






รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการพิเศษ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
สายงานการสอน     สาขา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปีท่ีได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน ๑ เรื่อง) 
  1 นายไพโรจน์  ใจเยี่ยม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2     1. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร     โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพ 
 ต าแหน่งครู จังหวัดสุโขทัย ระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมแกะสลักผักผลไม้ ด้านการแกะสลักผัก 
 วิทยฐานะครูช านาญการ ส านักงานเขตพ้ืนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
  การศึกษามัธยมศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554   
 

 
เขต 38 รับรางวัลปี 2555 (ร้อยละ 100)  

 
 

     2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร  
   เหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมแกะสลักผักผลไม้  
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
   ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555  

   รับรางวัลปี 2556 (ร้อยละ 100)  
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

  ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

  2 นายวินัย  ด าพัฒน์ โรงเรียนบ้านนาสาร    1. เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2555   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยวิธีการลูกเสือ 
 ต าแหน่งครู จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ร้อยละ 100)  
 วิทยฐานะครูช านาญการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    2. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  
  มัธยมศึกษา เขต 11 กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์และให้บริการลูกเสือ  
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
   ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2552  (ร้อยละ 80)  
     
     
   หมายเหตุ  
   รางวัลล าดับที่ 2  ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
     
     

 

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขา คณิตศาสตร์ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปีท่ีได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน ๑ เรื่อง) 
  3 นายณัฐพนธ์  ส่งแสง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา    โครงการสร้างสื่อการเรียนรู้ 
 ต าแหน่งครู 

วิทยฐานะครชู านาญการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ 

  มัธยมศึกษา เขต 11 (ร้อยละ 100) เรียนรู้คณิตศาสตร์ของ 
       2. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 3 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
   การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 โดยใช้โปรแกรม GSP 
   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน "เก่งสร้างชาติ" ปี 2552  
   (ร้อยละ 100)  
     
   หมายเหตุ  
     รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
     
     

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

   4 นายวิโรจน์  เมืองแก้ว
ต าแหน่งครู  
วิทยฐานะครูช านาญการ 

โรงเรียนล าทับ 
ประชานุเคราะห์  
จังหวัดกระบี่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๓ 

  ๑. ผูฝ้ึกสอน กรีฑา รางวัลอันดับที่ ๑ วิ่งข้ามรั้ว 
๔๐๐ เมตร หญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ภูเก็ตเกมส์ (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. ผูฝ้ึกสอน กรีฑา รางวัลชนะอันดับที่ ๑ 
ประเภทวิ่งข้ามรั้ว ๔๐๐ เมตร หญิง การแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓  
ประจ าปี ๒๕๕๕ "อุบลราชธานีเกมส์"  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๓. ผูฝ้ึกสอน กรีฑา รางวัลชนะอันดับที่ ๑  
ชนิดกีฬา กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว ๔๐๐ เมตร หญิง  
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗  
"อุตรดิตถ์เกมส์"  พ.ศ. ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

   
 

กิจกรรมการฝึกแบบบันได ๖ ขั้น 
สู่ความส าเร็จของนักกีฬา 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานทีส่่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน  สาขาสังคมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปี
ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

  5 นายสิทธิพล  พรมมินทร์ 
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะครูช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนภูคาวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
น่าน เขต ๒ 
 

  สุดยอดครูผู้เป็นกัลยาณมิตร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
    
 

   ๑. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมระดับประเทศ ประจ าปี  
๒๕๕๕ (ร้อยละ ๘๐) 
    ๒. รางวัลเกียรติยศโล่พระราชทาน 
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี โครงงานคุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติยอดเยี่ยมระดับประเทศ  
ประจ าปี ๒๕๕๕  (ร้อยละ ๘๐) 

การพัฒนาและขยายผล
โครงงานคุณธรรม 
เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชุมชน
และสังคม 

 

 



  รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานการสอน     สาขาภาษาไทย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

6 นางธนกร  ณ สงขลา โรงเรียนบ้านนาทวี   1. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล   สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม การพัฒนาการเขียนข่าวสร้างสรรค์ 
 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เหรียญทองระดับชาติ กิจกรรม  การเรียนรู้และการบริหารจัดการ ของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกพัฒนา 
 วิทยฐานะครูช านาญการ ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (พิธีกร/ผู้ประกาศ) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเขียนอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับ 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจ าปี 2554 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  "สถานศึกษาพอเพียง 2554"  
   ประจ าปีการศึกษา 2552 (ร้อยละ 70)  
   (ร้อยละ 100)   
     2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   
   "คุรุสดุดี" ประจ าปี 2555   
   (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหตุ   
   รางวัลล าดับที่ 1 ผู้เสนอขอได้มีการ   
   พัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
      

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติใหเ้ข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มผีลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกบัรางวัลสูงสุดระดับชาติขึน้ไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกลุ/

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ปี
ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจดัท า 

ชื่อผลงานดเีด่นฯที่มีคุณภาพเทยีบเคียง 
/ปีที่ได้รบัรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

7 นายอิสระ  ถิ่นใหญ ่
ต าแหน่งครู               
วิทยฐานะครูช านาญการ 

โรงเรียนอนุบาลสังขละบุร ี
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุร ี
เขต 3 

      ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้  

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจ าปี ๒๕๕๔

(ร้อยละ ๑๐๐) 

        รางวัลครูดีในดวงใจ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐)    โครงการ ส่งเสรมิศักยภาพผู้เรียน
ด้านการประดษิฐ์ของใช ้     
จากเศษวัสดุเหลือใช้ท้องถิ่น 

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นทีส่่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน   สาขาคณิตศาสตร์  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับ 

ที ่

 
ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 

 
หน่วยงานการศึกษา/     

สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปีท่ี
ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

8 นางสาวชุติมา  คล้ายบุตร 
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะครูช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านบางเหรียง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ 

1) ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร  
ระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.4 – ป.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ 61 ประจ าปีการศึกษา 2554  
(ร้อยละ 100) 
2) ครูผู้ฝึกสอนเหรียญทองระดับชาติ 
กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ป.4 – 6 ประเภททีม 3 คน  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2552 (ร้อยละ 80) 
หมายเหตุ  ล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอ 
ได้รายงานการพัฒนาผลงานและ 
ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  
 

   โครงงานสู่ห้องเรียน 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน   สาขาคณิตศาสตร์  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

คุณสมบัติ ข้อตกลง                   
ในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

ด ารงต าแหน่ง/     
วิทยฐานะ 

ภาระงาน 
ชม./สัปดาห์ 

ผลงาน
ย้อนหลัง ๓ ปี 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

8 นางสาวชุติมา  คล้ายบุตร 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

   หมายเหตุ  ล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอ 
ได้รายงานการพัฒนาผลงานและ 
ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานการสอน     สาขาภาษาอังกฤษ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

9 นางกอบกูล  ศรีค ามี โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม   1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับ  การใช้แบบฝึกพัฒนาการสอน 
 ต าแหน่งครู จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด  ฟัง -พูดภาษาอังกฤษ 
 วิทยฐานะครูช านาญการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
  มัธยมศึกษา เขต 40 ภาษาต่างประเทศ  (ร้อยละ 100)   
     2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น    
   ประจ าปีพุทธศักราช 2553   
   (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหตุ   
   รางวัลล าดับที่ 1 ผู้เสนอขอได้มีการ   
   พัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
      

 

 

 

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคณุสมบตัใิหเ้ข้ารบัการประเมินเพื่อให้มหีรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพเิศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวธิีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณผีู้มผีลงานที่ส่วนราชการตน้สังกัดเหน็ว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวลัสงูสุดระดบัชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขา ภาษาไทย 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกลุ/ต าแหน่ง 
 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสดุระดับชาติขึน้ไปที่ได้รับ/ปี

ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจดัท า 
ชื่อผลงานดีเดน่ฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 

ปีที่ได้รับรางวลั/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน 1 เรื่อง) 
10 นางปานทิพย์ ไขโพธ์ิ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง   ครผูู้สอนดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/      รางวัล “ครูดใีนดวงใจ” ปี 2556    การพัฒนาทกัษะ 

 ต ำแหน่งครู ส านักงานเขตพื้นที ่ หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ร้อยละ 100) การอ่านและเขียนค า 
 วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร การศึกษาประถมศึกษา ภาษาไทย ดีเด่น ปี 2555 (ร้อยละ 100)  ที่สะกดตรงตาม 
  นราธิวาส เขต 2 

 
 มาตราของนักเรียน 

   
 

 ชั้นประประถมศึกษา 
      ปีที่ 2 
   

 
  

   
 

  
      

      
      
      

 
 
 

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคณุสมบตัใิหเ้ข้ารบัการประเมินเพื่อให้มหีรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพเิศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวธิีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณผีู้มผีลงานที่ส่วนราชการตน้สังกัดเหน็ว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวลัสงูสุดระดบัชาติขึน้ไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขา ภาษาไทย 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกลุ/ต าแหน่ง 
 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสดุระดับชาติขึน้ไปที่ได้รับ/ปี

ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจดัท า 
ชื่อผลงานดีเดน่ฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 

ปีที่ได้รับรางวลั/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน 1 เรื่อง) 
11 นางจินตนา วงษ์สุนทร โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค ์    ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่    รางวัล "ครูดใีนดวงใจ" ปี พ.ศ. 2555    การพัฒนางานกิจกรรม 

 ต ำแหน่งคร ู จังหวัดสุรินทร์ การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระ  (ร้อยละ 100) ส่งเสริมและการพัฒนา 
 วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร ส านักงานเขตพื้นที ่ การเรียนรูภ้าษาไทย ดีเด่น ปี พ.ศ. 2554  ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
  การศึกษามัธยมศึกษา (ร้อยละ 100)  ทางภาษาไทย 
  เขต 33 

 
  

 
 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
      

      
      
      

 
 
 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขา ปฐมวัย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง 
 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน 1 เรื่อง) 

12 นางพัชรา  อังกูรขจร โรงเรียนบ้านแม่ละเมา   รางวัลเกียรติบัตรเป็นครูผู้สอนดีเด่น   รางวัลเกียรติบัตรเป็น "ครูดีในดวงใจ"    โครงการพัฒนาความพร้อม 
 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ พ.ศ. 2556  (ร้อยละ 100) เดก็ปฐมวัย โดยการจัด 
 วิทยฐานะครูช านาญการ ประถมศึกษาตาก เขต 2 หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2555  ประสบการณ์การเรียนรู้ 
   ปฐมวัยดีเด่น (ร้อยละ 100)  แบบโครงงานที่เน้นการมี 
     ส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานการสอน   สาขากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง 
 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน 1 เรื่อง) 

13 นางบุณยวีร์  ณ พัทลุง โรงเรยีนบ้านนา ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/    รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น    กิจกรรมส่งเสริมระเบียบ 
 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่ หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2555 ประจ าปี 2552 ประเภทผู้สอน วินัย 
 วิทยฐานะครชู านาญการ การศึกษาประถมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น (ร้อยละ 100)  
  สงขลา เขต 3 (ร้อยละ 100)   
      
      
      
      
      
    หมายเหตุ  
      ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาผลงาน  
    และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  
      
      

 
 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

14 นางสาววชิราวรรณ เทียมทัน 
ต าแหน่งครู  
วิทยฐานะครูช านาญการ 

โรงเรียนเมืองเลย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต ๑ 
 
 
 
 

  ๑. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน  
ประจ าปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรยีญทอง 
การแข่งขันสร้างภาพเคลื่อนไหว ระดับชั้น  
ป.๔ - ป.๖ ประเภททีม ๓ คน  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 
 
 หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ ๒ ผู้เสนอขอ 
 ได้รายงานการพัฒนาผลงาน 
และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่อง การสร้างชิ้นงาน
ด้วยโปรแกรม Scratch 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาภาษาไทย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปีท่ีได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน ๑ เรื่อง) 
15 นางปิยฉัตร  ศรีนาค โรงเรียนสอนคนตาบอด ภาคเหนือ   1. รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ    การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ 

 ต าแหน่งครู ในพระบรมราชินูปถัมภ์  "กิจกรรมการแข่งขัน การอ่านท านองเสนาะ" ระดับ ช่วยสอน เพ่ือพัฒนาทักษะ 
 วิทยฐานะครูช านาญการ จังหวัดเชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การเขียนสะกดค าของนักเรียน 
  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจ าปีการศึกษา 2554 ที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
   (ร้อยละ 100) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

 
   2. รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ   

   "กิจกรรมการแข่งขัน การอ่านท านองเสนาะ" ระดับ  

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

   ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจ าปีการศึกษา 2554  

   (ร้อยละ 100)  

     3. รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ   

   "กิจกรรมการแข่งขัน ประกวดเรียงความ" ระดับ  

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

   ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจ าปีการศึกษา 2554  

   (ร้อยละ 100)  
     

 
 
 



- 2 - 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปีท่ีได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน ๑ เรื่อง) 
15 นางปิยฉัตร  ศรีนาค    4. รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ   

 (ต่อ)  "กิจกรรมการแข่งขัน การอ่านข่าว" ระดับชั้นมัธยมศึกษา  

  
 ปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61   

  
 ประจ าปีการศึกษา 2554  (ร้อยละ 100)  

 
 

   5. รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ   

   "กิจกรรมการแข่งขัน การอ่านข่าว" ระดับชั้นมัธยมศึกษา  

   ปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61   

   ประจ าปีการศึกษา 2554  (ร้อยละ 100)  

     6. รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ   

   "กิจกรรมการแข่งขัน อ่านจับใจความ" ระดับ  

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

   ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจ าปีการศึกษา 2554  

   (ร้อยละ 100)  

     7. รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  

   "กิจกรรมการแข่งขัน การเล่านิทาน" ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
   ปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61   
   ประจ าปีการศึกษา 2554  (ร้อยละ 100)  
     

 
 
 



- 3 - 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปีท่ีได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน ๑ เรื่อง) 
15 นางปิยฉัตร  ศรีนาค    8. รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  

 (ต่อ)  "กิจกรรมการแข่งขัน อ่านเบลล์" ระดับชั้นมัธยมศึกษา  

  
 ปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61   

  
 ประจ าปีการศึกษา 2554  (ร้อยละ 100)  

 
 

   9. รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม  

   เขียนตามค าบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น   

   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   

   ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555  (ร้อยละ 100)  

     10. รางวลัระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม  

   เขียนตามค าบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น  

   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

   ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555  (ร้อยละ 100)  

     11. รางวลัระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม  

   การอ่านท านองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น   

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
   ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555  (ร้อยละ 100)  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน ๑ เรื่อง) 
15 นางปิยฉัตร  ศรีนาค    12. รางวลัระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม  

 (ต่อ)  การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น   

  
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

  
 ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555  (ร้อยละ 100)  

 
 

   13. รางวลัระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม  

   เขียนตามค าบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น   

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

   ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555  (ร้อยละ 100)  

     

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติชึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 

สายงานการสอน  สาขา การศึกษาปฐมวัย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนา 
(จ านวน 1 เรื่อง) 

16 นางสาวบุญสุพร  เพ็งทา 
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะครูช านาญการ 

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ปี 2556 
    (ร้อยละ 100)  
 
2. โครงการ”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
    ประเทศไทย” โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน 
    กิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
    ปีการศึกษา 2554 (ร้อยละ 80) 

การพัฒนาทักษะทางภาษา
ของเด็กปฐมวัย 

 

 



 
   รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการพิเศษ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
สายงานการสอน  สาขาวิทยาศาสตร ์

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ที ่
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด     

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพ 
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

17 นางสาวศิริพร  มณีขาว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    1) ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน  การพัฒนาการเรียนการสอน 
 ต าแหน่งครู กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 วิทยฐานะครูช านาญการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 9 ประเทศอิหร่าน  เข้าสู่มาตรฐานสากล 
  มัธยมศึกษา เขต 2 ณ กรุงเตหะราน ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2555  ในระดับมัธยมศึกษา 
   (ร้อยละ 100)   
   2) ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน   
   ชีววิทยาโอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่    
   11-18 กรกฎาคม 2553  ณ เมืองชางวอน   
   ประเทศเกาหลีใต้  (ร้อยละ 100)   
      
      

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขา พลศึกษาและสุขศึกษา 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง 
 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน 1 เรื่อง) 

18 นายสุรชัย จังธนสมบัติ โรงเรียนนนทรีวิทยา  1. ผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ     โครงการส่งเสริม 
 ต าแหน่งครู กรุงเทพมหานคร กีฬาเนตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษา  ความเป็นเลิศด้าน 
 วิทยฐานะครูช านาญการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ กีฬาเนตบอล  กีฬาเนตบอล 
  มัธยมศึกษา เขต 2 แห่งชาติ ครั้งที่ 34 ปี พ.ศ. 2556   
   (ร้อยละ 100)   
     2. ผูฝ้ึกสอน รางวัลชนะเลิศ   
   กีฬาเนตบอลการแข่งขันกีฬานักเรียน   
   นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 32    
   ปี พ.ศ. 2554 (ร้อยละ 100)   
     3. รางวัลชนะเลิศกีฬาเนตบอล   
   การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ   
   ครั้งที่ 29 ปี พ.ศ. 2556   
   (ร้อยละ 100)   
     4. รางวัลชนะเลิศกีฬาเนตบอล   
   การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา   
   แห่งชาติ ครั้งที่ 33 ปี พ.ศ. 2555   
   (ร้อยละ 100)   

 



รายชื่อข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคณุสมบตัใิหเ้ข้ารบัการประเมินเพื่อให้มหีรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพเิศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวธิีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณผีู้มผีลงานที่ส่วนราชการตน้สังกัดเหน็ว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวลัสงูสุดระดบัชาติขึน้ไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขา ภาษาไทย 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกลุ/ต าแหน่ง 
 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสดุระดับชาติขึน้ไปที่ได้รับ/ปี

ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจดัท า 
ชื่อผลงานดีเดน่ฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 

ปีที่ได้รับรางวลั/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน 1 เรื่อง) 
19 นางสายตา  น าแก้ว โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร  1. ครูผู้สอนนกัเรียน รางวัลพระราชทาน   โครงการพัฒนาความรู ้

 โรงเรียนปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ประเภทนักเรียนพระราชทาน  ความสามารถและส่งเสริม 
 คร ู ส านักงานเขตพื้นที ่ ปีการศึกษา 2554 ระดับมัธยมศึกษา  นักเรียนด้านการแต่ง 
 วิทยฐานะครูช านาญการ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตอนปลาย ขนาดกลาง (ร้อยละ 100)  บทร้อยกรอง ประเภท 
    2. ครูผู้สอนนกัเรียน รางวัลพระราชทาน  กลอนสุภาพ (กลอนสด) 
   ประเภทนักเรียนพระราชทาน  สู่ความเป็นเลิศ 
   ปีการศึกษา 2553 ระดับมัธยมศึกษา   
   ตอนปลาย ขนาดกลาง (ร้อยละ 100)   
      

      
      

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน  สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด     
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

20 นายชัยยุทธ  ฤทธิจักร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ    1) ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนชนะท่ี 1 ขว้างจักรชาย  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
 ต าแหน่งครู จังหวัดนครศรีธรรมราช การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28  สู่ความเป็นเลิศ  
 วิทยฐานะครูช านาญการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา "ภูเก็ตเกมส์" ปี 2555  (ร้อยละ 100)  ชนิดกีฬา "กรีฑา" 
  มัธยมศึกษา เขต 12    2) ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนชนะท่ี 1 ขว้างจักรชาย   
   การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29   
   "มหาสารคามเกมส์" ปี 2556  (ร้อยละ 100)   
      3) ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนชนะท่ี 1 ขว้างจักรชาย   
   การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ   
   ครั้งที่ 32 "เมืองเพชรเกมส์" ปี 2554   
   (ร้อยละ 100)   
      
      

 

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาสุขศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

21 นางสาววาสนา เจนการ
ต าแหน่งครู  
วิทยฐานะครูช านาญการ 

โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 
จังหวัดพังงา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๔ 
 
 
 
 

 
 

  ๑. รางวัลชนะเลิศด้านการท ากิจกรรม อย.น้อย 
ต่อเนื่อง ระดับประเทศ โครงการประกวด อย.น้อย  
ประจ าปี ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการ
สถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๔ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ ๑ ผู้เสนอขอได้รายงาน
การพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

"โมเดล" คู่ขนานบูรณาการ  
TO BE NUMBER ONE  
และ อย.น้อย 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขา การศึกษาพิเศษ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง 
 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน 1 เรื่อง) 

22 นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาล   ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง   รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ปี พ.ศ. 2553  รายงานการพัฒนาแบบฝึก 
 ต าแหน่งครู ล าปลายมาศ ระดับประเทศ รายการศาสตร์คณิตในชีวิต  ทักษะการอ่านและเขียน 
 วิทยฐานะครูช านาญการ ส านักงานเขตพ้ืนที่ ประจ าวัน ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียน  สะกดค าส าหรับนักเรียน 
  การศึกษาประถมศึกษา บ้านหนองปลาไหล (นักเรียนปกติ)  ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  บุรีรัมย์  เขต 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ด้านการอ่านและการเขียน 
 

 
 ประจ าปีการศึกษา 2552  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

   (ร้อยละ 100)   
   

 
  

   หมายเหตุ   

    รางวัลดังกล่าว ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนา   
   อย่างต่อเนื่อง   
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 



รายชื่อข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคณุสมบตัใิหเ้ข้ารบัการประเมินเพื่อให้มหีรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการพเิศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวธิีการฯ ว 13/2556 กรณผีู้มผีลงานที่ส่วนราชการตน้สังกัดเหน็ว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวลัสงูสุดระดบัชาติขึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 

สายงานการสอน สาขาวทิยาศาสตร์  
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกดั 
ชื่อรางวัลสูงสดุระดบัชาติขึ้นไปที่ได้รบั/             

ปทีี่ไดร้บัรางวลั/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคณุภาพเทียบเคียง             

/ปีที่ได้รับรางวัล/สดัส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพฒันางาน 

  (จ านวน 1 เรื่อง) 
23 

 

 

 

 

 

นายศิษฏ์ฐิกานต์ โพธิ์ชา 
ต าแหน่งคร ู
วิทยฐานะครูช านาญการ  

 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8  
 

 

         นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับ
มั ธ ยมศึ กษ าตอนปลาย  ขน าดกล า ง  
ประจ าปีการศึกษา 2553 (ร้อยละ 80) 

