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แบบเสนอรายงานเพ่ือขอรับรางวัล ผู้บริหารการศึกษา 
และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 
ชื่อ   นายณัฐวุฒิ นามสกุล รัตนอรุณ 
ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
สถานที่ท างาน   โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                     สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  

(จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
วัน เดือน ปี เกิด   ๑ เมษายน ๒๕๑๑ 
วันเริ่มรับราชการ   ๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ 
รวมเวลารับราชการ   ๒๕  ปี ๑ เดือน (นับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต (กษ.ม.)  วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา  
                       จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ขอเสนอรายงานเพื่อขอรับรางวัลประเภท ( ) ผู้บริหารการศึกษา ( /) ผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยมีผลการปฏิบัติงานสรุปได้ ดังนี้ 
 
๑. ด้านการครองตน 

๑.๑ การพึ่งตนเอง ขยันหม่ันเพียร  รับผิดชอบ และยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีความตั้งใจในการท างาน ด้วยความอดทน  ไม่

ละทิง้งานและย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาต่าง ๆ  กล้าตัดสินใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  มีความเชื่อมั่น
ในตนเอง  สุขุม  รอบคอบ  มีจิตใจที่ร่าเริง  วางตนได้เหมาะสมกับกาลเทศะ  รับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง  
ครอบครัวและผู้อ่ืน  จนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป  พร้อมอุทิศตน  เวลา แรงงาน  ให้แก่ราชการอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  โดยใช้สติปัญญา  ความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความเอาใจใส่     

ข้าพเจ้าด าเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิด
ประโยชน์และประหยัด ใช้จ่ายเงินตามควรแก่ฐานะ มีการเก็บออม สร้างฐานะของตนเองและครอบครัว  
ดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม  นอกจากนั้นก็ได้ร่วมบริจาคทรัพย์สินในงานกุศลต่าง ๆ ที่
สมควรแก่ฐานะด้วยความเต็มใจ และได้น าโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาพอเพียง ที่มีผลการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ ของมูลนิธิยุวสถิตรคุณ   และผ่านการประเมินได้รับรางวัลดีเด่นระดับภาคใต้ และรางวัลดีเด่น 
สถานศึกษาพอเพียง ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของมูลนิธิยุวสถิตรคุณ ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 

 

สมาชิก ส.บ.ม.ท. เลขท่ี ......................... 
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๑.๒ การประหยัดและออม 
ข้าพเจ้าได้ด ารงชีวิตอย่างประหยัด มัธยัสถ์ อดออม ซึ่งมีผลต่อการด ารงชีวิต  เป็นที่ปรากฏ  

ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ ไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ
ทางกาย สติปัญญา  จิตใจ อารมณ์และสังคมตลอดจนผู้เข้ารับบริการ  และให้บริการด้วยความจริงและ
เสมอภาค  โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ  ได้แก่  ให้การ
บริการช่วยเหลือ  ให้ค าปรึกษา รับฟังปัญหา  ความคิดเห็นจากผู้รับการและผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ จนมี
ผลงานเชิงประจักษ์ เช่น โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัว และ สสส. 
และส านักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมลูกเสือท าบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อวางแผนในการใช้จ่าย และ 
โรงเรียนได้ รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณ ธรรมดี เด่นระดับประเทศ จากการประกวดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับธนาคารออมสิน ประจ าปี ๒๕๕๙ 

๑.๓ การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฏหมาย 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติแสดงถึงการมีวินัยและเคารพกฏหมาย ดังนี้ 
๑. วินัยต่อประเทศชาติ ข้าพเจ้าสนับสนุนการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ และมีหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดระบอบการปกครอง จนได้รับ
การคัดเลือกให้ได้รับจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยใน  คณะกรรมการเอกลักษณ์
ของชาติ  

๒. วินัยต่อระบบราชการ  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผน
ของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐโดยเคร่งครัด  เพ่ือรักษาประโยชน์ของทาง
ราชการโดยแท้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนร่วมพัฒนาวงการศึกษา  

