลงานดีเดนไดรับการยกยอง

คําอธิบายความหมายของคําวา ผลงานดีเดน
ผลงานดีเดน หมายถึง มีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน เปนที่ยอมรับ สมควรไดรับการยกยอง
ใหหมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานในหนาที่เปนอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุมเท เสียสละ เกิด
ประโยชนยิ่งกับสวนราชการและสังคม เปนผลงานดีเดนที่ไดรับความนิยมเปนที่ยอมรับและปรากฏผล
เดนชัด เชน โลรางวัล เกียรติบัตร และอื่น ๆ โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้
๑. ผลงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบ
๑.๑ เปนผลงานที่มีประโยชนตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา
๑.๒ งานที่ปฏิบัติเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ.
๑.๓ ปฏิบัตงิ านดวยความรวดเร็ว ไมลาชา ทันตามกําหนด
๒. ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอราชการและสังคม
๒.๑ เปนผลงานที่ทางราชการไดรับประโยชน
๒.๒ ผูเรียน สถานศึกษา หรือหนวยงานการศึกษาไดรับประโยชน
จากผลงานที่ปฏิบัติงาน
๒.๓ ใชงบประมาณของทางราชการนอยแตไดรับประโยชนมาก
๓. เปนผลงานที่สามารถใชเปนตัวอยางแกบุคคลอื่นได
๓.๑ ผลงานเปนที่ยอมรับนับถือแกบุคคลอื่น
๓.๒ เปนลักษณะผลงานที่ปรากฏใหเห็นชัดเจน
๓.๓ บุคคลอื่นสามารถนําไปใชเปนตัวอยางได
๔. เปนผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค
๔.๑ มีความคิด ริเริ่ม การพัฒนางาน
๔.๒ นําเทคนิค วิธีการใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน
๔.๓ ผลการปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น
๕. เปนผลงานที่ตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ
๕.๑ ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไมบกพรอง
๕.๒ อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ
๕.๓ มีความพากเพียรพยายามในการทํางาน

รางวัล “ผูทําคุณประโยชนตอการศึกษา สายผูบริหารสถานศึกษาดีเดน”
เอกสารหมายเลข 1- 5

เอกสารหมายเลข 1
แบบประเมินสวนที่ 1 (50 คะแนน)
ใบสมัคร
เพื่อเขารับการคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
“ผูทําคุณประโยชนตอการศึกษา สายผูบริหารสถานศึกษาดีเดน”
ในงาน “วันเกียรติยศ เราสรางเองได”
ครั้งที่ 1 ประจําป 2561
วันศุกรที่ 28 กันยายน 2561

 ระดับชํานาญการพิเศษ (ค.ศ.3)
 ระดับปฏิบัติการ (ค.ศ.1)
1.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

2.
1.

2.

 ระดับชํานาญการ

(ค.ศ.2)

1 (5)

ประวัติสวนตัว
ชื่อ – สกุล...................................................................................................................................
เกิดวันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ...............อายุ...........ป............เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร)
วุฒิการศึกษาสูงสุด.....................................................................................................................
2 (5)
จากสถาบันการศึกษา.................................................................................................................
สถานที่ทํางานในปจจุบัน
ตําแหนง....................................................................สถานศึกษา/สพท. .......................................................
โทร...................................................... E-mail..............................................................................................
สถานภาพทางครอบครัว
 โสด
 สมรส
หมาย
คูสมรส ชื่อ................................................................มีบุตร............คน ชาย..............คน หญิง...............คน
ที่อยูปจจุบัน (ตามที่พักอยูจริง)
บานเลขที่........................................หมูที่...................ถนน................................................................................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย................................... โทร.มือถือ............................................ID-Line…………………………………
ประวัติการทํางาน
เริ่มรับราชการวันที่.........เดือน.......................พ.ศ............. ในตําแหนง.................................ระดับ..................
สังกัด.........................................................................
รวมเวลาราชการ ...............ป...................เดือน
ปจจุบันดํารงตําแหนง.........................................................ระดับ...............................................
3 (10)
สังกัด.........................................................................โทรศัพท...............................................
รวมเวลาราชการในตําแหนงปจจุบัน (นับถึงวันปดรับสมัคร)................ป...................เดือน
รวมอายุราชการทั้งหมด (ตามขอ1 และ2) ...............ป...................เดือน