          

      รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ปี 2555 
(ร้อยละ 100) 
 
 
 

 

โครงการขยะ 
สร้างคุณธรรม เพื่อการ

พัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ของผู้เรียน 

 

 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการพิเศษ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 
สายงานการสอน สาขาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/             

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง             

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน 1 เรื่อง) 
24 

 
นางสาววชิรา  บุญเกื้อ 
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะครูช านาญการ  

 โรงเรียนชุมชน 
บ้านหนองฝ้าย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 
 

        
 

 

        

       1. ครูดีในดวงใจ ปี 2553 (ร้อยละ 100)  
      2. ผู้ท าคุณประโยชน์ด้านการศึกษา  
ปี 2553 (ร้อยละ 100) 
 

โครงการพัฒนา 
การเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคณุสมบตัใิหเ้ข้ารบัการประเมินเพื่อให้มหีรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวธิีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณผีู้มผีลงานที่ส่วนราชการตน้สังกัดเหน็ว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวลัสงูสุดระดบัชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขา กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกลุ/ต าแหน่ง 
 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสดุระดับชาติขึน้ไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวลั/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเดน่ฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 

ปีที่ได้รับรางวลั/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน 1 เรื่อง) 
25 นางวรรณี  บุญเพิ่ม โรงเรียนสตูลวิทยา    1. รางวัลชนะเลิศด้านการท ากิจกรรม     โครงการ 

 ต าแหน่งคร ู จังหวัดสตูล  ดีเด่นกับโรงเรียนเครือข่ายและชุมชน คุ้มครองสิทธ ิ
 วิทยฐานะครูช านาญการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับประเทศ โครงการประกวด ผู้บริโภคบรูณาการ 
  มัธยมศึกษา เขต 16  อย.น้อย ประจ าปี 2552 (ร้อยละ 100) การเรียนรู้สู ่
      2. รางวัลผู้รับผิดชอบ/สนับสนุน โรงเรียนเครือข่าย 
    โครงการ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ชุมชน (พื้นที ่
    พ.ศ. 2556 (ร้อยละ 100) จังหวัดสตูล) 
      
    หมายเหต ุ  
        รางวัลล าดับที่ 1 ผู้เสนอขอได้มีการ  
    พัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์อย่าง  
    ต่อเนื่อง  
      

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติชึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 

สายงานการสอน  สาขาวิทยาศาสตร ์
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนา 
(จ านวน 1 เรื่อง) 

26 นางโสภี  สิงห์จันทร ์
ต าแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ 
ครชู านาญการ 

โรงเรียนประชามงคล 
จังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รบัรางวลัเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทองการแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร ์(Science Show) ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 งานศลิปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2553  
(ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาแบบอยา่งการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2554 
"สถานศึกษาพอเพียง 2554”  
(ร้อยละ 60 )  
 
 
 

กิจกรรม” Science Show  
ประชาพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
 



รายชื่อข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติใหเ้ข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มผีลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกบัรางวัลสูงสุดระดับชาติขึน้ไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกลุ/

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/  
ปีที่ได้รับรางวลั/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดเีด่นฯที่มีคุณภาพเทยีบเคียง/             
ปีที่ได้รับรางวลั/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

27 นายนาวิน  กาวี 

ต าแหน่งคร ู
วิทยฐานะครูช านาญการ 

โรงเรียนถ้ าปินวิทยาคม 

จังหวัดพะเยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 36 

 

      ๑.  ครผูู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร

ระดับเหรียญทองชนะเลิศ การสร้าง 

Webpage ประเภท Web Editor

ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศลิปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับชาติ ครัง้ท่ี ๖๑      

ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

   ๒. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.          

(OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศ    

ระดับเหรียญทอง ด้านบริหารจัดการ    

ชั้นเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

     โครงการอบรม     

นักพัฒนาเว็บไซต์ รุ่นเยาว์             

โรงเรียนถ้ าปินวิทยาคม 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ

ที ่

ชื่อ –นามสกุล/

ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/      

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจดัท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุภาพเทียบเคียง/             
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

 28 

 

 

 

 

 

 

 

นายสนธญา  

            ไทรบุญจันทร์ 

ต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 

วทิยฐานะผู้อ านวยการ

ช านาญการ 

โรงเรียนวัดนราภิรมย์

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐมเขต ๒ 

    รางวัลพระราชทาน ประเภท

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

ขนาดเล็ก ประจ าปี ๒๕๕๐  

(ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

หมายเหตุ  รางวัลดังกล่าวเกินระยะเวลา 

แต่มีการพัฒนางานและใช้ประโยชน์ 

อย่างต่อเนื่อง 

    ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓  

ประจ าปี ๒๕๕๖ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

    การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

บูรณาการสร้างสรรค์

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

ต้นแบบโรงเรียนในฝันสู่

โรงเรียนมาตรฐานสากล  

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาคณิตศาสตร์ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

29 นางเพลินพิศ  อยู่ส าแดงกิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา    1. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน การพัฒนานักเรียนสู่สากลในโครงการ 
 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คณิตศาสตร์โลกระดับประถมศึกษา (PMWC 2010)  ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ 
 วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ปี 2553  (ร้อยละ 100) ด้านการพัฒนาทักษะ/กระบวนการคิด 
      2. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ 
   คณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ (IMC 2011)   
   ณ ประเทศอินโดนีเซีย ปี 2554  (ร้อยละ 100)  
      3. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  
   การแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา  
   (PMWC 2011) ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ปี 2554  
   (ร้อยละ 100)  
      4. รางวลัครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/  
   หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
   ประจ าปี 2554  (ร้อยละ 100)  
      5. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปี 2555  
   (ร้อยละ 100)  
     

 



 รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นทีไ่ด้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ - เนตรนารี) 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

30 นายเฉลิม บัวเกตุ 
ต าแหน่งครู  
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

  ๑. ครูผู้ฝึกสอน "การใช้เข็มทิศและ 
การคาดคะเน และได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. ครูผูฝ้ึกสอน "การผูกเงื่อนและการเก็บเชือก" 
และได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๓. ครูผู้ฝึกสอน "การผูกเงื่อนและการเก็บเชือก" 
ระดับชั้น ป. ๑ – ๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
อันดับ ๑ ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ ๓  ผู้เสนอขอ 

 ได้รายงานการพัฒนาผลงาน 
และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

 การพัฒนาด้านวินัยและ
คุณธรรมนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด  
โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

31 นางประภาพรรณ  เพชรศรี โรงเรียนสตึก    1. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  กิจกรรมการประดิษฐ์ภาพ 
 ต าแหน่งครู จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากเศษวัสดุธรรมชาติ 
 วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555    
  มัธยมศึกษา เขต 32 (ร้อยละ 100)  
      2. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1   
   กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2553  (ร้อยละ 100)  
      3. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน  
   โครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
   ระดับชาติ ปีการศึกษา 2552   (ร้อยละ 100)  
     
   หมายเหตุ  
   รางวัลล าดับที่ 3  ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
     

 

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคณุสมบตัใิหเ้ข้ารบัการประเมินเพื่อให้มหีรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวธิีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณผีู้มผีลงานดีเด่นที่ไดร้บัรางวัลสูงสดุระดบัชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาคณติศาสตร์ 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรือ่ง) 
32 นางสมถวิล  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ    1. รางวัลครผูู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/  โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2556   ด้านคณิตศาสตร ์
 วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น (ร้อยละ 100)  
      2. ครูผู้สอนนักเรียนเข้าแขง่ขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  
   ประจ าปี พ.ศ. 2555 (รอบระดับประเทศ)  
   วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 100)  
      3. ครูผู้สอนนักเรียนเข้าแขง่ขันคณิตศาสตร์และ  
   วิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจ าปี 2554  
   (ระดับประถมศึกษา)  (ร้อยละ 100)  
      4. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุด ีปี พ.ศ. 2555    
   (ร้อยละ 100)  
     
     

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน  สาขาศิลปะ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปี
ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

33 นายอภิชาติ  ประทุมนันท์ 
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสุพรรณภูมิ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ 
 

  ๑. รางวัลเกียรติบัตร ระดับชนะเลิศ  
การแข่งขันวาดภาพระบายส ี 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับชาติ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐)  
  ๒. รางวัลเกียรติบัตร ระดับชนะเลิศ การ
แข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐)  
 ๓. รางวัล Gold Award The 40 th 

International Children’s Art 
Exhibition ๒๐๑๐ (ร้อยละ ๑๐๐) 

- ชุดฝึกอบรมค่ายเสริมแวว
ศิลปะ "ศิลปะสร้างสรรค์ 
สู่โครงงานจิตอาสา" 

 

 



   รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาศิลปศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

34 นางนวลวรรณ  มุ่งดี โรงเรียนวัดราชโอรส    1. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  โครงการซ่อมเสริมทักษะความสามารถ 
 ต าแหน่งครู กรุงเทพมหานคร กิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางศิลปะ สู่ความเป็นเลิศ มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
 วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62  
  มัธยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2555  (ร้อยละ 100)  
      2. รางวลัชนะเลิศ การประกวดวาดภาพศิลปะเด็ก  
   นานาชาติ  เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ปี 2555 (ร้อยละ 100)  
      3. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา /  
   หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2553  
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ร้อยละ 100)  
     
     

 

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เขา้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาศิลปะ  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 
/ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/              
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน  (จ านวน ๑ เรื่อง) 

35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางนงนุช  เขียวไกร
ต าแหน่งครู  
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑ 

  ๑. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด 
ประจ าปี ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศกิจกรรมวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ระดับชั้น ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๓. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๗๐)    
  ๔. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" พ.ศ. ๒๕๕๔  
(ร้อยละ ๑๐๐)     
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนานักเรียนกลุ่มเด็กด้อยโอกาส 
โดยใช้กิจกรรมศิลปะ 
 



 

 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
 สายงานการสอน สาขาศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ล าดับ

ที ่
   ชื่อ – นามสกุล/         

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางบุษบา  พ่ึงสว่าง 
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านโนนแสวง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต ๒ 
 

๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
    กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป. ๔ – ป.๖  
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑ ประจ าปี 
    การศึกษา ๒๕๕๔  (ร้อยละ ๑๐๐) 
๒. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  
    การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป. ๔ – ป.๖ 
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ   
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓  (ร้อยละ ๑๐๐) 
๓. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี ๒๕๕๕ 
    (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 

โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ 
ภาพด้วยการปะติด ด้วยหนังสือ 
อิเลคทรอนิกส์ (E -Book) และเอกสาร 
ประกอบการเรียน 
 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขา นาฏศิลป ์
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปีท่ีได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน ๑ เรื่อง) 
37 นางสุภัทรา ทวีสิทธิโชคชัย โรงเรียนอนุบาลลานสัก   1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลระดับเกียรติบัตร   การพัฒนาการเรียนการสอน 

 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับเหรียญทองการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ เรื่อง “นาฏศิลป์ไทย สร้างสรรค์ 
 วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน สานฝันสู่อาเซียน” 
   ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2553 (ร้อยละ 100) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
      2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (สารนาฏศิลป์) ส าหรับนักเรยีน 
   ระดับชาติ การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลานสัก 
   ระดับชาติ ปีการศึกษา 2552 (ร้อยละ 100)  
      3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน "ร าวงมาตรฐาน"  
   ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1  
   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ "เก่งสร้างชาติ"  
   ประจ าปีการศึกษา 2551 Our Best For thailand  
   (ร้อยละ 100)  
     
   หมายเหตุ  
       รางวัลล าดับที่ 2 และ 3 ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนางาน  
   อย่างต่อเนื่อง  
     

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เขา้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครเูชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงาน                         

ที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
 สายงานการสอน   สาขาวิทยาศาสตร์   

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

38 นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์ 
ต าแหน่งครู  
วิทยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ 
 

 โรงเรียนพนมสารคาม 
“พนมอดุลวิทยา” 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๖ 
 

 ๑) ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
     เกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ 
     กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  
     ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๑-๓  
     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน      
     ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑ ประจ าปี 
     การศึกษา ๒๕๕๔  (ร้อยละ ๑๐๐) 
 ๒) ครูที่ปรึกษาโครงงาน รางวัลชนะเลิศ 
     อันดับที่ ๑ การประกวดโครงงาน 
     วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
     ช่วงชั้นที่ ๔ งานศิลปหัตถกรรม 
     นักเรียน ระดับชาติ ประจ าปี 
     การศึกษา ๒๕๕๒  (รอ้ยละ ๑๐๐) 

 โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพ 
ด้านการจัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธี
ผสมผสาน 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เขา้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครเูชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงาน                         

ที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
 สายงานการสอน   สาขาวิทยาศาสตร์   

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

38 นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์ 
(ต่อ) 

   ๓) ครูที่ปรึกษาโครงงานรางวัล 
     รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ “การประกวด 
     โครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓  
     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒  
     (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๒ และล าดับที่ ๓ 
ผู้เสนอขอได้รายงานการพัฒนาผลงาน 
และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน ๑ เรื่อง) 
39 นางวีระยา  ศิริรัชฏานันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    1. ยวุกาชาดดีเด่น ปี 2555 (ร้อยละ 100)    โครงการอบรมพัฒนา 

 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    2. รางวลัคุรุสภา เข็มทองค า คุรุสภาสดุดี สมาชิกยุวกาชาด หลักสูตร 
 วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ ประถมศึกษาศรีสะเกษ  ประจ าปี 2554 (ร้อยละ 100) การพัฒนาหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 
  เขต 1    3. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงาน  
   ต้นสังกัด ประจ าปี 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรม  
   พัฒนาผู้เรียน (ร้อยละ 100)  
     
   หมายเหตุ  
         รางวัลล าดับที่ 3 ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาผลงาน  
   และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  
     
     

 

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม)  

สายงานการสอน สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล /
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางจารุวัลฐ์  สุทธิสานนท์
ต าแหน่งคร ู 
วิทยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ  
 

โรงเรียนเลยพิทยาคม 

จังหวัดเลย  

ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต ๑๙ 

 ๑.  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปี ๒๕๔๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 ๒.  ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 

๒๕๕๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น (ร้อยละ ๑๐๐) 

 ๓.  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้  

สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๕         

(ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ ๑ ผู้เสนอขอได้รายงานผลการพัฒนาผลงาน  

และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

โครงการการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ 

สู่การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑           

ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา     

เป็นฐาน (Problem Base Learning)    

โดยใช้สื่อประสม 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขา วิทยาศาสตร์ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปีท่ีได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน ๑ เรื่อง) 
41 นางชญานี ขัตติยะมาน โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับประถมศึกษา    การพัฒนาทักษะกระบวนการ 

 คร ู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2551 (ร้อยละ 100) ทางวิทยาศาสตร์และสมรรถนะ 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ประถมศึกษาสงขลา เขต 1     2. รางวัลเป็นครูที่ปรึกษา "สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์" ส าคัญของผู้เรียนด้วยกระบวนการ 
   ช่วงชั้นที่ 2 รางวัลชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โครงงานบูรณาการเทคโนโลยี 
   ปี 2552 (ร้อยละ 100) สารสนเทศ 
       3. นักเรียนรางวัลพระราชทาน   
   ประจ าปีการศึกษา 2554 (ร้อยละ 100)  
     
   หมายเหตุ  
         รางวัลล าดับที่ 1 และ 2 ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนา  
   อย่างต่อเนื่อง  
     
     
     

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขา ภาษาไทย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปีท่ีได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน ๑ เรื่อง) 
42 นางอรพินท์  มุจลินทร์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/      โครงการพัฒนาทักษะ 

 ต าแหน่งครู จังหวัดชุมพร หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภาษาไทย (ร้อยละ 100) ด้วยเทคนิค KWL PLUS 
  มัธยมศึกษา เขต 11     2. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
   จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ.) ปี 2543 (ร้อยละ 100)  
       3. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง  
   ระดับชาติ กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
   ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2552(ร้อยละ 100)  
       4. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปี 2551  
   (ร้อยละ 100)  
   หมายเหตุ  
       รางวัลล าดับที่ 2, 3, 4 ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนา  
   อย่างต่อเนื่อง  

 

 

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคณุสมบตัใิหเ้ข้ารบัการประเมินเพื่อให้มหีรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวธิีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณผีู้มผีลงานดีเด่นที่ไดร้บัรางวัลสูงสดุระดบัชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขา ศิลปะ (ดนตรี) 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสดุระดบัชาติขึ้นไปที่ได้รบั/ปีที่ได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจดัท า 
ข้อตกลงในการพฒันางาน 

  (จ านวน ๑ เรื่อง) 
43 นายสุเทพ  ทพิโชติ โรงเรียนนางแดดวังชมพู   1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงาน   โครงการ "พีส่อนน้อง  

 คร ู วิทยารัชมังคลาภิเษก ต้นสังกัด ประจ าปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะดีเด่น เพื่อนสอนเพ่ือนเรียนรู้ดนตร ี
 วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ จังหวัดชัยภูมิ  (ร้อยละ 100) และนาฏศิลปพ์ื้นบ้านอีสาน" 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   2. รางวัลผูท้ าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  
  มัธยมศึกษา เขต 30 ระดับประเทศ ปี 2554 (ร้อยละ 80)  
     3. รางวัลเครือ่งหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ปี 2551  
   (ร้อยละ 100)  
     
   หมายเหต ุ  
        รางวัลล าดับที่ 3 ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาผลงาน  
   และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  
     

 

 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม)  

สายงานการสอน สาขาคณิตศาสตร์ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล /
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางอาจรีย ์ ถนอมด ารงศักดิ์ 
ต าแหน่งคร ู 
วิทยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ  
 

โรงเรียนอนุบาล

ขอนแก่น  

ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต ๑ 

 ๑. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการแข่งขัน

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 

  ๒. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขัน

คณิตศาสตร์โลก Po Leung KuK Primary Mathematics World 

Contest ประจ าปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

  ๓. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขัน

คณิตศาสตร์โลก Po Leung KuK Primary Mathematics World 

Contest ประจ าปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาศิลปศึกษา (นาฏศิลป์) 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

45 นายกิตติศักดิ์  ฉายรัตน์ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน    1) ผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ การพัฒนาคุณลักษณะ 
 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ มัธยมศึกษา เขต 4 ปีการศึกษา 2552  (ร้อยละ 100) ด้วยกิจกรรมการแสดงโขน 
  จังหวัดสระบุรี    2) ครูผู้ฝึกสอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
   ปีการศึกษา 2553  (ร้อยละ 100)  
      3) ผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประเภททีม 6-12 คน ปีการศึกษา 2552  
   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  (ร้อยละ 100)  
      4) เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"  ปี 2551  (ร้อยละ 100)  
     
   หมายเหตุ  
   รางวัลล าดับที่ 1  ล าดับที่ 3 และล าดับที่ 4 ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาผลงาน  
   และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  
     

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เขา้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาศิลปะ (นาฏศิลป์) 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 
/ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/              

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน  (จ านวน ๑ เรื่อง) 

46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางสมจิตร วิเศษสุนทร
ต าแหน่งครู  
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 
จังหวัดหนองคาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๑ 
 

๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.๔-๖   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๓. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ช่วงชั้นที่ ๔  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๒  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ ๒ และล าดับที่ ๓ ผู้เสนอขอ 

ได้รายงานผลการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์ 

อย่างต่อเนื่อง 

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  
เพ่ือสร้างเสริมทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

47 นายพงษ์  นวลศิริ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์    1. รางวลัพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2555  (ร้อยละ 100) ระดับปฐมวัย สู่ความเป็นเลิศ 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1    2. รางวลัพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา  
 ช านาญการพิเศษ  ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2551   (ร้อยละ 100)  
      3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ  
   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2555"    
   (ร้อยละ 100)  
      4. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปี 2554  (ร้อยละ 100)  
     
     
   หมายเหตุ  
   รางวัลล าดับที่ 2  ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
     
     

 

 

 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕ /๒๕๕๔ เดิม) 
สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล 

/ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน  
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

48 นายบัญชร  จันทร์ดา 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดนครปฐม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๙ 
 

๑. เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

๒. รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น สาขาบริหารการศึกษา ของมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา 

ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

๓. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

       

    โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

49 ว่าที่ ร.ต.ชัยเดช  บุญรักษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   1. รางวัลชนะเลิศ โครงการรักชาติถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการต้นกล้าของแผ่นดิน 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2555  (ร้อยละ 100)  
 วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   2. รางวัลชนะเลิศ โครงการรักชาติถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต  
  มัธยมศึกษา เขต 23 ประจ าปี 2554  (ร้อยละ 100)  
  จังหวัดสกลนคร   3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เข็มคุรุสดุดี คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ  
   ปี พ.ศ. 2545  (ร้อยละ 100)  
     
     
   หมายเหตุ  
   รางวัลล าดับที่ 3  ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
     
     

 

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 
/ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/              
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน  (จ านวน ๑ เรื่อง) 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายอุดม กลับขันธ์ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านวังล า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
ตรัง เขต ๒ 
 

  ๑.  รางวลัพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา  
ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน  
ประจ าปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๓. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจ าปี ๒๕๕๕  
(ร้อยละ ๑๐๐)  
 
 
 
 

หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ ๑ ผู้เสนอขอได้รายงานการพัฒนาผลงาน 
และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
 
 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

51 นายโฆษิต  ค าไสย์ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม    1) รางวัลโล่เกียรติยศพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สยามบรมราชกุมารี โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยม โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ มัธยมศึกษา เขต 28 ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2553  (ร้อยละ 100) ด้วยนวัตกรรม 
 ช านาญการพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ    2) เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ 1 ปี 2555   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   (ร้อยละ 100)  
      3) รางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติดีเยี่ยม ระดับประเทศ  
   "เยาวชนท าดีถวายในหลวง"  ปีการศึกษา 2551   (ร้อยละ 100)  
     
   หมายเหตุ  
   รางวัลล าดับที่ 3  ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาผลงาน  
   และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  
     

 

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/

สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

52 นายสันติพงศ์  โนนจันทร์ โรงเรียนบ้านบัวงาม    1) ยุวกาชาดดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับประถมศึกษา ปี 2554  (ร้อยละ 100) ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวงาม 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5    2) โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2550   สู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
   (ร้อยละ 100) โดยกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 
      3) เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ปี 2547 (ร้อยละ 100)  
      4) สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน   
   การสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ  
   เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2552 "สถานศึกษาพอเพียง   
   2552"  (ร้อยละ 100)  
     