๓. วินัยต่อผู้บังคับบัญชา  ข้าพเจ้าได้ประพฤติ  ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติ
ตามกฎกติกาที่ทางสถานศึกษาและต้นสังกัดได้ก าหนดไว้และปฏิบัติหน้าที่ราชการในเรื่องการบริหารงานใน
สถานศึกษา รวมถึงงานพิเศษอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  

๔. วินัยในหน้าที่ผู้บังคับบัญชา ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ใต้บังคับบัญชา และ
ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้มีระเบียบวินัย โดยการฝึกอบรม สร้างขวัญและก าลังใจ ให้การเอา
ใจใส่ เพ่ือขจัดเหตุอันจะน ามาซึ่งการกระท าผิดวินัย  

๕. วินัยต่อเพ่ือนร่วมงาน  ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ให้เกียรติและความเคารพนับถือผู้
อาวุโส และยอมรับความคิดเห็นหมู่คณะ ไม่กล่าวหาและร้องเรียน อันเป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนเสียหาย โดย
ปราศจากความจริง 

๖. วินัยต่อตนเอง  ข้าพเจ้าได้รักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย เป็นแบบอย่างให้แก่ 
เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา  

๑.๔  การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 
ข้าพเจ้ายึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ข้าพเจ้าเป็นผู้

หนึ่งที่นับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามหลักค าสอนคือ การปฏิบัติตนเป็นคนดีซึ่งข้าพเจ้า ได้ยึดถือและ
ปฏิบัติเรื่อยมาและท าบุญตามเทศกาลซึ่งข้าพเจ้าได้ปฏิบัติไม่เคยขาด  ที่ส าคัญใช้ระบบคุณธรรมในการ
บริหารจัดการและมีความเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอตลอดมา  สร้างขวัญและก าลังใจการ
ท างานให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง จัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้อย่างทั่วถึงและได้รับ  รางวัล ครูดีไม่มี
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อบายมุข ของคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๕๙ และครูดีไม่มีอบายมุข ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 
๒๕๕๘ และ รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี ๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ร่วมกับส านักงานเครือข่ายองค์กร งดเหล้า (สคล.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

๑.๕  การมีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ข้าพเจ้ามีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมและ

กิจกรรมที่ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่เน้นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ได้แก่ จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา 
ประเพณีท าบุญเดือนสิบ จัดกิจกรรมและเข้าร่วมวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น จัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา  บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรของโรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี ๒๕๕๘ และรางวัล MOE 
AWARDS ระดั บ ป ระเทศ  สาขา เทิ ดทู น สถาบั น ชาติ  ศ าสนา และพ ระมหากษั ต ริ ย์  ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี ๒๕๕๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์
สุจริต ของ ปปช. ประจ าปี ๒๕๕๙ และ๑๑ โรงเรียนได้รับรางวัล ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้าง
เสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี  ๒๕๖๐ จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ได้รับรองรางวัลชนะเลิศ โหล่รางวัลจากเลขาธิการ ปปช. และ ส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในรูปแบบของคณะกรรมการนักเรียน โดยมีนักเรียน 
นายพงศ์ศรัย มุสิกะนักเรียนโรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนา เป็นตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วม
กิจกรรมประชุมสัมมนาสภานักเรียนแห่งประเทศไทย ของ สพฐ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

๒. ด้านการครองคน 
๒.๑ การปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน 
ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานคือ การจัดท าแผนงานการด าเนินงานก าหนดเป้าหมายในการ

ท างาน นิเทศก ากับติดตาม สนับสนุนให้บุคลากรได้ประสบความส าเร็จในการท างานอย่างเท่าเทียมกัน  
ดังนี้ 

๑. จัดระบบการนิเทศบุคลากรแบบกัลยาณมิตร โดยใช้เทคนิคการจับคู่นิเทศ ตลอดปี
การศึกษา เพ่ือติดตามการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าข้อปัญหา อุปสรรค ของครูมาด าเนินการแก้ไข 
ให้รับฟังปัญหา และให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรอย่างทันเวลา ซึ่งเป็นการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรเป็น
อย่างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