-23. เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัยหรือไม  เคย

ไมเคย

4. วันลายอนหลัง (นับถึงวันที่ 30 เมษายน 2561)
ปงบประมาณ

ลาปวย (วัน)

จํานวน
ลากิจ (วัน)

ลาพักผอน (วัน)

หมายเหตุ

2556 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย.58)
2557 (1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59)
2558 (1 ต.ค.59 – 30 เม.ย.61)
2559 (1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59)
2560 (1 ต.ค.59 – 30 เม.ย.61)
รวมวันลา (ทั้งหมด)
5. ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น ยอนหลัง 5 ป (ป 2556-2560) จํานวน................ครั้ง

4 (10)

6. เปนผูมีผลการปฏิบัติงานหรือผลงานที่ไดรับการยกยองวาดีเดนและเปนที่ยอมรับ
โดยเปนผลการปฏิบัติงานหรือผลงานในหนาที่รับผิดชอบ ซึ่งเปนประโยชนตอราชการและสังคม เปนตัวอยางแก
บุคคลอื่นได รวมทั้งเปนผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค และการปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะ ทุมเท
เสียสละ จนเกิดผลดีแกราชการ ยอนหลัง 5 ป (กรอกขอมูลชื่อผลงาน/กิจกรรมใหตรงกับเลมรายงาน)
5 (10)
จํานวน..................................เรื่อง (โปรดระบุ)
ปการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560

ชื่อผลงาน/กิจกรรมหรือการปฏิบัติที่แสดงถึงการปฏิบัตงิ านที่ไดรับการยกยอง

-37. เปนผูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัต ย สุจ ริต มีสว นสงเสริม สนับ สนุนหรือเขารว มในกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรอยางสม่ําเสมอ เปน
วิทยากร/คณะกรรมการฯ/แกนนําในการจัดทําโครงการฯ/กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดประโยชนตอสวนรวม สถานศึกษา
วงการศึกษาอยางตอเนื่อง มีความรักและศรัทธาในงานหรือในวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธดี มีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ
คอยแบ งปน ชว ยเหลือ เพื่ อนร ว มงาน ผู บังคับ บัญ ชา หรือองคกร จนเปนที่รักใครชื่น ชม ยอนหลัง 5 ป
(กรอกขอมูลชื่อผลงาน/กิจกรรมใหตรงกับเลมรายงาน)

6 (10)

จํานวน..................................เรื่อง (โปรดระบุ)
ปการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560

ชื่อผลงาน/กิจกรรมหรือการปฏิบัติที่แสดงถึงการปฏิบัติตนที่เปนแบบอยาง

8.หลักฐานที่แนบใบสมัครเขารับการคัดเลือก
( ) 1. สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ผูมีอํานาจอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาแลว
( ) 2. สําเนาสมุดประวัติ หรือสําเนา ก.พ.7 ที่เจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับรองความถูกตอง
( ) 3. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ที่ยังไมหมดอายุ
( ) 4. รายงานผลการปฏิบัติงานหรือผลงานดีเดนและเปนที่ยอมรับ ในระยะเวลา 5 ป จํานวน.7..เลม
( ) 5. รายงานผลการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ในระยะเวลา 5 ป จํานวน.....7.......เลม
ลงชื่อ.......................................เจาของประวัติ
(.......................................)
ตําแหนง.......................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนนี้เปนความจริง
ลงชื่อ.......................................ผูรับรอง
(...........................................)
ตําแหนง...........................................
ผูบังคับบัญชา
วันที่................../..................../....................