   หมายเหตุ  
      รางวัลล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 และล าดับที่ 4  ผู้เสนอขอ  
   ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
     

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกลุ/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน ๑ เรื่อง) 
53 นายวีรศักดิ์  บินสะมะแอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส    1. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี 2555     โครงการยกระดับคุณภาพ 

 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ร้อยละ 100) การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย 
 วิทยฐานะ ประถมศึกษานราธิวาส    2. รางวลัพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา  
 ครชู านาญการพิเศษ เขต 1 รางวัลพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1  
   ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ปี 2549    
   (ร้อยละ 100)  
     3. ผูส้นับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริ  
   ปี 2546 (ร้อยละ 100)  
     
   หมายเหตุ  
       รางวัลล าดับที่ 2 และ 3 ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนา  
   อย่างต่อเนื่อง  
     

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาภาษาไทย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

54 นางนุช  ม่วงเก่า โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์   1. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล  การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
 ต าแหน่งครู จังหวัดนครสวรรค์ เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขัน  รูปแบบเสริมปัญญา 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การโต้วาที ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  พัฒนาความคิด 
  มัธยมศึกษา เขต 42 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  กลุ่มครูภาษาไทย 
   ประจ าปีการศึกษา 2553 (ร้อยละ 100)  จังหวัดนครสวรรค์ 
     2. ครูภาษาไทยดีเด่น ประจ าปี   
   พ.ศ. 2540 (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ   
   จารึกพระนามาภิไธย่อ สธ.) (ร้อยละ 100)   
     3. รางวัลครูต้นแบบ ประจ าปี 2544    
   วิชาภาษาไทย  (ร้อยละ 100)   
     4. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   
   "คุรุสดุดี" ปี 2555  (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหตุ   
   รางวัลล าดับที่ 2 และ 3 ผู้เสนอขอ   
   ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
      

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาภาษาไทย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง    หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

55 นางสาวดวงเดือน คุปต์คาร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี    1. ครูภาษาไทยดีเด่น     รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ด้านการศึกษา  การพัฒนาคุณภาพ 
 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีพุทธศักราช 2554  (สกสค.) พ.ศ. 2554  (ร้อยละ 100) ด้านการอ่าน การเขียน 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก  ภาษาไทยของผู้เรียน 
   พระนามาภิไธยย่อ สธ.)  (ร้อยละ 100)  โดยใช้รูปแบบการจัด 
      2. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่  การเรียนรู้แบบ 
   การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด  "ดวงเดือนเทคนิค" 
   ประจ าปี 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และแบบฝึกพัฒนาทักษะ 
   ภาษาไทยดีเด่น  (รอ้ยละ 100)  การอ่านจับใจความ 
     และการเขียนเรียงความ 
      
      

 

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาภาษาไทย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง  หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

56 นางเพ็ญแข  ภัยพิทักษ์ โรงเรียนบ้านโนนจิก    1. ครูภาษาไทยดีเด่น ประจ าปี    รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ประจ าปี 2551 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2550 (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ (ร้อยละ 100) อ่านเอาเรื่อง 
 วิทยฐานะ ประถมศึกษาอุบลราชธานี จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ.)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ครูช านาญการพิเศษ เขต 5 (ร้อยละ 100)  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
      2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"    
   ปี 2554  (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหตุ หมายเหตุ  
   รางวัลล าดับที่ 1 ผู้เสนอขอได้มีการ รางวัล "ครูดีในดวงใจ"  ผู้เสนอขอได้มีการ  
   พัฒนาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
      
      

 

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

57 นายนิพน  แจ่มแจ้ง โรงเรียนบดินทรเดชา   1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่   1. ผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ  งานการสอนและฝึกซ้อม 
 ต าแหน่งครู (สิงห์  สิงหเสนี) การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง การแข่งขัน กีฬาวอลเล่ย์บอล 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วอลเล่ย์บอลเยาวชน "กฟภ" ชิงชนะเลิศ เพ่ือความเป็นเลิศของ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา  (ร้อยละ 100) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 โรงเรียนบดินทรเดชา 
  มัธยมศึกษา เขต 2   2. ผูฝ้ึกสอน รางวัลชนะเลิศ ประจ าปี 2555 ชิงถ้วยพระราชทาน (สิงห์  สิงหเสนี) 
   การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง (ในร่ม) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
   กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29  สยามบรมราชกุมารี  (ร้อยละ 100)  
   "มหาสารคามเกมส์" ปี พ.ศ. 2556    2. ผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ  
   (ร้อยละ 100) กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง การแข่งขัน  
    วอลเล่ย์บอลเยาวชน "กฟภ" ชิงชนะเลิศ  
    แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6  
    ประจ าปี 2553 ชิงถ้วยพระราชทาน  
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
    สยามบรมราชกุมารี  (ร้อยละ 100)  
      

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

58 นางขนิตา  จันปุ่ม โรงเรียนบ้านป่าไร่    1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่    รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ประจ าปี 2551   การพัฒนาเอกสาร 
 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด (ร้อยละ 100) ประกอบการเรียน 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ประถมศึกษามุกดาหาร ประจ าปี 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้  เรื่อง ทันตสุขภาพ 
   สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น  วิชาสุขศึกษา 
   (ร้อยละ 100)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
      2. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด  สุขศึกษาและพลศึกษา 
   ประจ าปี 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
   สุขศึกษาและพลศึกษา  (ร้อยละ 100)   
      3. รางวลัคุรุสดุดี ประจ าปี 2555   
   (ร้อยละ 100)   
    หมายเหตุ  
    รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ผู้เสนอขอได้มีการ  
    พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
      

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาวิทยาศาสตร์ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

59 นางชุติมา  อัมพุนันท์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี   1. เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับ   1. รางวัลหุ่นยนต์นานาชาต ิCertificate  โครงการพัฒนา 
 ต าแหน่งครู จังหวัดปทุมธานี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง of Excellence (WRO 2010 :   กระบวนการเรียนรู้ 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ชนะเลิศ กิจกรรมโครงงานหุ่นยนต์  World Robot Olympiad 2010) วิทยาศาสตร์ 
  ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  ณ เมืองมนิลา  (ร้อยละ 100) รูปแบบโครงงานออกแบบ 
   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ   2. รางวัลหุ่นยนต์นานาชาต ิ และเทคโนโลยีด้วยหุ่นยนต์ 
   ครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2554 ประเภทโครงงานหุ่นยนต์มือ  
   (ร้อยละ 100) WINNER MULTI-MOTOR ROBOT   
     2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี APPEARANCE DESIGN COMPETITION  
   พ.ศ. 2554 (ร้อยละ 100) PRIMARY SCHOOL เรื่อง PEANUT   
      3. รางวลัชนะเลิศ โครงการแข่งขัน SHELLER (HONG KONG 2012  
   โอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจ าปี 2555 INTERNATIONAL ROBOTIC OLYMPIAD)  
   สนามชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2555  
   ระดบัประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง   
   ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (ร้อยละ 100)  
   (ร้อยละ 100)   
      

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน  สาขาพลศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง 

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนา
งาน(จ านวน ๑ เรื่อง) 

60 นายอนุชา  วาทะวัฒนะ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์   1. ผูฝ้ึกสอน รางวัลชนะเลิศล าดับที่ 1   โครงการส่งเสริม 
 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กีฬาตะกร้อลอดห่วง ประเภททีมชาย  อัจฉริยภาพ ด้านกีฬา  
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ มัธยมศึกษา เขต 22 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27  เซปักตะกร้อ 
  จังหวัดนครพนม "อุตรดิตถ์เกมส์" วันที่ 20-31 มีนาคม 2554  ตะกร้อลอดห่วง 
   (ร้อยละ 100)  มุ่งสู่อาเซียน 
     2. ผูฝ้ึกสอน รางวัลชนะเลิศ    
   กีฬาตะกร้อลอดห่วง ทีมชาย การแข่งขัน   
   กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (พ.ศ. 2555)     
   "ภูเก็ตเกมส์"   
   วันที่ 26 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2555   
   (ร้อยละ 100)   
     3. ผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ "เหรียญทอง"   
   การแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วงสากลชาย   
   กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29   
   "มหาสารคามเกมส์"    
   วันที่ 18-29 มีนาคม 2556   
   (ร้อยละ 100)   

 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
 สายงานการสอน  สาขาศิลปะ (นาฏศิลป์) 

สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

   ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมศักดิ์  ทองปาน 
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ระยอง จังหวัดระยอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๘ 
 

๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
    ชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขันนาฏศิลป์ไทย 
    สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม. ๔ – ม. ๖ 
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
    ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
    (ร้อยละ ๑๐๐) 
๒. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
    หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี ๒๕๕๓  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
    (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

ครูดีในดวงใจ ประจ าปี ๒๕๕๑ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ผู้เสนอขอได้มีรายงาน 
การพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์ 
อย่างต่อเนื่อง 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ 
ทางการเรียนนาฏศิลป์และ 
ส่งเสริมทูตวัฒนธรรม 
ในโรงเรียน 
 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง  หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

62 นางอ าพันธ์  ญานวีรศักดิ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี    1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล    รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูดี โครงการเกษตรเพ่ือชีวิต 
 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เหรียญทอง ระดับชาติ "การจัดสวนถาด ในดวงใจ ปี พ.ศ. 2555  (ร้อยละ 100) การจัดสวนถาดแบบแห้ง 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี แบบแห้ง" รวมความพิการ    
  เขต 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ   
   ประจ าปีการศึกษา 2553   
   (ร้อยละ 100)   
      2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   
   "คุรุสดุดี" พ.ศ. 2555  (ร้อยละ 100)   
      
      

 

 

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาสาขาการศึกษาพิเศษ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ

ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

63 นางวลัภา  แปงศิริ 
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนชุมชนบา้นปา่ก่อด า 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ 
 

   รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี" 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

  ๑. รางวัล "ครูดีในดวงใจ" พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. รางวัลบุคลากรต้นแบบปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ 
สาขาการศึกษาพิเศษ ปี ๒๕๔๕ 
(ร้อยละ ๑๐๐)  
หมายเหตุ  
       รางวัลล าดับที่ ๒ เป็นรางวัลที่เกิน
ระยะเวลาแต่ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนา   
อย่างต่อเนื่อง 

โครงการสร้างคนสร้าง
โอกาสนักเรียนด้อยโอกาส
ทางการศึกษาโรงเรียนชมุชน  
บ้านป่าก่อด า 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาคณิตศาสตร ์
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

64 นางประเสริฐ  บริโปร โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ    1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่     ครดูีในดวงใจ พ.ศ. 2555 การพัฒนาการจัดกิจกรรม 
 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การศึกษา / หน่วยงานต้นสังกัด (ร้อยละ 100) การเรียนรู้แบบโครงงาน 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประจ าปี 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   คณิตศาสตร์  (ร้อยละ 100)  คณิตศาสตร์ 
      2. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   การศึกษา / หน่วยงานต้นสังกัด   
   ประจ าปี 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
   คณิตศาสตร์  (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหตุ   
   รางวัลล าดับที่ 1  ผู้เสนอขอได้มีการ   
   พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   
      

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาภาษาไทย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

65 นางวิไล  มณีเรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า   1. ครูภาษาไทยดีเด่น ประจ าปี    รางวัล "ครูดีในดวงใจ"  ปี 2556   การพัฒนา การอ่าน การเขียน 
 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2554 (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ (ร้อยละ 100) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 วิทยฐานะ ประถมศึกษาอุบลราชธานี จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ.)  โดยใช้รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน 
 ครูช านาญการพิเศษ เขต 1 การศึกษาประถมศึกษา   จ านวน 2 เรื่อง 
     2. รางวัลเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"      1) การพัฒนาทักษะการอ่าน 
   ปี 2555  (ร้อยละ 100)  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน 
     ชุด นิทานสระ 
        2) การพัฒนาทักษะการอ่าน 
     การเขียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
     เรื่องมาตราตัวสะกด 
      
      

 

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขา คณิตศาสตร ์
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง 
 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน 1 เรื่อง) 

66 นางสุชิลา ชัชวาลรุัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดรวง      1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่     รางวัล "ครูดีในดวงใจ" พ.ศ. 2551    โครงการแรลลี่ร้อยกรอง 
 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด (ร้อยละ 100) ประลอง โจทย์ปัญหาพัฒนา 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ประถมศึกษานครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น   การคิดวิเคราะห์ โดยใช ้
  เขต 2 ประจ าปี 2555 (ร้อยละ 100)  บทร้อยกรองแบบฝึกเสริม 
 

 
     2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   ทักษะโจทย์ปัญหาการบวก 

 
 

 "คุรุสดุดี" พ.ศ. 2554 (ร้อยละ 100)  และแบบฝึกทักษะโจทย์ 
   

 
 ปัญหา การลบ กลุ่มสาระ 

   
 

 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   

 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

   
 

หมายเหตุ  
      รางวัล “ครูดีในดวงใจ” พ.ศ. 2551  
    ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนางาน  
    อย่างต่อเนื่อง  
      

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน  สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

67 นางกิติยา  ท ามาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม   1. รางวัลเกียรติบัตรเป็นครูผู้ฝึกสอน   รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด โครงการพัฒนาศักยภาพ 
 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ  การเรียนรู้สาระ 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในกิจกรรมการแข่งขันการท าอาหารเช้า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การงานอาชีพและ 
   เพ่ือสุขภาพ (แบบไทย) ประเภททีม  "สถานศึกษาพอเพียง 2555" เทคโนโลยี 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ร้อยละ 100) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ   โรงเรียนอนุบาลนครพนม 
   ประจ าปีการศึกษา 2553   
   (ร้อยละ 100)   
     2. รางวัลเกียรติบัตรได้รับเครื่องหมาย   
   เชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"  ปี 2555   
   (ร้อยละ 100)   
      

 

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขา สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง 
 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน 1 เรื่อง) 

68 นางปลื้มจิตร เผื่อนงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา   1. โครงการเพชรยอดมงกุฎถ้วยรางวัล         สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม   โครงการพัฒนา 
 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พระราชทาน ปีการศึกษา 2553 การเรียนรู้และการบริหารตามหลักปรัชญา กระบวนการทาง 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ประถมศึกษานครราชสีมา (ร้อยละ 100) ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 ประวัติศาสตร์ 
  เขต 1   2. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้  (ร้อยละ 100) นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ปทีี่ 4 โรงเรียนอนุบาล 
 

 
 ปี 2554 (ร้อยละ 100)  นครราชสีมา 

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

      

      
      

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เขา้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาภาษาไทย  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

69 นางหงษ์สา  ดวงจันทร์โชติ
ต าแหน่งครู  
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
 

  ๑. ครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ 
จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ) 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี ๒๕๕๓  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๓. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"  
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

"ครูดีในดวงใจ" พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

โครงการพัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาไทย 
อย่างมีวิจารณญาณ  
โดยใช้หนังสือเสริม 
การอ่าน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 

 

 

 

 



    รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน   สาขาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับ 

ที ่

 
ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 

 
หน่วยงานการศึกษา/     

สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

70 นางสุดใจ  รุ่งเรือง 
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวังน้ าเย็นวิทยาคม 
จังหวัดสระแก้ว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 
  

1) ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด  
    ประจ าปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้      
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
    ดีเด่น (ร้อยละ 100) 
2) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
    ประจ าปี 2554 (ร้อยละ 100) 
3) เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  
    ประจ าปี 2555 (ร้อยละ 100) 

 โครงการสร้างและ 
พัฒนาสื่อประสม  
วิชาประวัติศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เขา้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาภาษาอังกฤษ  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

71 นางนิรมล จันโทสุทธิ์
ต าแหน่งครู  
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๒ 
 
 
 

  ๑. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"  
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

"ครูดีในดวงใจ" พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

พัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
โดยใช้รูปแบบการวิจัย 
ในชั้นเรียนโดยใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ  
ในรูปแบบสื่อผสม 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มผีลงานดเีด่นที่ส่วนราชการตน้สังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึน้ไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน   สาขาภาษาไทย  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ 
ที ่

 
ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 

 
หน่วยงานการศึกษา/     

สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

72 นางสายันห์  นาน้ าเชี่ยว 
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะ 
ครูช านาญการพเิศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพนมสารคาม 
“พนมอดุลวิทยา” 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 6 

1) ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
    หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2554       
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น  
    (ร้อยละ 100) 
2) ครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิด 
    ชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธย ย่อ สธ.) 
    ประจ าปีพุทธศักราช 2554  
    (ร้อยละ 100)  
 

  ครูดีในดวงใจ ปี 2553 (ร้อยละ 100) โครงการส่งเสริมนิสัยรัก 
การอ่านอย่างยั่งยืน 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขา ภาษาไทย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง 
 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน 1 เรื่อง) 

73 นางปราณี สาระคง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา   1. ครูภาษาไทยดีเด่น     รางวัลโรงเรียนพระราชทาน    การพัฒนาการเขียน 
 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ  ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา เรียงความด้วยการตั้ง 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ประถมศึกษานครราชสีมา จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ.) ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2554 ค าถามและตอบค าถาม 
 

 
เขต 1 ประจ าปี 2555 (ร้อยละ 100 (ร้อยละ 80) ของนักเรียนชั้นประถม- 

 
 

   2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   ศึกษาปีที่ 6 
 

 
 "คุรุสดุดี" ประจ าปี 2548   

   (ร้อยละ 100)   
   

 
  

   
 

  
   หมายเหตุ   
         รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอ   
   ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
      

      
      

 

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติใหเ้ข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มผีลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกบัรางวัลสูงสุดระดับชาติขึน้ไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานการสอน สาขาศิลปะ (นาฏศิลป)์ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

   ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงาน
การศึกษา/สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่
ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวลั/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดเีด่นฯที่มีคุณภาพเทยีบเคียง/ 
ปีที่ได้รับรางวลั/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางขนิษยา  ภูขาว 
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาล 
วังสามหมอ 
ส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษา
ประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 2 
 

๑. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ 
    เหรียญทอง การแข่งขันการแสดง 
    ละครโรงเล็ก ระดับชั้น ป.๑ – ๖  
    งานศิลปหตัถกรรมนักเรยีน  
    ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 
    ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๗๐) 
๒. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่ 
    การศึกษา/ หน่วยงานต้นสังกัด  
    ประจ าปี ๒๕๕๕  กลุ่มสาระ 
    การเรียนรูศ้ิลปะดีเด่น 
    (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

ครูดีในดวงใจ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 (ร้อยละ ๑๐๐) 

พัฒนากิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป ์
ให้ก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ 
ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล 
วังสามหมอ 
 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง 

 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน 1 เรื่อง) 

75 นายชูชาติ นามกรณ์ โรงเรียนบ้านปากคะยาง   รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระ   1. รางวัลพระราชทานโล่เกียรติยศ   กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ จริยธรรมนักเรียนให้ปลอดภัย 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ การศึกษาประถมศึกษา และวัฒนธรรม ประจ าปี 2555 ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ตามโครงการ ห่างไกลจากเหล้าบุหรี่และ 
  สุโขทัย เขต 2 (ร้อยละ 100) ประกวดโครงงานคุณธรรม สิ่งเสพติดโดยกิจกรรม 
    เฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2550 ตามโครงงานคุณธรรม 
    (ร้อยละ 65)  
      2. รางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิม  
    พระเกียรติ ระดับประเทศกิตติคุณ  
    "ประโยชน์สุขแห่งมหาชน" โครงการ  
    พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  
    "เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง"  
    ปีการศึกษา 2551 (ร้อยละ 70)  
      3.รางวัล ครูดีในดวงใจ ประจ าปี  
    พ.ศ. 2556 (ร้อยละ 100)  
    หมายเหตุ  
       รางวัลล าดับที่ 1 และ 2 ผู้เสนอขอ 

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาภาษาไทย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

76 นางเยาวลักษณ์ วิเชียรรัตน์  
ต าแหน่งครู  
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง 
 
 
 
 

ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี ๒๕๕๔  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 

  ๑. รางวัล "ครูดีในดวงใจ" พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒.  สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี ๒๕๕๕ 
"สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕" (ร้อยละ ๘๐) 
 

โครงการพัฒนาการเรียน 
การสอนภาษาไทย 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เขา้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาภาษาไทย  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

77 นางระเบียบ  สุจิตตกุล
ต าแหน่งครู  
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
 
 

ครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ 

จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ)  

ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 
 

  ๑. "ครูดีในดวงใจ" พ.ศ. ๒๕๕๕  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 
เป็นแบบอย่างที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๔  
(ร้อยละ ๑๐๐) 

การพัฒนาทักษะการอ่านค า
ตามมาตราตัวสะกด นักเรียน
ที่มีความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้ ระดับช่วงชั้นที่ 2 
โรงเรียนหนองกรุงศรีวิทยาคม 
โดยใช้สื่อประสม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เขา้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาวิทยาศาสตร ์
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

78 นางสาวกล่อมจิต  ดอนภิรมย์
ต าแหน่งครู  
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนร่องค า  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
 
 

ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี ๒๕๕๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 

 

  ๑. "ครูดีในดวงใจ" พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน 
การปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน  
ประจ าปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

พัฒนาการเรียนรู้ 
แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
สู่ความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เขา้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาภาษาไทย  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 
/ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/              
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน  (จ านวน ๑ เรื่อง) 

79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางเตือนใจ  แสงไกร 
ต าแหน่งครู  
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต ๑ 

   ๑. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด  
ประจ าปี ๒๕๕๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
    ๒. ครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก 
พระนามาภิไธยย่อ สธ) ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๑  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
    ๓. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. ๒๕๕๔  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ ๒ ผู้เสนอขอได้รายงานผลการพัฒนา
ผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

โครงการพัฒนากระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์ 
และการเขียน 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เขา้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

80 นายวสันต์  ภูเกิดพิมพ์
ต าแหน่งครู  
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย ์
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต ๑ 

  ๑. รางวัล เหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรม 
การสร้างแบบจ าลอง ระดับชั้น ม.๑-๓ 
ประเภททีมไม่เกิน ๘ คน  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๙๐) 
  ๒. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๓. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ ปี ๒๕๕๓ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ ๑ ผู้เสนอขอ 
ได้รายงานผลการพัฒนาผลงานและ 
ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
 