๒.  การพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ได้แก่  จัดอบรมครูเรื่อง 
การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน ร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
การอบรมลูกเสือช่อสะอาด 

๓. จัดระบบการบริการด้านข้อมูลสารเทศ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เช่น  สารสนเทศโรงเรียน  จดหมายข่าวชาวคีรีโรงเรียน  เผยแพร่
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ผลงานครูผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  คู่มือการประกันคุณภาพ  แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การ
ประเมินโครงการ 

๔. สนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากรได้รับการเชิดชูเกียรติ ยกย่องเป็นที่ยอมรับของสังคมและ
ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้ครูเผยแพร่ผลงานแก่สาธารณะชน ซึ่งเป็นการบริการชุมชนทางด้านวิชาการ  เช่น   

- ครสูมมารถ จ านองวุฒิ ครูดีไม่มีอบายมุขของจังหวัดนครศรีธรรมราช  
- ครขู้องทิพย์ มีแก้ว ครูผู้สอนดีเด่นภาษาไทย ของ สพม ๑๒   
- ครูสามารถ กาญจนะแก้ว ครูดีศรีร่อนพิบูลย์  
- ครูจันทร์พร ผาดศรี ครูดีไม่มีอบายมุข ของ คุรุสภา 
- นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)

ประเภทลูกเสือวิสามัญ สถานศึกษาขนาดเล็ก  งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา  
- นางจันทร์พร ผาดศรี ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน

ประจ าปี ๒๕๕๙ จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
๕.  น าหลักการบริหารการมีส่วนร่วมมาใช้เป็นฐานในการพัฒนาโรงเรียนเปิดโอกาสให้ทุกคน

ร่วมการวางแผน ร่วมคิด ร่วมท า และปฏิบัติงานร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร โดยการแต่งตั้งคณะท างานใน
รูปแบบของคณะกรรมการด าเนินงาน เช่น  คณะกรรมการด าเนินงานแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
คณะกรรมการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ส่งผลให้โรงเรียนได้เป็น
ต้นแบบในการปฎิบัติงานของส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้แก่ การน าเสนอรูปแบบการ
นิเทศภายในแบบคู่สัญญา การน าเสนอมาตรฐานการศึกษาการประกันคุณภาพ แก่ผู้บริหารและคณะครู 

 
๒.๒ การปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ข้าพเจ้าได้ด าเนินการร่วมปฏิบัติงานกับบุคลากรหน่วยงานต่างๆทั้งในวงการศึกษาและหน่วยงาน

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 
๑. การปฏิบัติงานกับบุคลากรของโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้ 

- ประธานการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือช่อสะอาด ให้แก่โรงเรียน ในสพม ๑๒ 
- จัดอบรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้แก่คณะครู ใน สพม ๑๒ 
- คณะกรรมการจัดนิทรรศการสหวิทยาเขตร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ 

๒. การปฏิบัติงานกับบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่าง ๆ ดังนี้ 
- คณะกรรมการจัดท าแผนและโครงการเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบแลกเป้า) ของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
- คณะกรรมการการบริหารกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา

ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- คณะกรรมการการจัดงานวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- คณะกรรมการจัดท าข้อมูลสารสนเทศผลการทดสอบระดับชาติ 
- คณะกรรมการจัดอบรมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- คณะกรรมการด าเนินงานเขตสุจริต 
- คณะกรรมการนิเทศติดตาม ของ สพม ๑๒  
- คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  
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๓. การปฏิบัติงานกับบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้แก่ 
- คณะกรรมการจัดน าเสนองาน การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ ของ สพฐ  

ประจ าปี ๒๕๕๙ 
- คณะกรรมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ SCQA ของกลุ่มภาคใต้   
- คณะกรรมการด าเนินงาน THAILAND STEM Festival 2016 ภาคใต้ 
- คณะกรรมการพัฒนาติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการระบบ 

คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) 
 ๒.๓ การปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา  สมาคม  ชมรม องค์กร ชุมชน 