เอกสารหมายเลข 2
แบบประเมินสวนที่ 2 (รายบุคคล 50 คะแนน)
แบบประเมินผลการคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ภูเก็ต
“ผูทําคุณประโยชนตอการศึกษาดีเดน สายผูบริหารสถานศึกษาดีเดน”
ชื่อผูรับการประเมิน........................................................................ตําแหนง…………………………………………………
วิทยฐานะ/ระดับ..................................................................สังกัด.......................................................................
คําชี้แจง การประเมินใหคะแนนระดับคุณภาพ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯแตละทาน โดยพิจารณาจาก
เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการประพฤติปฏิบัติตน และเมื่อคณะกรรมการฯใหคะแนนประเมิน
ในสวน ก. และสวน ข. แลว ใหนําคะแนนทีไ่ ดกรอกลงในแบบกรอกคะแนน เพื่อสรุปผลคะแนนการประเมินตอไป
รายการประเมิน
ดีที่สุด
(5)
ก. ผลการปฏิบัติงานหรือผลงานดีเดนไดรับการยกยอง
(1) เปนผลงานเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบ……………….
(2) ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอราชการและสังคม…………
(3) เปนผลงานที่สามารถใชเปนตัวอยางแกบุคคลอื่นได
(4) เปนผลงานที่เกิดจากความริเริม่ สรางสรรค…………………….
(5) เปนผลงานที่ตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ.
ข.ผลการประพฤติปฏิบัติตนที่เปนแบบอยาง
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัตติ นตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) มีผลงาน/ผลการปฏิบัติงาน/รางวัลใด ๆ ที่แสดงถึงความ
ซื่อสัตย สุจริต ในการดํารงชีวิตหรือการปฏิบัติหนาที่
(3) มีสวนสงเสริม สนับสนุน และเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ของ
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่ หรือหนวยงานตาง ๆ ที่ชวย
พัฒนาการศึกษาอยางสม่าํ เสมอ
(4) ไดรับการแตงตั้งเปนวิทยากร/คณะกรรมการฯ/แกนนํา
ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการฯตาง ๆ ที่เกิดประโยชนตอ
สวนรวมและวงการศึกษาอยางตอเนื่อง
(5) มีความรักและศรัทธาในงานหรือในวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธดี
มีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ คอยแบงปนชวยเหลือ จนเปนที่รักใคร

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง พอใช
(4)
(3)
(2)
(1)

…………
…………
…………
…………
…………

………….
………….
………….
………….
………….

………
………
………
………
………

……………..
……………..
……………..
……………..
……………..

…………

………….

………

…………….. ………

…………

………….

………

…………….. ………

…………

………….

………

…………….. ………

…………

………….

………

…………….. ………

…………

………….

………

…………….. ………

คะแนน (๒๕)

………
………
………
………
………

ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(..................................................)
คณะกรรมการประเมิน

คะแนน (๒๕)

รวม (๕0)

เอกสารหมายเลข 3
แบบสรุปคะแนน
รางวัล “ผูทําคุณประโยชนตอการศึกษา สายผูบริหารสถานศึกษาดีเดน”
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ชื่อผูรับการประเมิน........................................................................ตําแหนง…………………………………………………
วิทยฐานะ/ระดับ..................................................................สังกัด.......................................................................

สวนที่ 1 ประเมินประวัติ ผลการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติตน ตามเกณฑตัวชี้วัด (เอกสารหมายเลข 1)

สวนที่ 1 คะแนน (50)
สวนที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติตน ตามระดับคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 2)
ที่
1
2
3
4
5
6
7

คณะกรรมการฯ
คนที่ 1 (ประธาน)
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7

คะแนนรวมจากกรรมการทั้งหมด
จํานวนกรรมการทั้งหมด

คะแนน (50)

สวนที่ 2 คะแนน (50)

รวมคะแนนสวนที่ 1+2
(100 คะแนน)

ลงชื่อ..............................................ประธาน
(......................................................)

ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(........................................................)

ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(......................................................)

ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(........................................................)

ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(......................................................)

ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(........................................................)

ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(........................................................)