 การพัฒนาทักษะทาง
ลูกเสือ 
โดยใช้กระบวนการ
ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ
และวิชาพิเศษของลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน  สาขา กพอ. 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง    หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

81 นางสาวธนพร  โมราบุตร โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา   1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่   สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม การพัฒนากิจกรรม 
 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด การเรียนรู้และการบริหารจัดการ การเรียนรู้แบบโครงงาน 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ประจ าปี 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

  การงานอาชีพและเทคโนโลยี "สถานศึกษาพอเพียง 2555" 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

   (ร้อยละ 100) (ร้อยละ 70)  
     2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   
   "คุรุสดุดี"  ปี 2555  (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหตุ   
      รางวัลล าดับที่ 1 ผู้เสนอขอได้มีการ   
   พัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
      

 

 

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคณุสมบตัใิหเ้ข้ารบัการประเมินเพื่อให้มหีรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวธิีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณผีู้มผีลงานที่ส่วนราชการตน้สังกัดเหน็ว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวลัสงูสุดระดบัชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาภาษาไทย 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกลุ/ต าแหน่ง 
 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสดุระดับชาติขึน้ไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวลั/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเดน่ฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 

ปีที่ได้รับรางวลั/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน 1 เรื่อง) 
82 นางจินตนา  เทิดศักดิ์เดชา โรงเรียนชุมชนบ้านจอก   1. ผู้ฝึกสอนกิจกรรมนักอ่านข่าว   สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม  รายงานการพฒันาการอ่าน 

 ต าแหน่งคร ู (คอนสวรรค์วทิยากร) รุ่นเยาว์ (พิธีกร/ผู้ประกาศขา่ว) การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก และการเขียนค าควบกล  า 

 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชเ้พลงและแบบ 
  ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ประเภทเดี่ยว รางวัลเหรียญทอง ประจ าปี 2554 (ร้อยละ 65) ฝึกทักษะชั นประถมศึกษา 
   ระดับ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปีที่ 4 
   ประจ าปี 2552 (ร้อยละ 100)   
     2. รางวัลเครือ่งหมายเชิดชูเกียรติ   
   "คุรุสดุดี" ปี 2555 (ร้อยละ 100)    

      
   หมายเหต ุ   
            ล าดับที ่1 มีรายงานการพัฒนา   
   และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง   
      
      
      



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาสาขาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ

ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

83 นางเบญจมา  คุปตะวนิทุ 

ต าแหน่งครู 

วิทยฐานะ 

ครูช านาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรยีนพรหมานุสรณ ์

จังหวัดเพชรบุรี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๑๐ 

 

   ๑) รางวัลนักเรียนพระราชทาน    

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดใหญ่ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 

   ๒) รางวัลนักเรียนพระราชทาน    

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดใหญ่

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

   ๓) ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัล    

เกียรติบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศ 

กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น     

ม.๑ - ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

(ร้อยละ ๑๐๐)  

 เร่ือง โครงการคุณธรรม    

น าสิง่ดีสูช่ีวิต 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขา คณิตศาสตร ์
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง 
 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน 1 เรื่อง) 

84 นายสมบัติ  ไชยศร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ   1. รางวัลเกียรติบัตรเป็นครูผู้สอน     รางวัลเกียรติบัตรได้รับการยกย่อง    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
 ต าแหน่งครู กรุงเทพมหานคร ดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ เชิดชูเกียรติ เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่ หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2553 ด้านการศึกษา ปี 2554 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
  การศึกษามัธยมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ให้สูงขึ้นโดยใช้คลินิกรักษ์ 
  เขต 2 (ร้อยละ 100)  คณิตฯ 
     2. รางวัลเกียรติบัตรได้รับ   
   เครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"   
   ปี 2554 (ร้อยละ 100)   
      
      
      
      
      
      

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาภาษาไทย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

85 นางละออง ล่องแก้ว 
ต าแหน่งครู  
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านเขากอบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต ๒ 
 
 
 
 

  ๑. ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี ๒๕๕๔  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
"คุรุสดุดี" พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 

๒๕๕๕ "สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕"  

(ร้อยละ ๖๐) 

 

โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคณุสมบตัใิหเ้ข้ารบัการประเมินเพื่อให้มหีรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวธิีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณผีู้มผีลงานที่ส่วนราชการต้นสังกดัเห็นว่ามีคณุภาพเทียบเคียงกับรางวลัสงูสุดระดบัชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     ภาษาไทย 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีทีไ่ด้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง 

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรือ่ง) 
86 นางสมพร  รัศมีสว่าง โรงเรียนวัดจุฬามณี    1) ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่  การพัฒนาความสามารถ 

 ต าแหน่งคร ู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด  ในการอ่าน ของนักเรียน 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ประถมศึกษา  ประจ าปี 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ภาษาไทย ดีเด่น  (ร้อยละ 100)  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 
      2) ครูภาษาไทยดีเด่น   การอ่านเพื่อความเข้าใจ 
   (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ จารึกพระนามา  ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
   ภิไธยย่อ สธ.) ปี พ.ศ. 2540  แบบ PAR 
   (ร้อยละ 100)  (Preparation / Assistance/ 
      3) รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติคุรุสดุด ี  Reflection) 
   ปี 2555  (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหต ุ   
   รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอไดม้ีการ   
   พัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
      



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาสาขาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ

ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

87 นายบุญเพิ่ม  จอมใจหาญ 

ต าแหน่งคร ู

วิทยฐานะ 

ครูช านาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรยีนด ารงราษฎร์สงเคราะห ์

จังหวัดเชียงราย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๓๖ 

 

  ๑) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 

๒๕๕๓ สาขาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม (ร้อยละ ๑๐๐) 

  ๒) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 

AWARDS) รางวัลเหรียญทอง         

ระดับชนะเลิศ ครูยอดเยี่ยม กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษาด้านการบริหาร

จัดการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔          

(ร้อยละ ๑๐๐) 

  ๓) รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ     

"คุรุสดุดี" ปี ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 เร่ือง การพัฒนา

ความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    

วิชาสงัคมศึกษา 

ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา    

ปีที่ ๔ โดยใชชุ้ดการเรียนรู้

ผังกราฟฟิค 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน  สาขาภาษาไทย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

88 นางทรงนาถ  จันทร์กลับ โรงเรียนบ้านปากเหมือง    1) รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น     รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้าน การสร้างและพัฒนาแบบฝึก 
 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีพุทธศักราช 2553 การศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี ปี 2554 เสริมทักษะ เรื่องมาตราตัวสะกด 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 (ร้อยละ 100) (ร้อยละ 100) เพ่ือแก้ปัญหาการอ่านและ 
      2) รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  การเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   "คุรุสดุดี" ปี 2552  (ร้อยละ 100)  ภาษาไทย ของนักเรียน 
     ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 
   หมายเหตุ  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 
   รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้มีการ   
   พัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์   
   อย่างต่อเนื่อง   
      

 

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาวิทยาศาสตร ์
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปี
ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

89 นางก่ิงกาญจน์  กันนาง 
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ 
(บ้านเอก) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๓ 
 

   ๑. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด  
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 
ประจ าปี ๒๕๕๓  (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" 
ประจ าปี ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ รางวลัล าดับที่ ๒ มีการพัฒนางาน
และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

    ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 
ประจ าปี ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ รางวัลดังกล่าวมีการพัฒนางาน
และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

โครงการฝึกกระบวนการคิด
เชิงวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดในระดับสูง 
และการวิจัย 
ทางวิทยาศาสตร์ 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม)  

สายงานการสอน สาขาวิทยาศาสตร ์

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล /
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกดั 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป     
ทีไ่ด้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจันทร์แรม  พรมทา         
ต าแหน่งคร ู                
วิทยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ  
 

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น

ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา     

เลย เขต ๓ 

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด    

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

   

 

 ๑. รางวัล "ครูดีในดวงใจ"            

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 ๒. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์   

ทางด้านการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๔   

(ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

โครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์

สู่ความเป็นมืออาชีพ 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาศิลปะ (นาฏศิลป์) 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

91 นางปรีดา เจือกโว้น 
ต าแหน่งครู  
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 
ตรัง เขต ๒ 
 
 
 
 

ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี ๒๕๕๓  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 

  ๑. รางวัล ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง
สมควรได้รับการยกย่องระดับหน่วยงานต้นสังกัด 
ประจ าปี ๒๕๕๓ ประเภทครูผู้สอน  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 

การพัฒนาทักษะการแสดงโนรา 
ประสมท่าสร้างสรรค์ท่าใหม่ 
โดยใช้ชุดฝึกปรีดาบูรณาการ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
กลุ่มวิเศษวิทย์ 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เขา้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

92 นางฉลาด  ทองทิพย์
ต าแหน่งครู  
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 
จังหวัดหนองคาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๑ 
 
 
 
 

   ๑. รางวลั "ครูผู้สอนดีเด่น" ระดับ 
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด  
ประจ าปี ๒๕๕๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรมดีเด่น (รอ้ยละ ๑๐๐) 
  ๒. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง โครงการประกวด
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๓. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"  
พ.ศ. ๒๕๔๙ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ ๓ ผู้เสนอขอ 
ได้รายงานผลการพัฒนาผลงานและ 
ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
สู่ความเป็นพลโลกด้วยการวิจัย  
๗ ขั้นตอน 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานการสอน  สาขาการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

   ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้น
ไปทีไ่ด้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/

สัดส่วนการจัดท า 

ชือ่ผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชนารัตน ์ ค าอ่อน 
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 
จังหวัดระยอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๘ 
 

 ๑. รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ 
    รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Imagine  Cup  
    Junior การพัฒนาซอฟแวร์เกมส์ ประเภท  
    “Software Design Game on Windows  
    Phone” ทีม Triple  Houses ปี ๒๕๕๕  
    (ร้อยละ ๑๐๐) 
๒. รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ 
    รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    รางวัลชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม 
    คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยประเภท 
    โปรแกรมเพ่ือความบันเทิง ระดับนักเรียน 
    ปี ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพ 
นักเรียนสู่ความเป็นผู้น า 
ทางวิชาการ ด้าน ICT ของ 
โรงเรียนระยองวิทยาคม 
 
 
 

 
 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานการสอน  สาขาการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

   ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้น
ไปทีไ่ด้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/

สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชนารัตน ์ ค าอ่อน 
 

  ๓. รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ 
    รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    รางวัลชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม 
    คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยประเภท 
    โปรแกรมเพ่ือความบันเทิง ระดับนักเรียน 
    ปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

 
 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม)  

สายงานการสอน สาขาคณิตศาสตร์ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล /
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป     
ทีไ่ด้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางพรพรรณ  ศรีซุย     
ต าแหน่งคร ู 
วิทยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ  
 

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

จังหวัดอุดรธานี    

ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา     

เขต ๒๐ 

  ๑. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด 

ประจ าป ี๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ดีเด่น (ร้อยละ ๑๐๐) 

  ๒. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ

รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 

ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๓ (ร้อยละ ๖๐) 

 

ครูดีในดวงใจ พ.ศ. ๒๕๕๖        

(ร้อยละ ๑๐๐) 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    

โดยใช้ชุดการสอนผสมกับ

รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ

กันเรียนรู้เทคนิค STAD    

ในสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน

คณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับ

และอนุกรม 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาสังคมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง 
 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน 1 เรื่อง) 

95 นางพิศมัย  แร่เพชร โรงเรียนกระแชงวิทยา  1. ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่    รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้าน   การพัฒนาทักษะ 
 ต าแหน่งครู จังหวัดศรีสะเกษ การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด การศึกษา อุทิศตน เสียสละ อดทน ชีวิตนักเรียน 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่ ประจ าปี 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาคุณภาพ รายวิชาสังคมศึกษา 
  การศึกษามัธยมศึกษา  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชีวิตเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นที่ประจักษ์ โดยใช้โครงงานบูรณาการ 
  เขต 28 (ร้อยละ 100) ต่อสาธารณชน พ.ศ. 2553  
    2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (ร้อยละ 100)  
   คุรุสดุดี” พ.ศ. 2551 (ร้อยละ 100)   
      
      
   หมายเหตุ หมายเหตุ  
       รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้มีการ     ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาผลงานและ  
   พัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์ ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  
   อย่างต่อเนื่อง   
      

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาภาษาไทย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/  
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/          
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

96  นางสาววิมลรัตน์           
        ทรัพย์ประเสริฐ 
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะครู 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดตะคร้ าเอน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

 

      ๑. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น       

(รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธย

ย่อ สธ) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

     ๒. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ     

"คุรุสดุดี" พ.ศ. ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

    รางวัลครูดีในดวงใจ พ.ศ. ๒๕๕๔  (ร้อยละ ๑๐๐)    การใช้หนังสือส่งเสริมกาอ่าน

เพ่ือพัฒนาการอ่านออก-เขียนได้ 

และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 

ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ ๑-๓ โรงเรียนวัดตะคร้ าเอน 

ทุกคน 

 

 
 
 
 
 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/    
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/           
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

97 นางภมรวรรณ             
              รัตนไพศาลกิจ 
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะครูช านาญการ 

โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

จังหวัดพะเยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๓๖ 

 

     รางวัลสุดยอดครูผู้เป็นกัลยาณมิตร 

โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทย

ท าดีถวายในหลวง ระดับประเทศ            

ปีการศึกษา ๒๕๕๔  (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

    ๑. รางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

กิตติคุณ "ประโยชน์สุขแห่งมหาชน" ระดับประเทศ 

โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย 

ท าดีถวายในหลวง  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔    

(ร้อยละ ๘๐) 

    ๒. รางวัลเกียรติบัตรโครงงานคุณธรรม 

เฉลิมพระเกียรติ ยอดเยี่ยมระดับประเทศ 

โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย 

ท าดีถวาย  ในหลวง" ปีการศึกษา ๒๕๕๔    

(ร้อยละ ๘๐) 

    ๓.  นักเรียนดี เด่นด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมระดับประเทศ พ.ศ.๒๕๕๓              
(ร้อยละ ๑๐๐) 

     กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมและเสริมสร้าง     

คุณภาพชีวิตด้วยโครงการ             

หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติชึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 

สายงานการสอน  สาขาพลศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนา 
(จ านวน 1 เรื่อง) 

98 นางภาวิณี  เพชรสุวรรณ 
ต าแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ 
ครชู านาญการพิเศษ 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบุรี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา 
 เขต 8 

1. ผู้ฝึกสอนรางวลัชนะเลิศล าดบัที่ 1 
    การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ ประเภท 
    ทีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
    แห่งชาติ ครั้งที่ 24 “อุดรดิตถ์เกมส์” 
   ปี 2554 (ร้อยละ 100) 
 

2. ผู้ฝึกสอนรางวลัชนะเลิศล าดบัที่ 1 
    การแข่งขันกีฬากาบัดดี ้
    ประเภทเยาวชนหญิง  
    ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
    แห่งชาติ คร้ังที่ 26  
   “มะขามหวานเกมส์”  ปี 2553  
     (ร้อยละ 100) 
 

3. ผู้ฝึกสอนดีเด่นรางวัลชนะเลศิเหรียญ 
    ทองกีฬากาบัดดี้ ในการแข่งขันกีฬา 
    เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 24 
   “ดอกบัวเกมส์” ปี 2551 
   (ร้อยละ 100) 
 

หมายเหตุ: รางวัลล าดบัที่ 3 ผู้เสนอขอระบุว่า 
ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 

 
 

โครงการส่งเสริมและ 
พัฒนาศักยภาพ 
กีฬากาบัดดี ้
ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
ลาดหญ้ากาญจนบุรี  
สู่ความเป็นเลิศ 
 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชีย่วชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาศิลปะ (นาฏศิลป์) 
 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง 
 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน 1 เรื่อง) 

99 นายปพน กิตติโรจนฉัตร โรงเรียนวนาประชารัฐบ ารุง   1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น    1. รางวลัครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2554    กิจกรรมความเป็นเลิศ 
 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงาน (ร้อยละ 100) ด้านนาฏศิลป์ 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ การศึกษาประถมศึกษา ต้นสังกัด ประจ าปี 2555    2. รางวลัผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้าน  
  นครราชสีมา เขต 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น การศึกษา ปี 255๔ (ร้อยละ 100)  
   (ร้อยละ 100)   
     2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ    
   "คุรุสดุดี" ปี 255๓ (ร้อยละ 100)   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคณุสมบตัใิหเ้ข้ารบัการประเมินเพื่อให้มหีรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวธิีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณผีู้มผีลงานที่ส่วนราชการตน้สังกัดเหน็ว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวลัสงูสุดระดบัชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน  สาขาภาษาไทย 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรือ่ง) 
100 นางอ าไพพรรณ  น้อยหนูจัตุรัส โรงเรียนปากเกร็ด    ครูผู้ฝึกนักเรียนแต่งกลอน     1) รางวัลชนะเลิศ การประกวด โครงการสานฝันวรรณศลิป ์
 ต าแหน่งคร ู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ บทร้อยกรอง ระดับชั้นมัธยมศึกษา (มุ่งเน้นที่ตัวนักเรียน) 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ มัธยมศึกษา เขต 3 ช่วงช้ันที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปีที่ 4-6 และ ปวช. งานสัปดาห์ส่งเสริม  
  จังหวัดนนทบุร ี ระดับชาติ ปีการศึกษา 2553 พระพุทธศาสนา เน่ืองในวันวิสาขบูชา   
   (ร้อยละ 100) ประจ าปี 2554  (ร้อยละ 100)  
       2) รางวัลชนะเลิศ การประกวด  
    บทร้อยกรอง ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
    ปีที่ 4-6 และ ปวช. งานสัปดาห์ส่งเสริม  
    พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา   
    ประจ าปี 2556  (ร้อยละ 100)  
      

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน  สาขาคณิตศาสตร์ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

101 นางสมศรี  ไชยชมภู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    1) รางวัลเกียรติบัตรเป็นครูผู้สอนดีเด่น     1) รางวัลเกียรติบัตรได้รับคัดเลือก โครงการส่งเสริม 
 ต าแหน่งครู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงาน ให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัด อัจฉริยภาพ 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จังหวัดสกลนคร ต้นสังกัด ประจ าปี 2553 กลุ่มสาระ กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร ทางคณิตศาสตร์ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การเรียนรู้คณิตศาสตร์  (ร้อยละ 100) จัดการตามปรัชญาสถานศึกษา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 
  มัธยมศึกษา เขต 23    2) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC (ร้อยละ 80) โครงงานคณิตศาสตร์ 
   AWARDS) รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง    2) รางวัลเกียรติบัตรเป็นโรงเรียน  
   ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ต้นแบบในโครงการ 1 อ าเภอ  
   ตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 โรงเรียนในฝัน   
   คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ  ของปีพุทธศักราช 2549  (ร้อยละ 80)  
   ประจ าปี พ.ศ. 2555  (ร้อยละ 100)   
      
    หมายเหตุ  
    รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้มีการ   
    พัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์  
    อย่างต่อเนื่อง  
      

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานการสอน  สาขาภาษาอังกฤษ 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

   ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/ปีที่
ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 
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นางอุรารัตน์  สิงหเดช 
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาล
อุดรธานี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต ๑ 
 

๑. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
    หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี ๒๕๕๒  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    (ร้อยละ ๑๐๐) 
๒. ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
    ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันนวัตกรรมชุดสื่อ 
    ประสม (Multimedia) เรื่อง MY HOME  
    TOWN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษา งานศิลปะ 
    หัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ “เก่งสร้างชาติ” 
    Our Best For Thailand    ๒๕๕๒ 
    (ร้อยละ ๑๐๐) 

 โครงการพัฒนาทักษะ 
การพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้ 
ชุดสื่อประสม (Multimedia) 
ที่ใช้หลักการของการเรียนรู้ 
โดยใช้สมองเป็นฐาน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  
หน่วยที่ ๕  
เรื่อง ASEAN WORLD 
 
 

 
 
 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานการสอน  สาขาภาษาอังกฤษ 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

   ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/ปีที่
ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 
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นางอุรารัตน์  สิงหเดช 
 

 ๓. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
    รางวลัชนะเลิศเหรยีญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
    ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและ 
    เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ประจ าปี 
    ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ ๑ และล าดับที่ ๒ 
ผู้เสนอขอได้มีรายงานการพัฒนาผลงานและ 
การใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง     

  
 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติใหเ้ข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานการสอน  สาขาการศึกษาปฐมวัย 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

   ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
   (จ านวน ๑ เรื่อง) 

103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางเพียงจิต ศรีสุก 
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาล
อุดรธานี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต ๑ 
 

๑. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
    หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี ๒๕๕๔  
    ปฐมวัยดีเด่น  (ร้อยละ ๑๐๐) 
๒. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
    พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

ครูดีในดวงใจ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรม 
เริ่มประสบการณ์ 
บนพื้นฐานการเรียนรู้  
โดยใช้สมองเป็นฐาน  
เพ่ือพัฒนาทักษะภาษา 
ของเด็กปฐมวัย 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
 
 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาวิทยาศาสตร์ 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพ 
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

104 นางสาวนุชนาฎ  แสงกล้า โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อ านาจเจริญ    1) ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/  พัฒนาการจัดการเรียน 
 ต าแหน่งครู ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2555  การสอนเพ่ือยกระดับ 
 วิทยฐานะครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   (ร้อยละ 100)  รายวิชาชีววิทยา 
      2) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
   ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง   
   ประจ าปี 2554  (ร้อยละ 100)   
      3) รางวัลบัณณาสสมโภช เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม   
   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น    
   ประจ าปี 2553  (ร้อยละ 100)   
      4) รางวัลบัณณาสสมโภช เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม   
   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น   
   ประจ าปี 2548  (ร้อยละ 100)   
      5) เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปี 2553   
   หมายเหตุ   
   รางวัลล าดับที่ 4 ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนา   
   ผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง   



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน  สาขาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด     
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพ 
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

105 นางสาววาสนา  สาเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61    1) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่  การพัฒนารูปแบบการจัดการ 
 ต าแหน่งครู (บ้านห้วยยะอุ) การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2553  โครงงานขยะสะสมทรัพย์ 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  ตามหลักอริยสัจสี่ 
  ประถมศึกษาตาก เขต 2 และวัฒนธรรม  (ร้อยละ 100)  สู่สถานศึกษาและชุมชนน่าอยู่ 
      2) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)   
   รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม   
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้   
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
   ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน   
   การสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มี   
   ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์   
   ประจ าปีพุทธศักราช 2555 (ร้อยละ 100)   
      3) รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"   
   ปี พ.ศ. 2554  (ร้อยละ 100)   
      