ท้องถิ่นต่าง ๆ  
ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- คณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ของ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) 

- คณะกรรมการฝ่ายความมั่นคงอ าเภอร่อนพิบูลย์  
- คณะกรรมการที่ปรึกษาระบบประกันคุณภาพโรงเรียนตันติวัตร  
- จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ร่วมกับ หน่วยอนุรักษ์ต้น

น้ าปากพนัง โรงพยาบาลชุมชนขุนพัง องค์การบริหารส่วนต าบลหินตก การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอร่อน
พิบูลย์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

จากการครองคน ได้รับรางวัล นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนประจ าปี ๒๕๕๙ จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ และได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีผล
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๙ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

 
๓. ผลงานการครองงาน 

๓.๑ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ด าเนินการบริหารสถานศึกษา การพัฒนาวิธีการปฏิบัติที่ดีเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ของ

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)  ได้ออกแบบการพัฒนา
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ การตัดสินใจในการท า Benchmarking เรื่อง การพัฒนาวิธีการปฏิบัติที่ดีเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา โดยการศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์การบริหารงาน
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

ขั้นตอนที่ ๒ การพัฒนาวิธีการปฏิบัติที่ดีเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคีรีราษฎร์
พัฒนา ด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)  

ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจสอบวิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) 

การตรวจสอบวิธีปฏิบัติที่ดีเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา กระท า
โดยจัดการประชุมอย่างเป็นทางการ เพ่ือการศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานที่จัดท าขึ้น โดยผู้บริหาร 
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คร ูน าผลจาการศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์และ
มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคีรีราษฎร์ให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้นต่อไป 

๓.๒ ความรู้ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
   ๑. การพัฒนาผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  ของครูเพ่ือพัฒนาผลการปฏิบัติที่

เป็นเลิศของโรงเรียนได้เผยแพร่สู่กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้แก่  
    -นางจันทร์พร ผาดศรี ได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ 

ประจ าปี ๒๕๕๙ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการลูกเสือ
เสริมสร้างทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุว      
สถิรคุณ 

- นางทิพวรรณ สตารัตน์ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับเหรียญ
ทอง การจัดการสอนนักเรียนเรียนร่วม งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ๒. น าแนวทางการประเมินโครงการมาใช้ในการรายงานโครงการของโรงเรียนโดยการจัด
อบรมครูเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาแผนงานโครงการของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

 ๓. พัฒนางานวิจัยของโรงเรียนโดยการจัดท าโครงการวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนของการวิจัย 

๔. ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน เพ่ือเป็นแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  เช่น  

      - ผลงาน  Best  Practice การนิเทศภายในแบบเทคนิคการนิเทศแบบคู่สัญญา โดย
ใช้กระบวนการ ๔ To  

      - ผลงาน Best Practice : รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต                                  
โดยใช้ทักษะ ๖ คู่ ๓ ด้าน  

 ๕ . พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เท ศ เ พ่ื อ ก า ร ศึ ก ษ า  ได้ แ ก่  แ ผ น พั ฒ น า ร ะ ย ะ  5 ปี                         
ธรรมนูญโรงเรียน คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สารสนเทศ แผนพัฒนาโรงเรียน  คู่มือนักเรียน  คู่มือ
การด าเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ  คู่มือด าเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรบานสากล 

๖. น าระบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาโรงเรียน  ได้แก่ การจัดรายการวิทยุชุมชน  จดหมายข่าวชาวคีรี แผ่นพับ การจัด
นิทรรศการ การจัดท าเว็บไซด์โรงเรียน การร่วมกิจกรรมตามหน่วยงานต่างๆ  

๓.๓ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน 
๑. ครู และบุคลากรในโรงเรียนได้รับการอบรม  และพัฒนาอย่างเหมาะสมมีความรู้ความ