เอกสารหมายเลข 4

หลักเกณฑการประเมินสวนที่ 1
รางวัล “ผูทําคุณประโยชนตอการศึกษา สายผูบริหารสถานศึกษาดีเดน” (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

คําชี้แจง เอกสารหมายเลข 4 เปนกรอบการพิจารณาใหคะแนนตามเอกสารหมายเลข 1 โดยการประเมินประวัติ
ผลการปฏิบตั ิงาน และผลการปฏิบัติตน พิจารณาจากองคประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้
ที่
องคประกอบ/ตัวชี้วัด
1. วิทยฐานะหรือระดับตําแหนงเทียบเทา
1.ชํานาญการพิเศษ (ค.ศ.3)
2.ชํานาญการ (ค.ศ.2)
3.ปฏิบัติการ (ค.ศ.1)
2. คุณวุฒิการศึกษา
1.ปริญญาเอก
2.ปริญญาโท
3.ปริญญาตรี/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
3. อายุราชการ
1.ระยะเวลามากกวา 20 ป
2.ระยะเวลา 16-20 ป
3.ระยะเวลา 11-15 ป
4.ระยะเวลานอยกวา 11 ป
4. ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน
1.ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น 3 ครั้งขึ้นไป
2.ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น 2 ครั้ง
3.ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น 1 ครั้ง
4.ไมเคยไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น
5. เปนผูมีผลการปฏิบัติงานหรือผลงานที่ไดรบั การยกยองวา
ดีเดน และเปนที่ยอมรับ ยอนหลัง 5 ป (2556-2560)
1. จํานวน 12 เรื่องขึ้นไป
2. จํานวน 9 – 11 เรื่อง
3. จํานวน 6 – 8 เรื่อง
4. จํานวน 3- 5 เรื่อง
6. เปนผูมีผลการประพฤติปฏิบัติตนที่เปนแบบอยาง
1.จํานวน 12 เรื่องขึ้นไป ยอนหลัง 5 ป (2556-2560)
2.จํานวน 9 – 11 เรื่อง
3.จํานวน 6 – 8 เรื่อง
4.จํานวน 3- 5 เรื่อง

คาคะแนน
(5 คะแนน)
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
(5 คะแนน)
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
(10 คะแนน)
10 คะแนน
8 คะแนน
6 คะแนน
4 คะแนน

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจากวิทยฐานะหรือระดับตําแหนง
ปจจุบนั หรือตําแหนงที่เทียบเทา
พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดที่
ก.ค.ศ.รับรอง

พิจารณาจากระยะเวลาการรับราชการตั้งแต
วันบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ นับถึงวัน
สุดทายของการรับสมัคร โดยใหเศษของป
ตั้งแต 6 เดือนขึ้นไปนับเปน 1 ป
**การนับอายุราชการใหนับเวลาราชการ
ทวีคูณ
(10 คะแนน) พิจารณาจากผลการเลื่อนขัน้ เงินเดือน
10 คะแนน รวมทั้งป ยอนหลัง 5 ป
8 คะแนน (ป 2556-2560)
6 คะแนน
4 คะแนน
(10 คะแนน) พิจารณาจากเอกสารหมายเลข 1 ขอ 6

และการรายงานผลการปฏิบัตงิ านในเลมรายงาน
ทั้ ง นี้ ห ลั ก เกณฑ
10 คะแนน ที่ ส อดคล อ งตรงกั น
8 คะแนน การพิ จ ารณาว า ผลงานเรื่ อ งใดเป น ไปตาม
6 คะแนน ตัวชี้วัดหรือไม ใหเปนความเห็นรวมกันของคณะ
4 คะแนน กรรมการฯ โดยยึ ด องค ป ระกอบตามเอกสาร
หมายเลข 2 ในสวนของรายการประเมิน ก.
รายการที่ (1)-(5) และตามเอกสารหมายเลข 5
(10 คะแนน) พิจารณาจากเอกสารหมายเลข 1 ขอ 7
10 คะแนน และการรายงานผลการประพฤติปฏิบัติตนใน
8 คะแนน เลมรายงานที่สอดคลองตรงกัน ทั้งนี้หลักเกณฑ
6 คะแนน การพิจารณาวา ผลงานเรื่องใดเปนไปตาม
4 คะแนน ตัวชี้วัดหรือไม ใหเปนความเห็นรวมกันของคณะ
กรรมการฯ โดยยึดองคประกอบตามเอกสาร
หมายเลข 2 ในสวนของรายการประเมิน ข.
รายการที่ (1)-(5)