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน  สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

106 นางพัชรี  ชูช่วย โรงเรียนบ้านนาอิซาง    1) รางวัลครูผู้สอนนักเรียนรางวัลพระราชทาน    1) รางวัลเกียรติบัตรเป็น การพัฒนาหนังสือ 
 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง "ครูดีในดวงใจ" พ.ศ. 2555 อิเล็กทรอนิกส์ 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประจ าปีการศึกษา 2548  (ร้อยละ 80) (ร้อยละ 100) เรื่องการก าหนด 
   2) รางวัลครูผู้สอนนักเรียนรางวัลพระราชทาน    2) รางวัลเกียรติบัตรได้รับ การน าเสนอของโปรแกรม 
   ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก  รางวัลนักเรียนดีเด่น  Microsoft  Powerpoint 
   ประจ าปีการศึกษา 2545  (ร้อยละ 80) ด้านคุณธรรมและ  
      3) ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลพระราชทาน  จริยธรรม ระดับประเทศ  
   ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง  ปี 2555 (ร้อยละ 80)  
   ประจ าปีการศึกษา 2544  (ร้อยละ 80)   
      4) รางวัลเกียรติบัตรได้รับเครื่องหมาย   
   เชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปี พ.ศ.2555   
   (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหตุ   
   รางวัลล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 และล าดับที่ 3    
   ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์   
   อย่างต่อเนื่อง   



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาภาษาไทย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปี
ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

107 นางสุพร  ลัทธิจิตต์ 
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดไทร 
(สินศึกษาลัย) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ 
 

   ๑. ครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็ม 
เชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธย่อ สธ.)  
ประจ าปี ๒๕๕๐ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด  
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น) 
ประจ าปี ๒๕๕๕  (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๑ มีการพัฒนา
งานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

    รางวัลครูดีในดวงใจ ประจ าปี ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ รางวัลดังกล่าวมีการพัฒนางาน
และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่๓ ด้วยแบบฝึกทักษะ 
การอ่านการเขียน  
เรื่องสระลดรูป 
และสระเปลี่ยนรปูที่สัมพันธ์
กับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติใหเ้ข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานทีส่่วนราชการต้นสังกัดเห็นวา่มีคุณภาพเทยีบเคียงกับรางวลัสูงสุดระดบัชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน พลศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกลุ/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสดุระดับชาติขึน้ไปที่ได้รับ/ปี
ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจดัท า 

ชื่อผลงานดีเดน่ฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีที่ได้รับรางวลั/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

108 นายพจนา สุจริตวิบูลย์ 
ต าแหน่งคร ู
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสตรีอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง 
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๕ 
 

  ๑. เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน  
กีฬาบาสเก็ตบอลหญิง ได้รับต าแหน่ง
ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
ครั้งที ่๑๒ เมืองเพชรเกมส์  
ประจ าปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. โล่ห์รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น  
บาสเก็ตบอลหญิงได้รางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ ชลบุรี
เกมส์ ประจ าป ี๒๕๕๓  
(ร้อยละ ๑๐๐) 

       ผูฝ้ึกสอนดีเด่นประเภททีมหญิง  
ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันบาสเก็ตบอล
นักเรียนเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์
พระบรมราชินีนาถ "Sponsor Thailand 
Championship ๒๐๑๑" รุ่นอายุ ๑๓ ปี 
ประจ าปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

โครงการพัฒนานักกีฬา 
บาสเก็ตบอลหญิง 
โรงเรียนสตรอ่ีางทอง 
สู่ความเป็นเลิศระดับชาติ  
และเป็นตัวแทนประเทศไทย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 



 
 
 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 

สายงานการสอน สาขากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับที่ 
ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/             

ปีท่ีได้รับรางวลั/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง             

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน 1 เรื่อง) 
  

 

นางขวัญยืน   
             เรืองรัตนภูมิ 
คร ู
วิทยฐานะ  
ครูช านาญการพิเศษ  

 

โรงเรียนชุมชน 
บ้านหลุมรัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4  
 

       

       1. ครูผู้สอนดี เด่น ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ปี 2554 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีดีเด่น (ร้อยละ 100)  
       2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
'คุรุสดุดี'  ปี 2555 (ร้อยละ 100)  
 

 

        

      1. ผู้ท าคุณประโยชน์ด้านการศึกษา 
ปี 2554 (ร้อยละ 100)  
       2. รางวัลครูดีในดวงใจ 
 ปี 2553  (ร้อยละ 100)  

 
 

 

โครงการร่วมคิด ร่วมท า 
พัฒนาการงาน 
สู่ชีวิตประจ าวัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
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รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขา ภาษาอังกฤษ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง 
 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน 1 เรื่อง) 

110 นางนพรัตน์ อินทโลหิต โรงเรียนอนุบาล    1. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระ     เทคนิคการสอน แบบ 
 ต าแหน่งครู เมืองนครสวรรค์ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  WRS วิชาภาษาอังกฤษ 
 วิทยฐานะ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ปี 2555  (ร้อยละ 100)   
 ครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่    2. รางวลัทรงคุณค่า สพฐ.   
  การศึกษาประถมศึกษา (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศ   
  นครสวรรค์ เขต 1 เหรียญทอง ครูยอดเยี่ยมกลุ่มสาระ   
   การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
   ด้านวิชาการ ปี 2555   
      3. รางวลัครูต้นแบบวิชาภาษาอังกฤษ    
   ปี 2543   
      
   หมายเหตุ   
      รางวัลล าดับที่ 3 ผู้เสนอขอได้มีการ   
   พัฒนาอย่างต่อเนื่อง   

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม)  

สายงานการสอน สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล /
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/
สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีท่ีได้รับรางวัล/

สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมเกียรติ อิศรางกูร  
                 ณ อยุธยา  
ต าแหน่งคร ู 
วิทยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ  
 

โรงเรียนบ้านไผ่         
จังหวัดขอนแก่น
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต ๒๕ 

๑. ผู้ฝึกสอนยกน้ าหนัก รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ "ภูเก็ตเกมส์" พ.ศ. ๒๕๕๕      
(ร้อยละ ๑๐๐) 
๒. ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการแข่งขันยกน้ าหนัก    
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาต ิครั้งที่ ๓๔ 
"เมืองแพร่เกมส์" พ.ศ. ๒๕๕๖ (ร้อยละ ๑๐๐) 
๓. ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการแข่งขันยกน้ าหนัก     
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ 
"เมืองเพชรเกมส์" พ.ศ. ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐)                                 
๔. รางวัลนักเรียนชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขัน      
ยกน้ าหนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ "เพชรบูรณ์เกมส์" 
ปี ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐)                                       
๕. รางวัลนักเรียนชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขัน          
ยกน้ าหนักกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑  
"เมืองช้างเกมส์" ปี ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 

   

 

การพัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษในกีฬา
ยกน้ าหนัก เพื่อโครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬา
ยกน้ าหนักโรงเรียนบ้านไผ่  
สู่มาตรฐานสากล ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ และ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาวิทยาศาสตร์ 
 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง 
 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน 1 เรื่อง) 

112 นางวรรณี  ปรางสุวรรณ โรงเรียนสทิงพระวิทยา    รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่   1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด     โครงการจัดท า 
 ต าแหน่งครู จังหวัดสงขลา การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับ 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พลังงานและปรับเปลี่ยน 
  มัธยมศึกษา เขต 16 วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 100) ประจ าปี 2554 "สถานศึกษาพอเพียง ค่านิยมการอนุรักษ์พลังงาน 
    2554" (ร้อยละ 60) ให้กับนักเรียนและชุมชน 
       2. รางวัลครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2554  โดยน้อมน าหลักปรัชญา 
    (ร้อยละ 100) ของเศรษฐกิจพอเพียง 
      
      
   หมายเหตุ   
     ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาผลงาน   
   และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง   
      
      
      
      

 
 
 
 
 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เขา้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงาน                         

ที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
สายงานการสอน สาขากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ – ยุวกาชาด)    

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

113 นางนงลักษณ์  แสงเดือน 
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ  

โรงเรียนอนุบาลนครนายก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก 
 
 
 
 

รางวลัทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
รางวลัชนะเลิศเหรยีญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยีย่มระดับประถมศึกษา 
กิจกรรมนักเรียนด้านวชิาการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 

 ๑) รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     (ร้อยละ ๑๐๐) 
 ๒) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
     ประเภทผู้สอน ประจ าปี ๒๕๕๓  
     (ร้อยละ ๑๐๐) 
 ๓) ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 
     เป็นแบบอย่างที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๔  
     (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 

โครงการคุณธรรมน าความคิด
พิชิตเศรษฐกิจพอเพียง 
คู่คุณธรรมด้วยกิจกรรมลูกเสือ 
 

 

 
 
 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน  สาขาภาษาต่างประเทศ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

114 นางภารณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา    1) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC     รางวัล "ครูดีในดวงใจ" พ.ศ. 2556 โครงการพัฒนาเยาวชน 
 ต าแหน่งครู จังหวัดพิษณุโลก AWARDS) รับรางวัลชนะเลิศระดับ (ร้อยละ 100) แกนน าอาเซียน 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เหรียญทอง โครงการประกวดหน่วยงาน  โดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงาน 
  มัธยมศึกษา เขต 39 และผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จ  และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
   เป็นที่ประจักษ์ ประจ าปีพุทธศักราช 2554  ตามกระบวนการเรียนรู้ 
   (ร้อยละ 100)  บันได 5 ขั้น  
      2) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับ  โดยใช้โมเดล 4 in 1 
   เขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด   
   ประจ าปี 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
   ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   
   (ร้อยละ 100)   
      

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เขา้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครเูชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงาน                         

ที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
 สายงานการสอน   สาขาวิทยาศาสตร์   

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

115 นายชูชาติ  แพน้อย 
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ  
 

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๖ 
 
 
 

 ๑) เกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัล 
     ชนะเลิศเหรียญทองช่วงชั้นที่ ๓  
     การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอด 
     มงกุฏ ครั้งที่ ๔ ถ้วยรางวัล 
     พระราชทานสมเด็จพระเทพ 
     รัตนราชสุดาฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐  
     (ร้อยละ ๑๐๐) 
 ๒) รางวัลบัณณาสสมโภช  
     (Princess Jubilee Award)  
     พ.ศ. ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ ๑ ผู้เสนอขอ              
ได้รายงานการพัฒนาผลงาน              
และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

การคัดเลือกนักเรียนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหวา่งประเทศ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ครั้งที่ ๑๐ International Junior Science 
Olympiad; USO ๒๐๑๑ ณ เมืองปูเน่  
(ร้อยละ ๑๐๐) 

โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพ 
ด้านดาราศาสตร์ 
โดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงาน 
และการวิจัยเป็นฐาน 
 
 
 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติชึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 

สายงานการสอน  สาขา ปฐมวัย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนา 
(จ านวน 1 เรื่อง) 

116 นางสาวรัชนี วิภากูล 
ต าแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ 
ครชู านาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 

รางวัลเหรียญทองระดับชาต ิ
กิจกรรมการเล่านิทานประกอบสื่อปฐมวัย  
ประเภทเดี่ยว งานศิลปหัตถกรรม  
นักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2552 
(ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :รางวัลดงักล่าวได้มีการ 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

1. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ปี 2552 
    (ร้อยละ 100) 
  
2. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา 
    ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่  
    ปีการศึกษา 2555 (ร้อยละ 60) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :รางวัลที่ 1 ได้มีการพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

โครงการยกระดับคุณภาพ
การจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยั 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขางานอาชีพและเทคโนโลยี 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

117 นายยินดี  วรรณมณี โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา    1) รางวัลคุรุสภา เข็มทองค า คุรุสภาสดุดี     รางวัลเข็ม "คุรุสภาสดุดี"  โครงการปรับปรุงและ 
 ต าแหน่งครู จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2555 ประเภทครูผู้สอน ประจ าปี 2554 ประเภทครูผู้สอน พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่อาชีพ 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ร้อยละ 100) (ร้อยละ 100) ตามหลักปรัชญาของ 
  มัธยมศึกษา เขต 12    2) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่  เศรษฐกิจพอเพียง 
   การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด   ในพ้ืนที่ดินแปลงที่ 2 
   ประจ าปี 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนท่าศาลา 
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ประสิทธิ์ศึกษา 
   (ร้อยละ 100)  หมู่ 3 ต าบลท่าศาลา 
     อ าเภอท่าศาลา 
   หมายเหตุ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนา   
   ผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง   
      

 

 

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติใหเ้ข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มผีลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกบัรางวัลสูงสุดระดับชาติขึน้ไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาคณิตศาสตร ์
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกลุ/

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ    
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดเีด่นฯที่มีคุณภาพเทยีบเคียง 
/ปีที่ได้รบัรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

118 นายชัยนันท์ ยิ่งอ านวยรัตน์ 
ต าแหน่งคร ู
วิทยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ 

 

    ๑. ครผูู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรยีนรู้

คณิตศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 

หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(ร้อยละ ๑๐๐) 

   ๒. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๕๑ (ร้อยละ ๑๐๐) 

   ๓. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรต ิ  

“คุรุสดุด”ี พ.ศ. ๒๕๔๙ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

    หมายเหต ุรางวัลล าดับที่ ๑ ล าดับที่ ๒ 

และล าดับที่ ๓ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

          ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(ร้อยละ ๑๐๐) 

      การใช้แบบฝึกทักษะ

กระบวนการคิดค านวณคณิต 

คิดเร็ว 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาสังคมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปี
ทีไ่ด้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

119 นางนงคราญ  ชัยพงษ์ 
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านทุ่งน้ าแพร่ป่าบง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต ๔ 
 

     ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด  
ประจ าปี ๒๕๕๖ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   

     ๑. รางวัล ครูดีในดวงใจ  
ประจ าปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
     ๒. รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ปี  ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๒ ผู้เสนอขอ 
มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตด้วยกิจกรรมส านึกรักดี 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
สาระที่ ๑ ศาสนาศีลธรรม
จริยธรรม 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม)  

สายงานการสอน สาขาการศึกษาปฐมวัย 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล /
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป     
ทีไ่ด้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางจงจิต  เค้าสิม         
ต าแหน่งคร ู 
วิทยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ  
 

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา     

ขอนแก่น เขต ๑ 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.        

(OBEC AWARDS) รับรางวัล

ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอน  

ยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา 

ด้านวิชาการ ประจ าปีพุทธศักราช 

๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

     

  ๑. รางวัล "ครูดีในดวงใจ"           

พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

  ๒. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย      

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

การสร้างนิสัยรักการอ่าน
ของเด็กปฐมวัยด้วยเทคนิค
กระตุ้นสมองโดยใช้นิทาน
เป็นฐาน 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เขา้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน  สาขาวิทยาศาสตร์   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

121 นางธิติมา  เวชพนม 
ต าแหน่งครู  
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ 
 
 
 
 
 

๑) ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
    หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี ๒๕๕๕  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น  
    (ร้อยละ ๑๐๐) 
๒) ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเกียรติบัตร ระดับ 
    รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดผลงาน 
    สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น  
    ป.๑ – ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
      ระดับชาต ิประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓  
    (ร้อยละ ๑๐๐) 
๓) ประกาศนียบัตรนักเรียนได้รับรางวัล 
    การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ๘th 

      International Mathematics and  Science 
    Olympiad (IMSO) for Primary Students  
    held on ๒-๖ September ๒๐๑๑  
    in Naga City, Phillippines (ร้อยละ ๘๐) 

 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
ของนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาภาษาไทย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพ 
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

122 นางสุมลรัตน์  บริเอก โรงเรียนบ้านปากอูน ครูภาษาไทยดีเด่น     1) รางวัลครูดีในดวงใจ  โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน 
 ต าแหน่งครู (ปากอูนผดุงวิทย์) (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ พ.ศ. 2554  (ร้อยละ 100) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ.)     2) รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ โรงเรียนบ้านปากอูน 
  ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจ าปีพุทธศักราช 2551 ทางด้านการศึกษา (สกสค.) (ปากอูนผดุงวิทย์)  
   (ร้อยละ 100) ปี 2554  (ร้อยละ 100) ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และนักเรียน 
     อ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง 
     จ านวน 10 คน โดยใช้แบบฝกึทักษะ 
     จ านวน 5 ชุด 
      
   หมายเหตุ   
   รางวัล “ครูภาษาไทยดีเด่น”   
   ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาผลงาน   
   และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง   
      

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

123 นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล โรงเรียนเบญจมราชาลัย     1. รางวัลพระราชทาน      รางวัลชนะเลิศ การประกวด      โครงการเสริมสร้าง 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ "เสาเสมาธรรมจักร" ประเภทสมาคม มารยาทไทย โครงการธนชาติ ริเริ่ม... คุณธรรม จริยธรรม 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ กรุงเทพมหานคร องค์กร มูลนิธิ สถาบันและหน่วยงาน เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย : ถ้วยพระราชทาน เพ่ืออัตลักษณ์กุลสตรีผู้น า 
 ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
 

 
มัธยมศึกษา เขต 1 ปี พ.ศ. 2555 (ร้อยละ 100) สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2555  

 
 

     2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  (ร้อยละ 70)  
   พ.ศ. 2555 (ร้อยละ 100)   
   

 
  

   
 

  

   
 

  
   

 
  

      
      
      
      

 

 
 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกบัรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปี
ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

124 นางสาววัชร ี ศรีบุญนาค 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองลี
วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สิงห์บุรี 
 

  ๑. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
ประจ าปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 
๒๕๕๕  "สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕" 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 

  ๑. รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ 
ประจ าปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น  
ประจ าปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

การบริหารจัดการ 
โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม  
เพ่ือพัฒนาสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

125 นางอ าพร เพลงสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองสะแก   สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม   1. รางวัลโครงการโรงเรียนเครือข่าย    โครงการพัฒนา 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่ การเรียนรู้และการบริหารจัดการ เชพรอน "พลังใจ พลังคน" ปี 2554 สถานศึกษาตามหลักปรัชญา 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ การศึกษาประถมศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 100)   ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ช านาญการพิเศษ นครราชสีมา เขต 6 ประจ าปี 2554 "สถานศึกษาพอเพียง   2. รางวัลผู้ด ารงตนอยู่ในคุณธรรม สู่วิถชีีวิตชุมชนคนพอเพียง 
   2554" (ร้อยละ 100) จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  
    สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดี  
    ภายใต้โครงการเมืองไทยเมืองคนดี  
    ประจ าปีพุทธศักราช 2552  
    (ร้อยละ 100)  
      
    หมายเหตุ  
      รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอมีการพัฒนา  
    อย่างต่อเนื่อง  
      

 
 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

126 นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ โรงเรียนปรางค์กู่   1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด   1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น โครงการสร้างสรรค์ 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ กระบวนการเรียนการสอนและ ประจ าปี 2553  (ร้อยละ 100) ปรางค์กู่สู่วิถีพอเพียง 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญา   2. รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน  
 ช านาญการพิเศษ มัธยมศึกษา เขต 28 ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2550 ปี 2554  (ร้อยละ 100)  
   (ร้อยละ 100)   
     2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   
   "คุรุสดุดี"  ปี 2555  (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหตุ   
   รางวัลล าดับที่ 1 ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนา   
   อย่างต่อเนื่อง   
      
      

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติชึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนา 
(จ านวน 1 เรื่อง) 

127 นายโชคชัย  ฟักโต 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 2 

  รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา 
  ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง  
  ประจ าปีการศึกษา 2552  
  (ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หมายเหตุ : รางวัลดงักล่าวผู้เสนอขอได้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

1. รางวัลชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ 
    ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา 
    ขนาดใหญ่  ปี 2553   
    (ร้อยละ 100) 
 
2. รางวัลโรงเรียนดีศรีต าบล ปี 2555             
    (ร้อยละ 100) 
 
3. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น 
    ประจ าปี 2555  (ร้อยละ 100) 
 
 

โครงการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนวัดพระแท่นดงรังสู่
ความเป็นเลิศ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา 
 
 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสุกล/ 
ต าแหน่ง 

ด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะ ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

128 นายมนูญ  เชื้อชาติ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 
จังหวัดชลบุรี  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1๘  

  1) รางวัลโรงเรียนและผู้ส่งเสริม 
และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
ประสบผลส าเร็จเพื่อรับโล่รางวัล 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2555 
ระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ 100) 
  2) รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ 
ชนะเลิศการประกวดผู้น าเสนอให้ความรู้ 
“น้องซันนี่บางจาก”  
โครงการ Thailand Go GREEN  
ปี 2554 (ร้อยละ 100) 
  3) รางวัลดีเด่นเหรียญทองระดับประเทศ 
“ด้านเพลงเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ” Thailand Go 
GREEN ปี 2555 (ร้อยละ 100) 

   โครงการ พ.พ. รวมใจ 
รักษ์ภาษาไทยสู่ชุมชน 

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคณุสมบตัใิหเ้ข้ารบัการประเมินเพื่อให้มหีรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวธิีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณผีู้มผีลงานที่ส่วนราชการตน้สังกัดเหน็ว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวลัสงูสุดระดบัชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขาบริหารการศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดบัชาติขึ้นไปที่ได้รบั/ 

ปทีี่ไดร้บัรางวลั/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดเีด่นฯที่มคีุณภาพเทยีบเคียง/ 
ปทีี่ไดร้บัรางวลั/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพฒันางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

129 ว่าที่พันตรีสมเกียรติ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง   1. รางวัลเกยีรติบัตรได้รับรางวัล   1. รางวัลโล่เกียรติยศ เสมา ป.ป.ส.    โครงการทุ่งนาเมืองร่วมใจ 
 โสตศิร ิ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและ ระดับดีเด่น ปี 2554  (ร้อยละ 100) ต้านภัยยาเสพติด 
 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ประถมศึกษาอุบลราชธานี  จริธรรมระดับประเทศ ปี 2555   2. รางวัลเกยีรติบัตรได้รับการยกย่อง  
 วิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำร เขต 3 (ร้อยละ 100) เชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือน  
 ช ำนำญกำรพิเศษ    2. รางวัลเกยีรติบัตรได้รับคัดเลือก ดีเด่น ประจ าปี 2554  (ร้อยละ 100)  
 

 
 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม   3. รางวัลโล่เกียรติยศเสมา ป.ป.ส.   