เข้าใจและมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องของ
การใช้และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและชุมชน และสามารถวางแผน และเป็นผู้น านักเรียนใน
การใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ ได้รับรางวัล รางวัลเหรียญทองแดง  
เรื่อง แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติศึกษาต้นน้ าปากพนังสู่อาชีพที่ยั่งยืน ในการคัดเลือกผลงานหนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรมระดับภูมิภาค ปี ๒๕๖๐ จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

๒. การนิเทศบุคลากรแบบคู่สัญญา โดยการก าหนดแผนการนิเทศทุกสัปดาห์ เพ่ือติดตามการ
ปฏิบัติงาน น าข้อปัญหา อุปสรรค ของครูมาด าเนินการแก้ไข ให้รับฟังปัญหา และให้ค าปรึกษาแก่บุคลากร
อย่างทันเวลา ซึ่งเป็นการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรเป็นอย่างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้รับรางวัล การปฎิบัติที่เป็นเลิศ เหรียญทอง ผลงาน  Best  Practice การนิเทศภายใน
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แบบเทคนิคการนิเทศแบบคู่สัญญา โดยใช้กระบวนการ ๔ To งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

 
๓. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาปฏิบัติงานซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของโรงเรียน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ  มีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ ให้ด าเนินการตามหลักคุณธรรมและ
นิติธรรมจนเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย ไม่มีความแตกแยกภายในองค์กร ได้รับรางวัล โรงเรียนได้รับรางวัล
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมดีเด่นระดับประเทศ จากการประกวดของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับธนาคาร
ออมสิน ประจ าปี ๒๕๕๙ และ  รางวัล MOE AWARDS ระดับประเทศ สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี ๒๕๕๙    

๔. น าหลักการบริหารการมีส่วนร่วมมาใช้เป็นฐานในการพัฒนาโรงเรียนเปิดโอกาสให้ทุกคน
ร่วมการวางแผน ร่วมคิด ร่วมท า และปฏิบัติงานร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร โดยการแต่งตั้งคณะท างานใน
รูปแบบของคณะกรรมการด าเนินงาน เช่น คณะกรรมการสัมพันธ์ชุมชน  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  คณะกรรมการกิจกรรมนักเรียน เป็นต้น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  โรงเรียนจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจ าปี ๒๕๕๘ 

๓.๔ ความพากเพียรในการท างาน และมีผลงานที่เป็นที่น่าพอใจ 
ข้าพเจ้ามีความความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์  ของงานโดยมี

ผลงานปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับ โดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ จัดสรรทรัพยากรทางการ
ศึกษา ที่น ามาใช้ในการจัดการศึกษา ซึ่งรวมถึงครู บุคลากรทางการศึกษา สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ดิน 
อาคารสถานที่ โดยได้ด าเนินการ ๓ เรื่องควบคู่กันไป คือ การระดมทรัพยากร การจัดสรรทรัพยากร  การ
บริหารและการใช้ทรัพยากร  เพ่ือให้เกิดความเสมอภาค  เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ด้วยความคล่องตัว  
โปร่งใส  และตรวจสอบได้  

๑. การจัดท าและพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการ  จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน 
บุคลากร ให้ท าหน้าที่ประเมินโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงานส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  จังหวัดนครศรีธรรมราช เครือข่ายห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สพม. 12 

๒. ส่งเสริมและจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีการด าเนินการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ตลอดจนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งแหล่งเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้น  
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  

๓. จัดท าเอกสารทางวิชาการ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของครู  ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อีกทั้งสามารถน าไปเป็นหลักฐาน ร่องรอยในการก ากับติดตามการปฏิบัติงาน เช่น แผน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คู่มือการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา คู่มือการประกันคุณภาพ 

๔. พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหาร ได้แก่ แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การนิเทศ
ภายในแบบคู่บัดดี้ การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาในรูปแบบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ  การพัฒนา
วิธีการปฏิบัติที่ดีเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาด้วยกระบวนการเทียบเคียง
สมรรถนะ (Benchmarking) 
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๓.๕ การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน 
ข้าพเจ้าได้ใช้ความรู้ความสามารถและเสียสละเวลาในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะในด้าน