เอกสารหมายเลข 5
เอกสารประกอบหลักเกณฑการประเมินสวนที่ 1 ขอ 5
และสวนที่ 2 รายการประเมิน ขอ ก. ผลการปฏิบัติงาน
หรือผลงานดีเดนไดรับการยกยอง

คําอธิบายความหมายของคําวา ผลงานดีเดน
ผลงานดีเดน หมายถึง มีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน เปนที่ยอมรับ สมควรไดรับการยกยอง
ใหหมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานในหนาที่เปนอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุมเท เสียสละ เกิด
ประโยชนยิ่งกับสวนราชการและสังคม เปนผลงานดีเดนที่ไดรับความนิยมเปนที่ยอมรับและปรากฏผล
เดนชัด เชน โลรางวัล เกียรติบัตร และอื่น ๆ โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้
1. ผลงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบ
๑.๑ เปนผลงานที่มีประโยชนตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา
๑.๒ งานที่ปฏิบัติเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ.
๑.๓ ปฏิบัตงิ านดวยความรวดเร็ว ไมลาชา ทันตามกําหนด
2. ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอราชการและสังคม
๒.๑ เปนผลงานที่ทางราชการไดรับประโยชน
๒.๒ ผูเรียน สถานศึกษา หรือหนวยงานการศึกษาไดรับประโยชน
จากผลงานที่ปฏิบัติงาน
๒.๓ ใชงบประมาณของทางราชการนอยแตไดรับประโยชนมาก
3. เปนผลงานที่สามารถใชเปนตัวอยางแกบุคคลอื่นได
๓.๑ ผลงานเปนที่ยอมรับนับถือแกบุคคลอื่น
๓.๒ เปนลักษณะผลงานที่ปรากฏใหเห็นชัดเจน
๓.๓ บุคคลอื่นสามารถนําไปใชเปนตัวอยางได
4. เปนผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค
๔.๑ มีความคิด ริเริ่ม การพัฒนางาน
๔.๒ นําเทคนิค วิธีการใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน
๔.๓ ผลการปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น
5. เปนผลงานที่ตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ
๕.๑ ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไมบกพรอง
๕.๒ อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ
๕.๓ มีความพากเพียรพยายามในการทํางาน

รางวัล “บุคลากรทางการศึกษาอื่นดีเดน”
รางวัล “พนักงานราชการหรือลูกจางชั่วคราวดีเดน”
รางวัล “ลูกจางประจําดีเดน”
กรอบการพิจารณาตามเอกสารหมายเลข 6