   การเรียนรู้และการบริหารจัดการ ดีเด่น ปี 2555  (ร้อยละ 100)  
   ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
   ประจ าปี 2554   

   "สถานศึกษาพอเพียง 2554"   
   (ร้อยละ 100)   
     3. รางวัลเกยีรติบัตรได้รับเครื่องหมาย   
   เชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปี 2554   
   (ร้อยละ 100)   
      

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ

ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

130 นายทปีชัย  วงษว์รศรีโรจน ์ 

ต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 

วิทยฐานะผู้อ านวยการ

ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อปุถัมภ์  

จังหวัดเชียงใหม่  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๓๔  

      รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด

กิจกรรมการเรยีนรู้และการบรหิารจัดการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

"สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕" (รอบ ๒) 

(ร้อยละ ๘๐) 

 

  ๑. รางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่นระดบัประเทศ 
ระดบัมัธยมศึกษา ปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๘๐) 
  ๒. รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ปี ๒๕๕๓ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๓.  รางวัลผู้บริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน
ระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
    ๔.  รางวัลโรงเรียนมาตรฐานระบบการต้าน 
ยาเสพติด QAD (Qualifications for Anti-Drugs 
Poliy) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๘๐) 

โครงการพัฒนาศูนย์จดัการ

เรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 
 
 
 
 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

131 นายแสน  แหวนวงศ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย   1. เกียรติบัตรที่ปรึกษาโครงงาน  พัฒนาโครงงานยุวทูต 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จังหวัดสุรินทร์ คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ  สมานฉันท์และสันติวิธี 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรม  ในสถานศึกษา 
 ช านาญการพิเศษ มัธยมศึกษา เขต 33 เฉลิมพระเกียรติพุทธชยันตีเฉลิมราช  สร้างพลังเสริม 
   "เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง"   ความสามัคคีสู่รางวัล 
   ปีการศึกษา 2555  (ร้อยละ 100)  โล่เกียรติยศพระราชทาน 
     2. รางวัล "ศูนย์การเรียนรู้  จากสมเด็จพระเทพ 
   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รัตนราชสุดา 
   ด้านการศึกษา"  ปี พ.ศ. 2554  สยามบรมราชกุมารี 
   (ร้อยละ 100)   
     3. เกียรติบัตร "ต้นแบบโรงเรียนในฝัน"     
   รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2551  (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหตุ   
   รางวัลล าดับที่ 3  ผู้เสนอขอได้มีการ   
   พัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
      

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับ 

ที ่

 
ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 

 
หน่วยงานการศึกษา/      

สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเดน่ฯ ที่มีคุณภาพเทยีบเคียง/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

132 นางทองเพียร พลนาค 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี  เขต 2 

   1) โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม 
และจริยธรรมระดับประเทศ พ.ศ. 2555 
(ร้อยละ 100) 
   2) รางวัลพระราชทาน  
ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  
ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2554 
(ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 
 

ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3  
ประจ าปี 2554 (ร้อยละ 100) 
 

โรงเรียนรางวัล
พระราชทาน 
ประเภทมัธยมศึกษา 
ขนาดเล็ก 
 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เขา้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม)  

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

133 นางสมคิด  บุญค ามี 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา วิทยฐานะ
ผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านภูดิน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๑ 
 

  ๑. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด 
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจ าปี ๒๕๕๒ "สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๒"  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ ๒ ผู้เสนอขอ 
ได้รายงานผลการพัฒนาผลงานและ 
ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์  
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ประเภทโรงเรียน 
ขยายโอกาส (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาสถานศึกษา

แบบอย่างการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนและการบริหาร

จัดการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

เพ่ือสร้างอาชีพแก่นักเรียน 



 รายชื่อข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาวา่มีคุณสมบตัิให้เข้ารบัการประเมินเพื่อใหม้ีหรือเลื่อนเปน็วทิยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวธิีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณผีู้มผีลงานที่ส่วนราชการตน้สังกัดเหน็ว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวลัสงูสุดระดบัชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบรหิารการศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดบัชาติขึ้นไปที่ได้รบั/ 

ปทีี่ไดร้บัรางวลั/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดเีด่นฯที่มคีุณภาพเทยีบเคียง/ 
ปทีี่ไดร้บัรางวลั/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพฒันางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

134 นายสุรินทร ์ บัวคลี ่ โรงเรียนบ้านโพธ์ิประสาท   1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด       ต้นแบบโรงเรียนในฝัน  โครงการยกระดับ 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา การเรียนการสอนและบริหารการจัดการ (โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ) ปี 2556 ผลสมัฤทธิ์ทาง 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ประถมศกึษานครสวรรค ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รับเมื่อ 6 มีนาคม 2556) การเรียนเพื่อ 
 ช านาญการพิเศษ เขต 3 "สถานศึกษาพอเพียง" ปี 2556 (ร้อยละ 100) ส่งเสริมความเป็น 
 

  
(รับเมื่อ 31 พฤษภาคม 2556)  เลิศทางวิชาการ 

 
 

 (ร้อยละ 100)  และศักยภาพ 
      2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรต ิ  ของนักเรียน 
   "คุรุสดุดี" ปี 2554 (ร้อยละ 100)  (ปีการศึกษา 
     2555) 
   

 
  

   
 

  
   

 
  

      
      
   

 
  

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เขา้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม)  

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

135 นางกาญจนา  ศรีพระนาม
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา วิทยฐานะ
ผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านหนองแสง 

(หนองแสงราษฎร์วิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต ๓ 
 
 

  ๑. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี ๒๕๕๒ 

"สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๒" (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"  
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ ๑ ผู้เสนอขอ 
ได้รายงานผลการพัฒนาผลงานและ 
ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

(ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

136 นายบุญธรรม  โรงเรียนวัดบ้านใหม่  1. สถานศึกษาท่ีมีผลการพัฒนาระบบ    โครงการคุณธรรม 
 วงศ์ชรินรัตน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น  น าความรู้สู่การพัฒนา 

 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 ปี 2553 (ร้อยละ 100)  คุณภาพการศึกษา 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ 

 
 2. รางวัลดีเด่นด้านคุณธรรมและ  แบบยังยืน 

 ช านาญการพิเศษ  จริยธรรม ระดับประเทศ พ.ศ. 2555   
   โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียน   
   ดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม   

   พระชนมพรรษา 80 พรรษา   
   (ร้อยละ 100)   
     3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด   
   การเรียนการสอนและบริหารจัดการ   
   การตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
   "สถานศึกษาพอเพียง" ปีการศึกษา 2555   
   (ร้อยละ 100)   
      

 
 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

137 นายจักรกฤษณ์ ฤทธิรณ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง    1. รางวลั สถานศึกษาแบบอย่าง  รางวัล โรงเรียนต้นแบบโรงเรยีนศรีต าบล   โครงการพัฒนา 
 ผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหาร ปีการศึกษา 2555 (ร้อยละ 100) สถานศึกษาพอเพียง 

 สถานศึกษา การศึกษาประถมศึกษา การจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  เป็นศูนย์การเรียนรู้ 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ บุรีรัมย์ เขต 3 พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"  ตามหลักปรัชญา 
 ช านาญการพิเศษ  ปีการศึกษา 2554 (ร้อยละ 100)  ของเศรษฐกิจ 
       2. รางวลั เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  พอเพียงด้านการศึกษา 
   "คุรุสดุดี" ปีการศึกษา 2552   
   (ร้อยละ 100)   

      
   หมายเหตุ   
       รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้มี   
   การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
      
      
      
      

 
 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปี
ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

138 นายชุมพล  สนิทวงค์ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๑ 
 

   สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี ๒๕๕๔  "สถานศึกษาพอเพียง 
๒๕๕๔" (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

  ๑. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น  
ปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า  
พ.ศ.๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

การบริหารโรงเรียน 
บ้านห้วยแม่ซ้ายสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ (คุณธรรม 
จริธยรรมน าสู่สถานศึกษา
พอเพียง) 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขาบริหารการศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับ 

ที ่

 
ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 

 
หน่วยงานการศึกษา/     

สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

139 นายวรพจน์  สิงหราช 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะ 
ผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดคลองสวน 
(พรหมอุทิศวิทยาคาร) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1 
  

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้และการบริหารจัดการ  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง 2555” 
(ร้อยละ 100)  

1) รางวัลโรงเรียนดีศรีต าบล รุ่นที่ 1 
    ปีการศึกษา 2555 (ร้อยละ 100) 
2) โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 3  
    ปี 2555 (ร้อยละ 100) 

โครงการพัฒนาโรงเรียน 
สู่ศูนย์การเรียนรู้พระราช
กรณียกิจและขยายผล
พระราชด าริตามแผนงาน
ส่งเสริมการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข และธ ารงไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
 สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

   ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายณรงค์  วิริยะกิจ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๒ 
 

โรงเรียนดีเด่นคุณธรรมและจริยธรรม 
ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๒  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้เสนอขอได้มีรายงาน 
การพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์ 
อย่างต่อเนื่อง 

๑. โรงเรียนชนะการประกวด 
    ส้วมสุขสันต์ ประเภทโรงเรียน 
    ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ 
    ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
    (ร้อยละ ๑๐๐) 
๒. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น 
    โครงการสถานศึกษา ป้องกัน 
    ยาเสพติดดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๔ 
    (ร้อยละ ๑๐๐) 
๓. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น 
    โครงการสถานศึกษา ป้องกัน 
    ยาเสพติดดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๕ 
    (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 

การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม เน้นจิตอาสา 
 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

141 นางสาวสุภาพร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก      สถานศึกษาแบบอย่างการจัด   1. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน    โครงการพัฒนา 
 อนุตรพงศ ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร รุ่นที่ 2 (ได้รับรางวัลวันที่ 22 มีนาคม กระบวนการเรียนรู้และ 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 2553) (ร้อยละ 100) ทักษะที่จ าเป็นตาหลักสูตร 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ เขต 3 พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2555"    2. เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ  สู่มาตรฐานการศึกษา 
 ช านาญการพิเศษ 

 
(ร้อยละ 100) เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา  

 
 

 
 

เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน  
   

 
การปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต  

   
 

ให้ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์ต่อ  
    สาธารณชน ปี 2555  (ร้อยละ 100)  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

      
      

 

 

 

 



หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชือ่รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

142 นายภัควัฒน์ โรงเรียนมายอ(สถิตภูผา)     สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม     1. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้าน   การพัฒนาภาคีเครือข่าย 
 พงษ์เดชวัฒนาพร ส านักงานเขตพ้ืนที่ การเรียนรู้และการบริหารจัดการ การศึกษา ปี 2553) การมสี่วนร่วมพัฒนา 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา การศึกษาประถมศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รับเมื่อ 9 กันยายน 2553) โรงเรียนในฝันสู่ความเป็นเลิศ 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ปัตตานี เขต 2 "สถานศึกษาพอเพียง" ปี 2555 (ร้อยละ 100  
 ช านาญการพิเศษ  (ร้อยละ 100)     2. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2  
   

 
ปี 2553  (รับเมื่อ 17 มิถุนายน 2553)  

   
 

(ร้อยละ 100)  

   
 

  
      
   

 
  

   
 

  
   

 
  

      
      
   

 
  

 
 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

 143 นายพรศักดิ์  ค้าขาย โรงเรียนบ้านหนองพลวง   1. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1  ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน พ.ศ.2552   โครงการพัฒนา 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่ ปี 2553 (ร้อยละ 100) (เทียบเคียง ข้อ 3) (ร้อยละ 100) คุณภาพงานลูกเสือ 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ การศึกษาประถมศึกษา    2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด  ภายในสถานศึกษา 
 ช านาญการพิเศษ นครราชสีมา เขต 7 กระบวนการการเรียนการสอนและ  สู่ความเป็นเลิศ 
  

 
การบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญา  อย่างยั่งยืน 

 
 

 ของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา   
   พอเพียง"   ปี 2555 (ร้อยละ 100)   
   

 
  

      
   

 
หมายเหตุ  

   
 

   รางวัลดังกล่าว ผู้เสนอขอได้พัฒนา  
   

 
อย่างต่อเนื่อง  

      
      
   

 
  

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

144 นายภูมิพันธ์ จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบ้านบัวโคก     1. รางวัลพระราชทาน      รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน     การพัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา (ราษฎร์วิทยาคม) ประเภทสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2554  (ร้อยละ 75) ในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่ ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 ช านาญการพิเศษ การศึกษาประถมศึกษา (ร้อยละ 100)  พอเพียง (1 เม.ย. 2556 - 
 

 
สุรินทร์ เขต 2     2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง  31 ต.ค. 2556) 

 
 

 การจัดกิจกรรมเรียนรู้และบริหารจัดการ   
   ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
   "สถานศึกษาพอเพียง" ปี พ.ศ. 2552   
   (ร้อยละ 100)   

   
 

  
   

 
  

   
 

  
      
      
   

 
  

 
 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

145 นายพัลลภ  พัวพันธ์ โรงเรียนสนมวิทยาคาร    1. รางวัลพระราชทาน   ต้นแบบโรงเรียนในฝัน ปี พ.ศ. 2552   โครงการพัฒนาสถานศึกษา 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่ ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 100) พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ การศึกษามัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปี 2555 (ร้อยละ 100)  ตามหลักปรัชญาของ 
 ช านาญการพิเศษ เขต 33    2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด  เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 กระบวนการเรียนการสอนและ  (ภายในปีการศึกษา 2556) 

   บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ   
   เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษาพอเพียง"   
   ปี พ.ศ. 2555 (ร้อยละ 100)   
 

 

   
 
หมายเหตุ  รางวัลดังกล่าวผู้เสนอขอได้
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

   
 

  
   

 
  

   
 

  
      
   

 
  



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพ

เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการ
จัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

146 นายประทีป  สุวรรณาภัย 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 
จังหวัดก าแพงเพชร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 41 

  1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร 
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ประจ าปี 2554 
"สถานศึกษาพอเพียง 2554" 
(ร้อยละ 100) 
  2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
"คุรุสดุดี" ประจ าปี 2552 
(ร้อยละ 100) 

   ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 
ประจ าปี 2555  (ร้อยละ 100) 

โครงการสานฝันเด็ก  
ส.ว. (การยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย  เพ่ือเพ่ิม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
นักเรียนและการศึกษาต่อ) 

 
 
   
  
    
     
     
     
      
   หมายเหตุ   
   รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้มีการ   
   พัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
      

 

 

 



 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

147 นายโยธี  เชิญขวัญชัย โรงเรียนบ้านจรเข้มาก    ๑. รางวลัเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ       โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน     การบริหารจัดการโรงเรียน 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่ "คุรสุดุดี" ปี 2554 (ร้อยละ 100) รุ่นที่ 3 ปี 2554 (ร้อยละ 100) เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ การศึกษาประถมศึกษา     2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด  ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 ช านาญการพิเศษ 

บุรีรัมย์ เขต 2 

กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ าปี 2554 "สถานศึกษา
พอเพียง 2554" (ร้อยละ 60) 

 พอเพียง 

      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ไดร้ับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

148 นายอุดม  ด าริห์ โรงเรียนกระแชงวิทยา    1. รางวลัชนะเลิศ นวัตกรรมนาโน    รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน  โครงการพัฒนาสถานศึกษา 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ เทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 รุ่นที่ 3 ปี 2555  (ร้อยละ 100) แบบอย่างการจัดกิจกรรม 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ  การเรียนรู้และบริหารจัดการ 
 ช านาญการพิเศษ มัธยมศึกษา เขต 28 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ตามหลักปรัชญาของ 
   ปี 2556 (ร้อยละ 80)  เศรษฐกิจพอเพียง  
      2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"  "สถานศึกษาพอเพียง" 
   ปี 2553   อย่างยั่งยืน 
   ให้ไว้ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553     
   (ร้อยละ 100)   
      3. รางวลัผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น    
   ประจ าปี 2552      
   ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553   
   (ร้อยละ 100)   
      

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

149 นายมนตรี  เหมือนมาตย์ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

   เกียรติบัตรสถานศึกษาแบบอย่างการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2554  
"สถานศึกษาพอเพียง 2554" 
(ร้อยละ 100) 

   1. โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจ า
อ าเภอ) รุ่นที่ 3  ปี 2554  (ร้อยละ 100) 
   2. เกียรติบัตรได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้าน 
การศึกษา ปี 2555  (ร้อยละ 100) 
   3. เกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประเภทผู้บริหาร ประจ าปี 2554   
(ร้อยละ 100) 

การพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ในโรงเรียนให้เป็น 
แหล่งเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

 วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
 ช านาญการพิเศษ  
   
    
     
     
     
      
      

 

 

 

 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

150 นางสาวสมศรี  ศักดิ์รุ่งพงศากุล โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต    1. รางวลั "โรงเรียนประชาธิปไตย    รางวัล "ต้นแบบโรงเรียนในฝัน" รุ่นที่ 2 รายงานการพัฒนา 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตัวอย่างรักษามาตรฐาน" ประจ าปี 2554   ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ส่งเสริมประชาธิปไตย 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 (ร้อยละ 100) (ร้อยละ 100) ในโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 
 ช านาญการพิเศษ     2. รางวลัโรงเรียนประชาธปิไตยตัวอย่าง   
   รักษามาตรฐาน ประจ าปี 2555    
   (ร้อยละ 100)   
      3. รางวลัสถานศึกษาแบบอย่างการจัด   
   กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ   
   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
   ประจ าปี 2554   
   "สถานศึกษาพอเพียง 2554" หมายเหตุ  
   (ร้อยละ 100)    รางวัล "ต้นแบบโรงเรียนในฝัน" รุ่นที่ 2  
    ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
      

 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

151 นายกิตติศักดิ์ นานช้า
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาลตรัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต ๑ 
 
 
 
 

๑. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 
๒๕๕๕ "สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕ "  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
๓. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
"คุรุสดุดี" พ.ศ. ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐)  

 
  

   โรงเรียนดี มีคุณภาพ 

 

 

 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

152 นายสนทยา ภักดีวานิช 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาตรัง เขต ๑ 
 
 
 
 

  ๑. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒.  สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจ าปี ๒๕๕๕ "สถานศึกษาพอเพียง 
๒๕๕๕ " (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๓. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
"คุรุสดุดี" พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

   
 
 
  
 

ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา  
ขนาดใหญ ่(ร้อยละ ๑๐๐) 
 

การประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนบ้านย่านตาขาว 

 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

153 นายมานิตย์ นาคเมือง โรงเรียนวังแขมวิทยาคม   1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด   ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3    โครงการพัฒนาบุคลากร 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2555 ด้านการจัดการเรียนรู้ตาม 

 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่ จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ (รอ้ยละ 100) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 ช านาญการพิเศษ การศึกษามัธยมศึกษา พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2555  พอเพียง 
  เขต 41 (ร้อยละ 100)   
 

 
   2. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน    

   ระดับประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2555   

   (ร้อยละ 100)   

      
      
      
      
      
      

 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติชึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนา 
(จ านวน 1 เรื่อง) 

154 นายนคร  มากมีทรัพย ์
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 2 

    1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ระดับประเทศ ปี 2555  (ร้อยละ 100) 
    2. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี 2552 
    (ร้อยละ 100) 
    3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้และบริหารจัดการตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 
(ร้อยละ 100) 
     4. รางวัลเครื่องหมายเชิดชเูกียรติ  
“คุรุสดุดี” ประจ าปี 2552   (ร้อยละ 100) 
 
หมายเหตุ : รางวัลล าดบัที่  2 และ 4         
ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง  
 
 
 

 โครงการหนึ่งโรงเรียน     
หนึ่งนวัตกรรม รูปแบบการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยใช้
กระบวนการ 7 ข้ันตอน 
 
 

 

 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

155 นายเสรี  พรหมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย ์   1. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและ    รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภท  โครงการพัฒนา 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2555 สถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น สถานศึกษาพอเพียงเป็น 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ประถมศึกษาชุมพร  เขต 1   2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด ปี 2554 (ร้อยละ 100) สถานศึกษาพอเพียง 
 ช านาญการพิเศษ 

 
กระบวนการเรียนการสอนและ  ต้นแบบ 

 
 

 การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ   
 

 
 เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”   

   ประจ าปี 2552 (ร้อยละ 100)   
   

 
  

      
   

 
  

   หมายเหตุ   
       รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้มี   
   การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
      

 

 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/         

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

ชื่อรางวัลสงูสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

156 นายสุธน  เกิดมณี โรงเรียนท่าศาลา   1. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและ   ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3    การพัฒนาสถานศึกษา 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2553  ปี 2556 (โรงเรียนท่าศาลา)  สู่โรงเรียนคุณภาพ 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ประถมศึกษานครศรีธรรมราช (โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ) (ร้อยละ 100) (ร้อยละ 80) มาตรฐานสากล 
 ช านาญการพิเศษ เขต 4   2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด   
 

 
 กระบวนการเรียนการสอนและ   

 
 

 การบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของ   
   เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2550   
   (โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ) (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหตุ   
       รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้   
   รายงานผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
      
      

 

 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

157 นายปัญญา  นิใจ โรงเรียนวัดจันทร์   1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด   1. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา    โครงการยกระดับคุณภาพ 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา (ลอมราษฎร์บ ารุง) กิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการด ารงตน ชีวิตของนักเรียน 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาตน อุทิศตน เสียสละ อดทน ในการ ด้านความพอเพียง 
 ช านาญการพิเศษ ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประจ าปี 2554 (ร้อยละ 100) ปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 

  
  2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"  ให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน   

 
 

 ปี 2553 (ร้อยละ 100) ปี 2553 (ร้อยละ 100)  
   

 
   2. โรงเรียนดี ศรีต าบล ปี 2556  

   
 

  
      
   

 
  

   
 

  
   

 
  

      
      

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

158 นายเอกวุฒิ  ไกรมาก โรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม   1. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพ    ประกาศเกียรติคุณว่าได้พัฒนาส้วม   การประยุกต์ใช้ผล 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา จังหวัดชุมพร ระดับเพชร ปี 2555  โรงเรียนให้สะอาดได้มาตรฐานจนชนะ การพัฒนาสถานศึกษา 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง) (ร้อยละ 100) ประกวดส้วมสุขสันต์ ปีการศึกษา 2553 พอเพียง โรงเรียน 
 ช านาญการพิเศษ มัธยมศึกษา เขต 11   2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็ก บ้านแพรกแห้ง สู่การพัฒนา 
 