การศึกษา เพ่ือให้ครู บุคลากรได้รับประสบการณ์ และเชื่อมโยงกับการพัฒนาโรงเรียน โดยได้ปฏิบัติตนดังนี้ 
๑. คณะท างานในร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

- คณะกรรมการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มข้น เพ่ือเป็นต้นแบบการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ 

- คณะกรรมการประชุมสัมมนาการน าเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียน
ประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระดับชาติ (National Syposium) 

- คณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงาน
ดีเด่นทีป่ระสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

- คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
- คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน การ

ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา 
- คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยอ าเภอร่อนพิบูลย์ 
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ 

นครศรีธรรมราชเกมส์ 
2. วิทยากรทางด้านการบริหาร ได้แก่  

- วิทยากรการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง 
- วิทยากรการเขียนรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล  
- วิทยากรประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
- วิทยากรวิพากษ์หลักสูตรภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษ 
- วิทยากรการอบรมเขียนแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนระยะ 4 ปี  
- วิทยากร การบริหารจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

จากการได้ใช้ความรู้ความสามารถและเสียสละเวลาในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะในด้าน
การศึกษา ได้รับรางวัล ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสาขาบริหารสถานศึกษา ได้รับเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติ  “คุรุสดุดี”  และ ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ สกสค.  

 

4. ผลงานการร่วมกิจกรรมและเสียสละเพื่อ ส.บ.ม.ท. 
ข้าพเจ้าได้ให้ร่วมกิจกรรมของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย และกิจกรรม

ที่เก่ียวข้องกับสมาคม ดังนี้ 
  ๑. เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
๒. คณะกรรมการพัฒนาติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการระบบคุณภาพตาม

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) 
๓. คณะกรรมการการบริหารกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น

และมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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๔. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ (กต.ปน) 

๕. เข้าร่วมการประชุมและสนับสนุนกิจกรรมของ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 

๖. ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นของ ส.บ.ม.ท. ประจ าปี ๒๕๕๕ ในต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

5. ผลงานอื่นๆ ตามภารกิจของส านักงาน/หน่วยงาน 
ผลงานการปฏิบัติงานหรือการ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ทั้งภายในและ

ภายนอกส านักงานฯ การสร้างเครือข่าย การแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งงานชุมชน
สัมพันธ์ที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการเป็นผู้น าในการ ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาและอ่ืนๆ ดังนี้ 

ภาพความส าเร็จของโรงเรียน 
๑. รางวัลเหรียญทองแดง  เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยใช้

ทักษะ ๖ คู่ ๓ ด้าน  ในการคัดเลือกผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับภูมิภาค ปี ๒๕๕๙ จาก
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

๒. รางวัลสถานศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practies) ระดับประเทศ  ปี๒๕๕๙ ด้าน
การพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุว   สถิร
คุณ ชื่อผลงาน โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๓. โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรยีนส่งเสริมคุณธรรมดีเด่นระดับประเทศ จากการประกวดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับธนาคารออมสิน  

๔. โรงเรียนได้รับรางวัล ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี 
๒๕๕๙ และ ปี ๒๕๖๐จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   

๕. รางวัล MOE AWARDS ระดับประเทศ สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี ๒๕๕๙  

๖. รางวัล MOE AWARDS ระดับประเทศ สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี ๒๕๕๙  

๗. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศโครงงานคุณธรรม เรื่องคืนชีวิตผืนป่าด้วยจิตอาสา “สืบสานตาม
รอยพ่อ”  งานมหกรรมวิชาการ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๘. รางวัลโรงเรียนปลอดขยะยอดเยี่ยม  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ประจ าปี 
๒๕๖๐   

๙. รางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น ของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ สาขาส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ประจ าปี ๒๕๖๐ 

๑๐. รางวัลเหรียญทองแดง  เรื่อง แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติศึกษาต้นน้าปากพนังสู่อาชีพที่ยั่งยืน ใน
การคัดเลือกผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับภูมิภาค ปี ๒๕๖๐ จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