เอกสารหมายเลข 6
หลักการครองตน ครองคน ครองงาน
การครองตน
๑.การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
มี ความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหนาที่ความรับผิดชอบ และมีความตั้งใจที่จะทํางานในหนาที่ใหไดรับความสําเร็จ
ดวยการ บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความอดทนไมยอทอตอปญหา
อุปสรรคไมเคยแสดงออกถึงความยอทอ มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และผูอื่นอยางจริงใจ
๒. การประหยัดและเก็บออม
รูจัก ใชจายตามควรแหงฐานะ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรูจักใชทรัพยสินของทางราชการใหเปน
ประโยชนและประหยัด รูจักมัธยัสถและเก็บออม เพื่อสรางฐานะตนเองและครอบครัว
๓. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย
เปน ผูรักและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กําหนดไว ประพฤติและปฏิบัติตน ใหเปนตัวอยางแกผูอื่น
และนําแนวทาง นโยบาย หรือขอสั่งการของผูบังคับบัญชามาทายทอดสูการปฏิบัติอยางทุมเทและจริง ใจ
ใหความเคารพตอผูบังคับบัญชา นอกจากนี้ยังเปนบุคคลที่ใหความสําคัญกับการเปนผูตรงตอเวลาทั้งในเรื่องงาน
และวินัยสวนตัว
๔. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
เปนบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนอยูในคุณธรรม และจริยธรรม โดยละเวนตอการประพฤติชั่วและไมลุมหลงอบายมุข
เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม มีความซื่อสัตย สุจริตตอตนเองและผูอื่น
๕. การมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ได สงเสริม สนับสนุนระบบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการและรัฐบาลอยางจริงจัง และได
เขารวมปฏิบัติศาสนกิจและทํานุ บํารุงศาสนาในเทศกาลสําคัญทางศาสนา ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามพระบรม
ราโชวาท เปนกิจวัตรปกติซึ่งแสดงออกใหเห็นถึงมีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบัน
ข. การครองคน
๑. ความสามารถในการประสานสัมพันธและสรางความเขาใจอันดีกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
ผูใตบังคับบัญชา และผูมาติดตองาน
เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น กลาและรับผิดชอบในสิ่งที่ไดกระทํา
มีน้ําใจ ชวยเหลือ และใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน
๒. ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุม สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับและใหความชวยเหลือ
เปนผูมีความสามารถในดานองคความรูและทักษะในการในการคิดและเสนอเหตุผล ใหความเห็น ปรึกษา และ
เสนอแนะในงานที่รับผิดชอบ และไดมีการสรางเครือขายการมีสวนรวมในงานที่รับผิดชอบ และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
๓.ใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนําสิ่งที่เปนประโยชน
เปนผูมีความสํานึกและถือเปนหนาที่ที่จะตองใหบริการ ชวยเหลือ แนะนําในสิ่งที่ดี ตลอดจนใหขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชน ใหการบริการดวยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ มีอัธยาศัยดี เปนกันเอง และสุภาพ

-2๔. การเปนผูมีความเปนธรรมทั้งตอตนเองและตอผูอื่น
เปนผูประพฤติและปฏิบัติตรงตามหลักเกณฑ กฎ ระเบียบ ที่การกําหนดถือประโยชนของทางราชการหรือสวนรวม
เปนที่ตั้ง ตัดสิน วินิจฉัย หรือแกปญหาโดยใชเหตุผล
๕. การเสริมสรางความสามัคคีและรวมกิจกรรมของหมูคณะ ทั้งในและนอกหนวยงาน
เปน ผูใหความรวมมือ หรือเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในและภายนอกหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมายอยาง
สม่ําเสมอ และเปนบุคคลที่ใหความสําคัญ ยกยอง หรือใหเกียรติแกผูรวมงานอยางดียิ่ง
ค. การครองงาน

๑. ความรับผิดชอบตอหนาที่
เปนผูใฝศึกษา คนควา หาความรูที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ มีความตั้งใจปฏิบัติงานใหไดรับ
ความสําเร็จ สนใจและเอาใจใสงานที่รับผิดชอบ
๒. ความรู ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
เปนผูมีความรูและเขาใจในหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบ กฎ ขอบังคับ มติ กฎหมาย และ นโยบายอยางถองแท
และมีทักษะ ความสามารถในการนําความรูที่มีอยูไปใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี สามารถแกปญหา ดวยมี
ปฏิภาณ ไหวพริบ เปนอยางดี รักและชอบงานที่ทําอยางเต็มใจ จริงใจและทุมเท
๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุงงาน
เปนผู มีความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหม ๆ มาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถทํางานที่ยาก หรืองานใหมใหสําเร็จเปนผลดี
๔. ความพากเพียรในการทํางาน และมีผลงานที่เปนที่นาพอใจ
เปนผู มีความกระตือรือรน ตองการที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ และอุทิศ
เวลาใหงาน จนไดรับการยกยองในความสําเร็จของงาน และความเสียสละ นอกจากนี้ยัง สามารถปฏิบัติงานใน
ภาวะที่มีขอจํากัดดานทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕. การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม
การปฏิบัติงานไดยึดหลักผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ และใชวัสดุ อุปกรณและสาธารณูปโภคอยาง
ประหยัดและเหมาะสม ตลอดจนรวมมือ ชวยเหลือ และประสานงานระหวางราชการอยางทุมเทและจริงใจ