  
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร (โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง) (ร้อยละ 100) โครงการส่งเสริมเรียนรู้ตาม 

 
  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
   "สถานศึกษาพอเพียง 2555"  พอเพียง โรงเรียนหงษ์เจริญ 
   (โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง) (ร้อยละ 100)  วิทยาคม 
     3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC    

   AWARDS) ประจ าปี 2555 รางวัลชนะเลิศ   
   เหรียญทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษา   
   ขนาดเล็กยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา   
   ด้านบริหารจัดการ   
   (โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง) (ร้อยละ 100)   
      
      

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขาบริหารการศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ 
ที ่

 
ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 

 
หน่วยงานการศึกษา/      

สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

159 นายวรพงษ์  หาญเขตต์ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะ 
ผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต ๑ 
  

1) โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง 
    ประจ าปี 2555 (ร้อยละ 100) 
2) สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้และการบริหารจดัการ  
    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    “สถานศึกษาพอเพียง 2555”  
     (ร้อยละ 100) 
3) สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 
    การเรียนรู้และการบริหารจัดการ  
    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง  
     2554” (ร้อยละ 100) 
 

ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์  
ปีการศึกษา 2554  
ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา  
ขนาดกลาง (ร้อยละ 100) 
 

การพัฒนาสู่สถานศึกษา 
แห่งความดี 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขาบริหารการศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ 
ที ่

 
ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 

 
หน่วยงานการศึกษา/      

สังกัด 

ชือ่รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

 นายวรพงษ์ หาญเขตต์ (ต่อ)  4) เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
    ประจ าปี 2554 (ร้อยละ 100) 
5) โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 3 
    ประจ าปี 2555 (ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติชึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนา 
(จ านวน 1 เรื่อง) 

160 นายเอศรา  แสนกันค า 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 
(ศิลปวิทยาคม) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1 

  1. รางวัลโรงเรียนดีเด่นดา้นคณุธรรมและ 
จริยธรรมระดับประเทศ ปี 2555   
(ร้อยละ 100) 
  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2552“สถานศึกษาพอเพียง 2552” 
(ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
หมายเหตุ : รางวัลล าดบัที่  2  
ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง  
 
 
 
 
 

   1. รางวัลชนะการประกวดสว้มสุขสันต์
ประเภทประถมศึกษา ขนาดกลาง 
ปี 2553   (ร้อยละ 100) 
   2. ต้นแบบโรงเรียนในฝนั รุ่น 3 ปี 2556 
(เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556) 
(ร้อยละ 100) 
 
 

โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติชึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนา 
(จ านวน 1 เรื่อง) 

161 นายเฉลิมพล จิณแพทย ์
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะรองผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนวิสุทธรังษี 
จังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา 
 เขต 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1. รางวัลผู้บริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน 
ระบบการตา้นยาเสพติด (QAD) 
ปีการศึกษา 2552   (ร้อยละ 100) 
   2.รางวัลผู้บริหารดีเด่นส่งเสรมิมาตรฐาน 
ระบบการตา้นยาเสพติด (QAD) 
ปีการศึกษา 2553  (ร้อยละ 100) 
   3.รางวัลผู้บริหารดีเด่นส่งเสรมิมาตรฐาน 
ระบบการตา้นยาเสพติด (QAD) 
ปีการศึกษา 2554  (ร้อยละ 100) 
 
หมายเหตุ : รางวัลล าดบัที่ 1         
ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง  
 
 
 
 
 
 

โครงการบ าบัดจิตชีวิตปกต ิ
 
 

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่

ได้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการ

จัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการ 

พัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

162 นางสาวสุภาวดี  วงษ์สกุล 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

วิทยฐานะผู้อ านวยการ 

ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
มัธยมศึกษา เขต 4 
จังหวัดปทุมธานี 

   1. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที ่1    รางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น 
ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 
(ร้อยละ 100) 

โครงการพัฒนา 
 ประจ าปี 2553  ประกาศ ณ วันที่  

30 พฤษภาคม 2555 (ร้อยละ 100)                                                                  
คุณภาพนักเรียน 

    2. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ระดับมัธยมศึกษา 
 "คุรุสดุดี” ให้ไว้ ณ วันที่ 5 ตุลาคม  

พ.ศ. 2548 (ร้อยละ 100)                                                  
 

    
      
      

      
      
   หมายเหตุ     
      รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้มกีาร   
   พัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
      

 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 
สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/             

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง             

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน 1 เรื่อง) 
  
  

 

นายไตรรงค์    
            อนันตนิติเวทย์ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 
 

 

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 

       

     1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2555 
(ร้อยละ 100) 
 

      2.  สถานศึกษาแบบอย่ า งการจั ด
กิจกรรม การเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลั กปรั ชญา เศรษฐกิ จพอ เ พียง "
สถานศึกษาพอเพียง" ประจ าปี  2555 
(ร้อยละ 100) 
 

     3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" 
ปี 2555 (ร้อยละ 100) 
 
 
 

 
 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและกิจกรรม

การแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการ 
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รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

164 นายศราวุธ  ขุนนอก โรงเรียนบ้านล านางรอง    สถานศึกษาแบบอย่างการจัด   1. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุน่ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพ 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่ กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร ปี 2555 (ร้อยละ 100) สถานศึกษาเพ่ือด ารงสภาพ 

 วิทยฐานะผู้อ านวยการ การศึกษาประถมศึกษา จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   2. ผู้ด ารงอยู่ในคุณธรรมและบ าเพ็ญ "ต้นแบบโรงเรียนในฝัน" 
 ช านาญการพิเศษ บุรีรัมย์ เขต 3 พอเพียง ประจ าปี 2554 ประโยชน์ต่อสังคม สมควรได้รับ (โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ) 
   "สถานศึกษาพอเพียง 2554" การยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีภายใต ้ โรงเรียนบ้านล านางรอง 
   (ร้อยละ 100) โครงการเมืองไทย เมืองคนดีของ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
    กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม การศึกษาประถมศึกษา 
    ปี 2553  (ร้อยละ 100) บุรีรัมย์ เขต 3 
      
      
      
      
      
      

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีทีไ่ด้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนา
งาน(จ านวน ๑ เรื่อง) 

165 นายประสาท  ฤทธิวงศ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม    สถานศึกษาแบบอย่างการจัด    1. รางวลัชนะเลิศการประกวดและ โครงการพัฒนาโรงเรียน 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จังหวัดสกลนคร กระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร แข่งขันหุ่นยนต์ส ารวจดาวนพเคราะห์ เพ่ือเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ การประกวดหุ่นยนต์ สพฐ. ชิงแชมป์ ตามหลักปรัชญาของ 
 ช านาญการพิเศษ มัธยมศึกษา เขต 23 พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" ประเทศไทย ปี 2553  (ร้อยละ 100) เศรษฐกิจพอเพียง 
   ปี 2556  (ร้อยละ 100)    2. รางวลัชนะเลิศแข่งขันหุ่นยนต์ท ามือ  ด้านการศึกษา" 
    การประกวดหุ่นยนต์ สพฐ.  
    ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2553  
    (ร้อยละ 100)  
      
   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติชึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนา 
(จ านวน 1 เรื่อง) 

166 นายมงคล จินตนประเสริฐ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดบ้านกรวด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี  เขต 2 

    1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรร 
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ประจ าปี 2554  “สถานศึกษาพอเพียง 
2554”  (ร้อยละ 100) 
    2. รางวัลเครี่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” ปี 2554  (ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    รางวัลตน้แบบคนดีศรีแผ่นดิน 
 ปี 2551  (ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : รางวัลดงักล่าว ผู้เสนอขอได้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 

สถานศึกษาแบบอยา่ง      
การจัดการเรียนการสอน  
และบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบ 
 
 
 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

167 นายวัฒนา ถนอมศักดิ์ โรงเรียนระโนดวิทยา  1. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม     พัฒนาอาชีพอิสระ 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา จังหวัดสงขลา และจริยธรรม ระดับประเทศ  ส าหรับเด็กและเยาวชน 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี พ.ศ. 2550 (โรงเรียนคลองแดนวิทยา)  โรงเรียนระโนดวิทยา 
 ช านาญการพิเศษ มัธยมศึกษา เขต 16 (ร้อยละ 100)   
 

  
 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด   

 
 

 กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัด   
   การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   
   พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2554"   
   (โรงเรียนคลองแดนวิทยา) (จัดท า 100)   
    3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง   
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร   
   จัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   
   พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2555"   
   (โรงเรียนระโนดวิทยา) (จัดท า 100)   
   หมายเหตุ   
     รางวัลล าดับที่ 1 ผู้เสนอขอได้รายงาน   
   ผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม)  

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชือ่ – นามสกุล /ต าแหน่ง 
หน่วยงาน

การศึกษา/สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป     
ทีไ่ด้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายเล็ก ขม้ินเขียว        
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
 

โรงเรียนนาวัง

ศึกษาวิช จังหวัด

หนองบัวล าภู

ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา     

เขต ๑๙ 

๑. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร

จัดการ ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา

พอเพียง ๒๕๕๕" ประจ าปี ๒๕๕๕ 

(ร้อยละ ๑๐๐) 

๒. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 

"คุรุสดุดี" ประจ าปี ๒๕๔๙      

(ร้อยละ ๑๐๐) 

หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๒ ผู้เสนอ

ขอได้พัฒนาผลงานและใช้

ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ 

ประจ าปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

 

 

การพัฒนารูปแบบ         

การบริหารเชิงกลยุทธ์ 

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง    

การเรียนของนักเรียน

โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป 
ที่ได้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

169 นายรัตนชัย  ศรีโกมล โรงเรียนวัดหนองบัว     1) ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา  โครงการพัฒนา 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจ าปี 2554  (ร้อยละ 100) ต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2     2) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น สู่ความเป็นเลิศ 
 ช านาญการพิเศษ   ประจ าปี 2553  (ร้อยละ 100) เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
       3) ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3   
    ประจ าปี 2554  (ร้อยละ 100)  
      
   

 

 
 
 
 

 

      
 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปี
ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

170 นางสาวรัชนีกร   
                  พันธ์พัฒน์กุล 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต ๑ 
 

  ๑. โรงเรียนพระราชทาน ประเภท
สถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  
ประจ าปี ๒๕๕๒ (โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ) 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
ประจ าปี ๒๕๕๔ (โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ) 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๓. รางวลัเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
"คุรุสดุดี" ประจ าปี ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๑ มีการพัฒนางาน
และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
 

 โครงการยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัย 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลง                   
ในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

171 นางนิตยา  แฟงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์    1) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC     รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้าน คู่มือการพัฒนา 
 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง การศึกษา (สกสค.)  (ร้อยละ 100) ผู้เรียนด้วยการจัด 
 วิทยฐานะรองผู้อ านวยการ ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม   กิจกรรมเสริมทักษะ 
 ช านาญการพิเศษ  ขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ   ทางวิชาการ 
   ประจ าปีพุทธศักราช 2555  แบบองค์รวม 
   (ร้อยละ 100)  โรงเรียนอนุบาล 
      2) รางวัลพระราชทาน   อุตรดิตถ์ 
   ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่  ปีการศึกษา 2555 
   ประจ าปีการศึกษา 2553 (ร้อยละ 90)   
      3) รางวัลพระราชทาน    
   ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก   
   ประจ าปีการศึกษา 2554 (ร้อยละ 90)   
      

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปี
ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

172 นายการันต์ จันทรานันต์ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย เชียงราย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๓๖ 
 

  ๑. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี ๒๕๕๓ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
"คุรุสดุดี" ประจ าปี ๒๕๕๐ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ รางวลัล าดับที่ ๒ มีการพัฒนางาน
และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
 
 

   ผู้บริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบ
การต้านยาเสพติด(QAD) ปีการศึกษา 
๒๕๕๒ (โรงเรียนเม็งรายวิทยาคม) 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ รางวัลดังกล่าวมีการพัฒนางาน
และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
 

โครงการพัฒนาค่านิยมหลัก 
PCCCR หรือ ๕ ส  
ของนักเรียน 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง 

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลง                   
ในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

173 นายนัธทวัฒน์  โสดานิล โรงเรียนชุมชนนิคม    1) รางวัลพระราชทานประเภท    โรงเรียนดีศรีต าบล ส านักงาน การพัฒนารูปแบบ 
 (ชื่อเดิม) ทับกวางสงเคราะห์ 1 สถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การบริหารจัดการ 
 นายนิติรัฐ  โสดานิล จังหวัดสระบุรี ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2555 กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 สถานศึกษา 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ร้อยละ 100) (ร้อยละ 100) รางวัลพระราชทาน 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2    2) สถานศึกษาแบบอย่างการจัด  ระดับก่อนประถมศึกษา 
 ช านาญการพิเศษ  กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร   
   จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   
   พอเพียง ประจ าปี 2554   
   "สถานศึกษาพอเพียง 2554"   
   (ร้อยละ 100)   
      
      

 

 

 



 

 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปี
ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

174 นายอภิศักดิ์ พานิชย์กุล 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต ๑ 
 

  ๑. รางวัลพระราชทานประเภท
สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
"คุรุสดุดี" ประจ าปี ๒๕๔๓ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๒ มีการพัฒนางาน
และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
 

   ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๒  
ประจ าปี ๒๕๕๒ (โรงเรียนเมืองใหม่  
(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) (ร้อยละ ๑๐๐)  
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ รางวัลดังกล่าวมีการพัฒนางาน
และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 
สู่มาตรฐานวิชาชีพครู 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

   ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

175 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายปัญญาพิพัฒน์ 
บ ารุง 

ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านโพนทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ 
 

๑. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 
    การเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    (สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕”  
    (ร้อยละ ๑๐๐) 
๒. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
    ประจ าปี ๒๕๕๓  (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลโรงเรียนดีศรีต าบล  
ประจ าปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

โครงการพัฒนาโรงเรียน 
สีขาวปลอดยาเสพติดและ 
อบายมุข 
 
 

 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

   ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

176 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายศักรินทร์ สายัณห์ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๒ 
 

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ประจ าปี ๒๕๕๔  (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. รางวัลโรงเรียนต้นแบบส่งเสริม 
    นิสัยรักการอ่าน ประจ าปี ๒๕๕๐  
    (ร้อยละ ๑๐๐) 
๒. รางวัลโรงเรียนต้นแบบในโครงการ 
    ๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนในฝนั  
    ประจ าปี ๒๕๔๙   (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๑ และ  
ล าดับที่ ๒ ผู้เสนอขอได้มีรายงาน 
การพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์ 
อย่างต่อเนื่อง 
 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
กับกระบวนการจิตตปัญญา 
ศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ๘ ประการ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ – ๖ โรงเรียนวัดหนอง
กันเกรา 
 
 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลง                   
ในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

177 นายวิทยา  สืบแล โรงเรียนบ้านอีเติ่ง    1) เกียรติบัตรรับรองมาตรฐาน    โรงเรียนดีศรีต าบล ปี 2555 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร (ร้อยละ 100) ระดับเพชร 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 (ร้อยละ 100)   
 ช านาญการพิเศษ     2) สถานศึกษาแบบอย่างการจัด   
   กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร   
   จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   
   พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2555"   
   (ร้อยละ 100)   
      
      
      

 

 

 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

178 นายอนันต์  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม    1) หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม     รางวัลโรงเรียนในฝัน รุ่น 2 ปี 2552  การบริหารจัดการ 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จังหวัดนครพนม ประจ าปี 2555 รางวัลระดับเหรียญทอง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม (ร้อยละ 100) การวัดและประเมินผล 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา   เพ่ือเตรียมความพร้อม 
 ช านาญการพิเศษ มัธยมศึกษา เขต 22 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม (ร้อยละ 100)   สู่ประชาคมอาเซียน 
      2) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น   โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 
   ประจ าปี 2546  (ร้อยละ 100)   
      
      
   หมายเหตุ หมายเหตุ  
   รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนา รางวัล “โรงเรียนในฝัน รุ่น 2 ปี 2552”   
   อย่างต่อเนื่อง ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
      
      

 

 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารการศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

179 นายอุดม  โพธิน าแสง โรงเรียนวัดแสงสรรค์    สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม    1) ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา  โครงการพัฒนา 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การเรียนรู้และการบริหารจัดการ พ.ศ. 2554  (ร้อยละ 100) ฐานการเรียนรู้ 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     2) รางวัลต้นแบบ โรงเรียนในฝัน เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 ช านาญการพิเศษ  "สถานศึกษาพอเพียง 2554"  รุ่นที่ 3 ปี 2554  (ร้อยละ 100) สู่สถานศึกษาพอเพียง 
   (ร้อยละ 100)  ต้นแบบ 
      
      
      
      
      
      

 

 

 

 

 



 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงาน 
ที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขาบริหารการศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชือ่-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

180 นายวิษณุ  ผสมทรัพย์ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ   
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนโพธิสัมพันธ ์
พิทยาคาร จังหวัดชลบุร ี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
 
 
 
 
 

 ๑) เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑  
ประจ าปี ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐)   
 ๒) รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” พ.ศ. ๒๕๔๙ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ ๒ ผู้เสนอขอ 
              ได้รายงานการพัฒนาผลงาน 
              และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
 

๑) โรงเรียนต้นแบบในโครงการ 
๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน  
พุทธศักราช ๒๕๔๙  (ร้อยละ ๑๐๐) 
 ๒) ผู้ท าคณุประโยชน์ทางด้านการศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ ๑ ผู้เสนอขอ 
              ได้รายงานการพัฒนาผลงาน 
              และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนตาม ๕ กลยุทธ์หลัก  
๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน 

 

 

 



 

รายช่ือขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

181 นายล าเพย เย็นมนัส โรงเรียนวัดพระขาว   1. รางวัลเกียรติบัตรเพ่ือแสดงว่า     รางวัลเกียรติบัตรได้รับการรับรอง     โครงการพัฒนา 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา (ประชานุเคราะห์) ได้รับการรับรองมาตรฐาน เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ส้วมสุขสันต์ 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร รุ่นที่ 3 ปี 2555  
 ช านาญการพิเศษ ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปี 2555 (ร้อยละ 100)   
 

 
เขต 2   2. รางวัลเกียรติบัตรได้รับรางวัล   

 
  

พระราชทานในโครงการคัดเลือก   
   นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือ   
   รับรางวัลพระราชทาน ประเภท   
   สถานศึกษา ระดับประถมศึกษา    
   ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2554   
   (ร้อยละ 100)   
     3. รางวัลเกียรติบัตรได้รับคัดเลือกให้   
   เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัด   
   กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร   
   จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   

   พอเพียง ประจ าปี 2555   
   "สถานศึกษาพอเพียง 2555"   
   (ร้อยละ 100)   



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เขา้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม)  

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

182 นายมนูญ  เพชรมีแก้ว
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา วิทยฐานะ
ผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 
จังหวัดมหาสารคาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๖ 
 
 
 

๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา 
    ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒   (ร้อยละ ๑๐๐) 
๒. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม    
    ระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐)
๓. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 
    การเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม 
    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี  
    ๒๕๕๔ "สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๔"   
    (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ ๑ และรางวัลล าดับที่ ๒  
ผู้เสนอขอได้รายงานการพัฒนาผลงานและ 
ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาเป็นศูนย์ 
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เขา้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม)  

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชือ่ผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

183 นายชนินทร์ คะอังกุ
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา วิทยฐานะ
ผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต ๓ 
 
 
 
 

   ๑. รางวลัพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕   (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม 
ประเภทประถมศึกษา ขนาดกลาง  
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน 
การสอน ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๕  
(ร้อยละ ๑๐๐) 

โรงเรียนดี ศรีต าบล ประจ าปี ๒๕๕๕   
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 

โครงการพัฒนาสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)  
สู่ความยั่งยืน 

 

 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
 สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับ

ที ่
   ชื่อ – นามสกุล/         

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

184 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายบรรทม  แก้วอาษา 

ต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 

วิทยฐานะผู้อ านวยการ 

ช านาญการพิเศษ 

 

โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๔ 
 

   ๑. โล่พระราชทานบุคคลผู้ท า

คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  

สาขาอาชีพ ประจ าปี ๒๕๕๕  

(ร้อยละ ๑๐๐) 

    ๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจ าปี ๒๕๕๔   

“สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๔”  

(รอ้ยละ ๑๐๐) 

 

โรงเรียนดี ศรีต าบล พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(ร้อยละ ๑๐๐) 

 

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

เกษตรพอเพียงของโรงเรียน 

บ้านสร้างก่อ 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปี
ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

185 นายสมนึก จันทร์แดง 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๑ 
 

   ๑. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๒ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. สถานศึกษาแบบแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง ประจ าปี ๒๕๕๐  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๑ และ ๒  
มีการพัฒนางานและใช้ประโยชน์ 
อย่างต่อเนื่อง 

   ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา ปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/             

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง             

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน 1 เรื่อง) 
186 

  
  

 

นางฉวีวรรณ  ม่วงปรางค์
ผู้อ านวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 

 

โรงเรียนวัดห้วยเสือ
(มงคลประชาสรรค์)
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 

       

       1. สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนา 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น  
ปีการศึกษา 2552 (ร้อยละ100)  
       2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
สถานศึกษาพอเพียง 2555" (ร้อยละ 100)  
       3. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น  
ปี 2555 (ร้อยละ 100)  
 
หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ 1 มีการพัฒนางาน 
และน าไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
 

 
 

โครงการ 
วิถีพุทธสู่วิถีชีวิต 

 

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปีท่ี
ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

187 นางสมัย  ลาเกลี้ยง      
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรยีนพฒันานคิม 
จังหวัดลพบุร ี
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

  
 
 

    ๑)  รางวัลพระราชทาน ประเภท
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
ประจ าปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
     ๒)  รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" ประจ าปี ๒๕๕๕  
(รอบ ๒) (ร้อยละ ๑๐๐) 
     ๓)  รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น  
ในโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด
ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 
 
 
 