๑๑ โรงเรียนได้รับรางวัล ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี  
๒๕๖๐ จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้รับรองรางวัลชนะเลิศ 
โหล่รางวัลจากเลขาธิการ ปปช. 
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๑๒. รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี ๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงานเครือข่ายองค์กร งดเหล้า (สคล.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

๑๓. รางวัลเหรียญเงิน โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าปี ๒๕๕๘ 

๑๔. โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ภาพความส าเร็จของครู 
๑. นางสุวิมล ไชยถาวร  ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตร

นารี) งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๘ 
๒. นางสุวิมล ไชยถาวร  ได้รับรางวัลเหรียญทอง OBEC AWARDS กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

(ลูกเสือ-เนตรนารี) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๕ 
 ๓. นางสุวิมล ไชยถาวร ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอนประจ าปี 

๒๕๕๔ จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
๔. นางจันทร์พร ผาดศรี ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-

เนตรนารี) ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สถานศึกษาขนาดเล็ก  งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 
๒๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

๕. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-
เนตรนารี)ประเภทลูกเสือวิสามัญ สถานศึกษาขนาดเล็ก  งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๖ 
ประจ าปี ๒๕๕๙ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

๖. นางจันทร์พร ผาดศรี ได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ ประจ าปี 
๒๕๕๙ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการลูกเสือเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ  

๗. นางจันทร์พร ผาดศรี ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอนประจ าปี 
๒๕๕๙ จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

๘. นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน
ประจ าปี ๒๕๕๙ จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

๙. รางวัลครูดีศรีร่อนพิบูลย์  ประจ าปี ๒๕๕๙ ได้แก่ ครูขจร สายทอง ครูสามารถ กาญจนะแก้ว 
๑๐. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  ของ คุรุสภา ประจ าปี ๒๕๕๘ ได้แก่ ครูจันทรพร ผาดศรี 
๑๑. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  ของ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี ๒๕๕๘ ได้แก่ ครูสมมารถ  

จ านองวุฒิ  นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ 
๑๒. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  ของ คุรุสภา ประจ าปี ๒๕๕๙ ได้แก่ ครูจันทรพร ผาดศรี 
ภาพความส าเร็จของนักเรียน 
๑. ลูกเสือต้นแบบดีเด่น การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ

ลูกเสือเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒. รางวัลนักเรียนผู้มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามโครงการลูกเสือเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
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๓. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศโครงงานคุณธรรม เรื่องคืนชีวิตผืนป่าด้วยจิตอาสา “สืบสานตาม
รอยพ่อ”  ด้วยกิจกรรมลูกเสือ งานมหกรรมวิชาการ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

๔. รางวัลโครงการพี่ชวนน้องรักษ์น้ า ระดับประเทศ ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๕ รางวัลรวมเหรียญทอง อันดับที่ ๑ โรงเรียนขนาดเล็ก งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๖. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ๒ เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ประจ าปี ๒๕๖๐ 

จากรายงานผลการปฏิบัติ ด้านการครองตน ครองคน  ครองงาน และผลงานดีเด่น ตลอด
ระยะเวลา ๕ ปี ที่ปฏิบัติงาน แสดงถึงศักยภาพในการด้านการบริหารโรงเรียน มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่
ยอมรับของหน่วยงานต้นสังกัด  ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จึงกล่าวได้
ว่าการบริหารโรงเรียนได้ก้าวสู่เป็นโรงเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานสากล    
 

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้น เป็นผลที่เกิดจากการที่ได้ปฏิบัติจริง และเป็นความจริงทุก
ประการ 
 

ลงช่ือ ................................................. (ผู้เสนอรายงาน) 
             (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
       วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา 
.............................................................................................. ...........................................................................
........................................................................... ..............................................................................................  
.............................................................................................. ...........................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
 
                                     ลงชื่อ ....................................................... 
                                    (                                                     )  
                                ต าแหน่ง ............................................................. 
                                    วันที่ ............................................................. 
 
 
 
 
 

 