บัญชีรายชื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ซึ่งปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

รายชื่อขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปฏิบัติงาน
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ระดับชํานาญการพิเศษ/อาวุโส จํานวน 17 คน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ-สกุล

ชื่อเลน

กลุมอํานวยการ
นาง รานี
เครือสมบัติ
ตอย
นาง นิชฏา
ซิมอาจิน
เหมีย
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
นาง อรสา
อุราพรรณอนันต
ออย
นาง สําลี
วรรณวัฒนา
อิ่ม
นาย บุญเสริฐ ตัณฑวณิช
เสริฐ
กลุมบริหารงานบุคคล/กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นาย ปราโมทย รัตนมงคล
โมทย
นาง ฉลวย
เสวกพันธุ
หลวย
นางสาว หัสทยา แตบรรพกุล
สิ่ว
กลุมนโยบายและแผน
นาย กิตติ
รัตนพันธุ
กิตติ
นาง บุญศรี
กุลดํารงวิวัฒน
เง็ก
นางสาว เยาวลักษณ อิทธิวราภรณกุล
ฉุน
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นาง พัทธนันท ตันติสิทธิพร
มล
นางสาว สุจิตรา
วงศทวีพิทยากุล
สุจิตรา
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
นาง อรมน
ยมนา
อรมน (มน)
นาง มาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
เพลิน
นาง อุมาวรรณ ตะวัน
ซะ
กลุมตรวจสอบภายใน
นาย มานะ
ตัณฑัยย
มานะ

รายชื่อขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปฏิบัติงาน
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ระดับชํานาญการ จํานวน 12 คน
ที่
ชื่อ-สกุล
1
2
3
4
5
6

ชื่อเลน

กลุมอํานวยการ
นาง พรรณมณี ลิมปพัฒนโสภณ
หมี
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
นาง ปรีดา
รัตนภา
ยอรค
นาง กฤษณี
ตวงสิน
กฤษ
กลุมบริหารงานบุคคล
นางสาว อุษา
ภาษี
กุง
นาง สุพิชชา ฐิตวังโส
ตา
นาง ศุภนันท หมวกอินทร
ออย

กลุมนโยบายและแผน/กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

7 นาง
8 นาง
9
10
11
12

สุพรทิพย เติบโต
หนิง
ศศิธร
หอบุตร
จิ๋ว
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นาง เบญจมาศ กาชัย
มาศ
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
นาง อําไพวิทย จุงพิวัฒน
นอง
นาย สมมาฒย อังศุภมงคล
เอ็ม
กลุมตรวจสอบภายใน
นางสาว สุคนธ
คงพันธ
แปว

รายชื่อขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปฏิบัติงาน
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ระดับชํานาญงาน/ปฏิบัติการ จํานวน 17 คน
ที่
ชื่อ-สกุล
กลุมอํานวยการ
1 นาง เสริมศรี พรหมตรัง
เสริม
2 นาง นฤมล
อาวบูรณวิวัฒน
นวล
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
3 นาง เพ็ญโฉม หมั่นพลศรี
อิ่น
เขตนิมิตร
ติ๋ม
4 นางสาว สุภา
ภูผา
จุม
5 นางสาว สุนีย
6 นาง อารมย
ทองสมบูรณ
รมย
กลุมบริหารงานบุคคล
แซแต
นก
7 นางสาว อัญชลี
8 นาง บังอร
ชูสงค
อร
9 นาย นที
พึ่งแรง
เดียร
กลุมนโยบายและแผน

10 นาง
11 นาง
12 นาย
13 นาย
14 นาง
15 นาง
16 นาง
17 นาง

ระเบียบ
คัคนางค

พรหมทอง
อี๊ด
นวลวิไลลักษณ
โบว
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ชัยสิทธิ์ วิจิตร
ตอม
ทวีศักดิ์ เครือแพทย
กลวย
สุคนธ
มณีขวัญ
สุคนธ
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ฐาสสิร
นวิชญญาณสุธี
สสิร
อรนุช
ภูทอง
นุช
นันทวรรณ พึ่งแรง
จุม

ชื่อเลน