เร่ือง พัฒนา "สถานศึกษา
พอเพียง" สู่สถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบ 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ี
ได้รับ/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วน 

การจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

188 นายอุทัย  ขัติยวงษ์      
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรยีนกาวลิะวทิยาลยั 
จังหวัดเชียงใหม่ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
 

       รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง      
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง"สถานศึกษาพอเพียง"              
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

๑) รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้บริหาร 
ดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานการต่อต้าน        
ยาเสพติด (QAD) ปี ๒๕๕๔  
(ร้อยละ ๑๐๐) 

๒) รางวัลต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน 
โรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๕๑ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ ๒ เป็นรางวัล    
ที่เกินระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด           
แต่ผู้เสนอขอได้ระบุการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

เร่ือง โครงการบริหารจัดการ
พัฒนาโรงเรียน  ให้เป็นศูนย์     
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการจัดการศึกษา 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม)  

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล /
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป     
ทีไ่ด้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

189 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายยุทธพงษ์  ทองหล้า 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 
 

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น

ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา     

เลย เขต ๓  

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง"สถานศึกษาพอเพียง 

๒๕๕๕" ประจ าปี ๒๕๕๕            

(ร้อยละ ๑๐๐) 

   

 

 

๑. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที ่๓ 

ประจ าปี ๒๕๕๖ (ร้อยละ ๑๐๐)   

๒. ผู้ท าคุณประโยชน์               

ทางด้านการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๕   

(ร้อยละ ๑๐๐) 

โครงการพัฒนาครู 

สู่ความเป็นเลิศการสร้าง

หนังสืออิเล็กทรอนิคส์          

(E - book) ระดับ          

ชั้น ม. ๑ – ๓ 

 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

190 นายสุเทพ เปียกบุตร 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านคลองยวน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ 
 
 
 
 

  ๑. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงประจ าปี ๒๕๕๒ "สถานศึกษา
พอเพียง ๒๕๕๒" (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๓. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
"คุรุสดุดี" พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐)  
 
 

หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ ๒ ผู้เสนอขอ 
 ได้รายงานการพัฒนาผลงานและ 
 ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

โครงการพัฒนาสถานศึกษา 
ทั้งระบบ สู่ความเป็นเลิศ 

 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล /
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/           
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีท่ีได้รับรางวัล/

สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

191 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายจิรวัฒน ์ สวุรรณสนธิ์ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 
 

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง

ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา     

เลย เขต ๒ 

  ๑. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา 

ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

  ๒. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา 

ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๐ (ร้อยละ ๑๐๐) 

  ๓. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม     

การเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี ๒๕๕๔  

"สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๔"(ร้อยละ ๑๐๐) 

หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๒ ผู้เสนอขอได้พัฒนา

ผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ระดับเพชร 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/  

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/           
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

192 นายธ ารงค์ หน่อเรือง

ต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 

วิทยฐานะผู้อ านวยการ 

ช านาญการพิเศษ 

 

 

โรงเรียนบ้านโฮ่ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาล าพูน เขต ๒ 

 

   ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา 

ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก      

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

  ๒. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 

๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

      ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา         
ปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

     โครงการพัฒนาการใช้ ICT

ประกอบการจัดการเรียนรู้   

เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/    

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/           
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

193 นางประไพ  ขว้างไชย

ต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 

วิทยฐานะผู้อ านวยการ 

ช านาญการพิเศษ 

 

 

โรงเรียนนายางวิทยา

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาล าปาง เขต ๒ 

 

   ๑. โรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม ระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(ร้อยละ ๑๐๐) 

   ๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้และบรหิารจัดการตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๕๕  

"สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕" (ร้อยละ ๑๐๐) 

    ๓. สถานศึกษาที่มีผลงานการพัฒนา

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

     

    หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๓ มีการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง 

 

     ๑. รางวัลโล่เกียรติยศเสมา ป.ป.ส.      

ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาและ

หน่วยงานดีเด่น ปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

     ๒. รางวัลโล่เกียรติยศเสมา ป.ป.ส.      

ระดับดีเด่น ประเภทบุคคล ปี ๒๕๕๕ 

(ร้อยละ ๑๐๐) 

     ๓. รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๓  

พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

  โครงการพัฒนา  

สถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/             

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง             

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน 1 เรื่อง) 
194 

 
 

 

นางบุษบา  ฤทธิสาร
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 
 

 

โรงเรียนวัดช่องลาภ  
(โชคลาภประชาพัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 

       

       1.  รางวั ลพระราชทาน ประเภท
สถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก 
ปี 2551 (ร้อยละ 100) 
       2.  โ ร ง เ รี ยนดี เ ด่ นด้ านคุ ณธรรม 
และจริ ยธรรม ระดับประเทศ ปี  2555  
(ร้อยละ 100) 
       3. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
ปี 2554 (ร้อยละ 100) 
 
 
หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ 1 ผู้ขอมีการพัฒนา
และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 

โครงการพัฒนาห้องสมุด
ด้วยนวัตกรรม LIBBRARY 

 
 
 
 
 
 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติชึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 
สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนา 
(จ านวน 1 เรื่อง) 

195 นายนพดล เด่นดวง 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบ
มัธยม) 
จังหวัดนครปฐม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ”คุรุสดุดี” 
ปี 2549 (ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: รางวัลดงักล่าวผู้เสนอขอได้พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

1. ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภท 
    โรงเรียนมัธยมศึกษา  
   ปีการศึกษา 2553 (ร้อยละ 100) 
 
2. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ด้านการศึกษา 
    ปี 2553 (ร้อยละ 100) 
 
 

โครงการยกระดับโรงเรียน 
ก้าวสู่ความเปน็เลิศ โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบ
มัธยม) 
 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนา 
(จ านวน 1 เรื่อง) 

196 นางสุนทรี  เล้าอรุณ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดสามง่าม 
(คงทองอนุสรณ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1 

   1.รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา
ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2547 
(ร้อยละ 100) 
   2.รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา
ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2553 
(ร้อยละ 100) 
   3.สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแ้ละการบริหารจัดการ 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2554  “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 
(ร้อยละ 100) 
 
 
หมายเหตุ :รางวัลล าดบัที่ 1 ผู้เสนอขอ 
ได้มีการพัฒนางานอยา่งต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

ต้นแบบโรงเรียนในฝนั รุ่นที่ 2 ปี 2551 
 (ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :รางวัลดงักล่าวผู้เสนอขอ 
ได้มีการพัฒนางานอยา่งต่อเนื่อง 
 

โครงการยกระดับคุณภาพ             
การจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยั 
 
 

 
 
 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/        

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/        
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

197 นายนิคม พรหมอนันต์

ต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 

วิทยฐานะผู้อ านวยการ 

ช านาญการพิเศษ 

 

 

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาล าพูน เขต ๒ 

 

     ๑. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  

พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ๑๐๐) 

     ๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน

การสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี ๒๕๕๒ 

"สถานศึกษาพอเพียง" ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐) 

    ๓. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" 

พ.ศ. ๒๕๔๙ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

       

    หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ ๒ และ ๓ มีการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 

    ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุน่ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

 

 

 

 

    

  

   หมายเหตุ  รางวัลดังกล่าวมีการพัฒนา    

อย่างต่อเนื่อง 

 

   โครงการพัฒนาการเรียนรู้

ของนักเรียน โดยใช้ ICT 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนา 
(จ านวน 1 เรื่อง) 

198 นายสมพงษ์ เตขรัตนวรกุล 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนประชามงคล 
จังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 

   1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ าปี 2554 
“สถานศึกษาพอเพียง 2554” 
 (ร้อยละ 100) 
    2.รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ”คุรุสดุดี” 
ปี 2551 (ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
หมายเหตุ : รางวัลล าดบัที่ 2 ผู้เสนอขอ 
ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

1. รางวัลรับรองมาตรฐานโรงเรยีน 
   อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ปี 2556 
   (ร้อยละ 100)  
 
 
 
2. รางวัลชนะการประกวด 
    ส้วมสุชสันต์ ประเภทโรงเรียน 
    มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2552 
    (ร้อยละ 100)    
 
 
หมายเหตุ : รางวัลล าดบัที่ 2 ผูเ้สนอขอ 
ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียงกิจกรรมต่อยอด
สถานศึกษาพอเพียง          
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
 สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/         

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

199 นายจ ารัส  บุญเชื่อง โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์   1. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"   ๑.  ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้าน   โครงการพัฒนาห้องสมุด 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ 100) การศึกษา ปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ 100) มีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน 

 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ประถมศึกษานครราชสีมา    ๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด   ๒. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุน่ที่ 2  
 ช านาญการพิเศษ เขต 3 กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร ปี ๒๕๕๓ (ร้อยละ 100)  
   จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   
   พอเพียง ประจ าปี 2554 "สถานศึกษา   
   พอเพียง2554" (ร้อยละ 100)   
      
      
        
      
      
      
      
      
      

    



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

200 นางอรวรรณ  เรืองหิรัญ โรงเรียนบ้านใหม่    โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง     1. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3    ประชาธิปไตยตัวอย่าง 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา (วันครู 2503) ประจ าปี 2555 (ร้อยละ 100) ปี 2554 (ร้อยละ 100) รักษามาตรฐาน 

 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 

  2. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา   
 ช านาญการพิเศษ การศึกษาประถมศึกษา 

 
ปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ 100)  

  ยะลา เขต 3 
 

  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

201 นายสาธิต มากมี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร   1. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม   1. ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์    โครงการพัฒนาคุณธรรม 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา (ไทยธัญญานุกูล) และจริยธรรม ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2553 ประเภทโรงเรียน จริยธรรมของนักเรียน 

 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่ ประจ าปี 2555 (ร้อยละ 100) ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (ร้อยละ 100) โรงเรียนอนุบาลศรีนคร 
 ช านาญการพิเศษ การศึกษาประถมศึกษา   2. สถานศึกษาแบบอย่างการ    2. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 (ไทยธัญญานุกูล) 
  สุโขทัย เขต 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร ประจ าปี 2553 (ร้อยละ 100) ด้วยกิจกรรม 3 ดี 
   จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   
   พอเพียง ประจ าปี 2554   
   "สถานศึกษาพอเพียง 2554"   
   (ร้อยละ 100)   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง 

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

202 นายอภัย  สบายใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม    1) สถานศึกษาแบบอย่างการจัด    ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้สู่สถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนอุบล
วิทยาคม 

 ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ประจ าปี 2553 ประเภทผู้บริหาร 

 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (ร้อยละ 100) 
 ช านาญการพิเศษ  ประจ าปี 2554  
   "สถานศึกษาพอเพียง 2554"  
   (ร้อยละ 100)   
      2) รางวัล "เข็มคุรุสดุดี" พ.ศ. 2539   
   (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหตุ   
   รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนา   
   ผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง   
      

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติชึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนา 
(จ านวน 1 เรื่อง) 

203 นางสาวจิราพร  เอ่ียมระหงษ์ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดด่านช้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 
 

    1. รางวัลโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ 
ระดับเพชร ปี 2555 (ร้อยละ 100)  
    2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร 
จัดการตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าป ี2552  
“สถานศึกษาพอเพียง 2552”  (ร้อยละ 100) 
 
 
  
 หมายเหตุ : รางวัลล าดบัที่ 2  
ผู้เสนอขอได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

    1. ต้นแบบโรงเรียนในฝนั ป ี2549  
(ร้อยละ 100) 
    2. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 
ปี 2554  (ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : รางวัลล าดบัที่ 1  
เกินระยะเวลา แต่ผู้เสนอขอระบุว่า 
ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

โครงการยกระดับคุณภาพ
และเสริมสร้างความยั่งยืน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง 

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน 2 เรื่อง) 

204 นายธัญวิทย์  กล่ าพลบ โรงเรียนวัดเจริญบุญ    1) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  1) สถานศึกษาแบบอย่าง 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่ (ร้อยละ 100)  การจัดกระบวนการเรียน 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ การศึกษาประถมศึกษา    2) สถานศึกษาแบบอย่างการจัด  การสอนและการบริหารจัดการ 
 ช านาญการพิเศษ ปทุมธานี เขต 2 กระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
   จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  พอเพียงสู่ความยั่งยืน 
   พอเพียง ประจ าปี 2552  2) โครงการพัฒนาโรงเรียน 
   "สถานศึกษาพอเพียง"  (ร้อยละ 100)  ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
      3) รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  3) คู่หูโรงเรียนส่งเสริม 
   "คุรุสดุดี" ปี 2553  (ร้อยละ 100)  ทันตสุขภาพ 
     4) โครงการ ปตท. เสริมสร้าง 
     คุณภาพชีวิตสู่เยาวชน 5 ส 
   หมายเหตุ   
   รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้มีการ   
   พัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์อย่าง

ต่อเนื่อง 
  

      
 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เขา้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม)  

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

205 นายพรมมา สิงหามาตย์
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา วิทยฐานะ
ผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านโคกสวาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 
บึงกาฬ 
 
 
 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม 
ประเภทประถมศึกษา ขนาดกลาง  
ด้านบริหารจัดการ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๕   
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 

   ๑. "โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า" รุ่นที่ ๑  
พ.ศ. ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. "โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า" รุ่นที่ ๒  
พ.ศ. ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ
ชั้นน าเป็นศูนย์การเรียนรู้ 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

206 นายกิตติศักดิ์ โรงเรียนแคมปส์นวิทยา   1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง    รางวัลโรงเรียนดีศรีต าบลต้นแบบ    โครงการพัฒนา 
 เรือนจันทร์ จังหวัดเพชรบูรณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหาร ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 (ร้อยละ 100) สถานศึกษาแบบ 

 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่ การจัดการตามหลักปรัชญาของ  อย่างการจัด 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ การศึกษามัธยมศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง  กระบวนการเรียน 
 ช านาญการพิเศษ เขต 40 ปีการศึกษา 2555"    การสอนและการ 
   โรงเรียนแคมป์สนวิทยา (ร้อยละ 100)  บริหารจัดการตาม 
     2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง  หลักปรัชญาของ 
   การจัดกระบวนการการเรียนการสอน  เศรษฐกิจพอเพียง 
   และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา  ปีการศึกษา 2555 
   ของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นสถานศึกษา 
   "สถานศึกษาพอเพียง 2552"  พอเพียงต้นแบบ 
   โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า (ร้อยละ 100)   
     3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ    
   "คุรุสดุดี" ปี 2548 (ร้อยละ 100)   
   หมายเหตุ   
       รางวัลล าดับที่ 2 และ 3 ผู้เสนอขอ   
   ได้มีการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์   
   อย่างต่อเนื่อง   

 



 
 
 
 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/             

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง             

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน 1 เรื่อง) 
207 

 
 

 

นางศรีรัตน์  บัวใหญ่
ผู้อ านวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 
 

 

 

โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สิงห์บุรี  
 

       

      1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2554 
(ร้อยละ 100)  
      2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" สถานศึกษา
พอเพียง" ปี 2556 (ร้อยละ 100) 
 

 

       

     1. ผู้ท าคุณประโยชน์ ด้านการศึกษา  
ปี 2555 (ร้อยละ 100) 

 

โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  
เพ่ือพัฒนาทักษะ

กระบวนการคิด ด้วยการ
นิเทศภายในโรงเรียน 

 

 
 
 
 
 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

208 นายไพบูลย์ จันทรักษา โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ    สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวน    1. การรับรองมาตรฐานโรงเรียน    กิจกรรมการเรียน 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม พ.ศ. 2551 การสอนและการบริหาร 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ประถมศึกษาอุบลราชธาน ี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 100) จัดการตามหลักปรัชญา 
 ช านาญการพิเศษ เขต 2 ประจ าปี พ.ศ. 2552 "สถานศึกษา   2. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุน่ที่ 2 ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 พอเพียง 2552" (ร้อยละ 100) พ.ศ. 2554 (ร้อยละ 100) “สถานศึกษาพอเพียง” 

 
 

 
 

  
   

 
  

      
   

 
  

   หมายเหตุ หมายเหตุ  
      ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาผลงานและ   รางวัลล าดับที่ 1 ผู้เสนอขอได้มีการ  
   ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์  
    อย่างต่อเนื่อง  
      

 

 
 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

209 นายสุวรรณ เทียบสี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู   1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด     ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา   โครงการพัฒนา 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา (อินทร์ประชาคาร) กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ การปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 
 ช านาญการพิเศษ ประถมศึกษายโสธร เขต 1 พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2555" ให้ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ตามหลักปรัชญาของ 
 

  
(ร้อยละ 100) พ.ศ. 2554 (ร้อยละ 100) เศรษฐกิจพอเพียง 

 
  

  2. สถานศึกษาแบบอย่างการ   
   จัดกระบวนการเรียนการสอนและ   
   การบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของ   
   เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา   
   พอเพียง 2552" (ร้อยละ 100)   
   

 
  

   หมายเหตุ   
       รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้มี   
   การพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์   
   อย่างต่อเนื่อง   

      
 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนา 
(จ านวน 1 เรื่อง) 

210 นายสมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านไร่ร่วม
วิทยาคาร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 
 

   1.รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  
ปีการศึกษา 2552 (ร้อยละ 100) 
    2.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
ปี 2555 (ร้อยละ 100) 
    3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวน 
การเรียน การสอน และการบริหาร 
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ประจ าปี 2552 
“สถานศึกษาพอเพียง 2552” 
 (ร้อยละ 100) 
     
หมายเหตุ : รางวัลล าดบัที่ 1 และ 3 
ผู้เสนอขอได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  
 
 
 
 
 

 การจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนและการบริหาร 
จัดการตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/    

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/           
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

211 นายสัมฤทธิ์  รงค์ทอง

ต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 

วิทยฐานะผู้อ านวยการ 

ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนหันคาราษฏร์รังสฤษฏ ์

จังหวัดชัยนาท 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต ๕ 

    ๑. รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนา

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น    

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐) 

    ๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด

กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจ าปี ๒๕๕๒ "สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๒" 

(ร้อยละ ๑๐๐) 

 

  

 หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ ๑ และล าดับที่ ๒ 

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

    ๑. รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(ร้อยละ ๑๐๐) 

     ๒. รางวัลโล่เกียรติบัตรเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น 

โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  (ร้อยละ ๑๐๐)     

     ๓. รางวัลชนะการประกวดส้วมสุขสันต์      

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

   

  หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ ๑ และ ล าดับที่ ๓  

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

     โครงการพัฒนาทักษะ

ชีวิตผู้เรียนตามสมรรถนะของ

หลักสูตรให้เป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้ 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/         

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

212 นายสนิท  จินดาวงศ ์ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม   1. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและ   ต้นแบบโรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๕๒    โครงการโรงเรียน 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จริยธรรมระดับประเทศ ปี 255๕ (ร้อยละ 100) คุณธรรมตามแนววิถีพุทธ 

 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ประถมศึกษาสงขลา เขต ๒  (ร้อยละ 100)   
 ช านาญการพิเศษ    2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด   
   กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร   
   จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   
   พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 255๕"   
    (ร้อยละ 100)   
     ๓. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”   
   ปี ๒๕๔๘   
      
      
      
      
   หมายเหตุ หมายเหตุ  
    รางวัลล าดับที่ ๓ ได้มีการพัฒนาผลงาน    ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาผลงาน  
   และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  
      



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
 สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/         

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

213 นายสมบัติ  ตันเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ   1. รางวัลพระราชทาน ประเภท     โรงเรียนที่มีผลงานระดับดีเด่นด้านการ      การพัฒนาศูนย์ 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา สมเด็จพระศรีนครินทร์ สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ป้องกันยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2553  (ร้อยละ 100)  
 ช านาญการพิเศษ จังหวัดก าแพงเพชร (ร้อยละ 100)   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่   2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด   
  การศึกษามัธยมศึกษา  กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร   
  เขต 41 จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   
   พอเพียง ประจ าปี 2554 "สถานศึกษา   
   พอเพียง2554" (ร้อยละ 100)   
      
      
      
      
      
      

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/         

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

214 นายสุภาพ  แจ่มหม้อ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม   1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร    รางวัลชนะเลิศโครงการประกวด   โครงการพัฒนาองค์กรไร้พุง 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี ๒๕๕๓ (ร้อยละ 100) คู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ  

 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ประถมศึกษาก าแพงเพชร  
เขต 2 

  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด 
ปี ๒๕๕๓ (ร้อยละ 100)  

 ช านาญการพิเศษ  กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร   
   จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   
   พอเพียง"สถานศึกษาพอเพียง 2555"   
   (ร้อยละ 100)   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เขา้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานทีไ่ด้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติ 
ขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขาบริหารการศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

215 นายเอกชัยณัฐ 
เมธีธัญญรัตน์ 

ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ   
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต ๒ 
 
 
 
 

 ๑) สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ประจ าปี ๒๕๕๔ “สถานศึกษา 
     พอเพียง ๒๕๕๔” (ร้อยละ ๑๐๐) 
 ๒) รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
     “คุรุสดุดี” พ.ศ. ๒๕๕๔   
     (ร้อยละ ๑๐๐) 

ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอ้ยละ ๑๐๐) 

โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปี
ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

216 นายประจวบ  อุ่นน้อย 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 
(ละเอียดอุปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 
 

   ๑. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ ๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔- ๖ ปี 
๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
การแช่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ ๕ ระชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓   
ปี ๒๕๕๕ 
  
 
 
 
 

 โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๒  
ปี ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐)  
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ รางวัลดังกล่าวมีการพัฒนางาน
และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
 

การบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพตามรูปแบบเกณฑ์
การประเมินโรงเรียนในฝัน 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

217 นายหงส์ดี  ศรีเสน      
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรยีนท่ามะกา 
จังหวดักาญจนบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ 
 

  ๑) รางวัลเกียรติบัตรผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล 

ผลงานนวัตกรรม ระดับเหรียญทอง 
ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๕ 
 (ร้อยละ ๑๐๐) 

  ๒) รางวัลโล่เกียรติยศ รางวัลชนะเลิศ 
ประเภทการประกวดโครงงานหุ่นยนต์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นงาน           
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ        
ครั้งที่ ๖๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๔   
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 

  ๑) รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒) รางวัลผู้บริหารดีเด่นส่งเสริม
มาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด 

(QAD) ปีการศึกษา ๒๕๕๔  

(ร้อยละ ๑๐๐) 

 
 
 

เร่ือง โครงการขยาย
เครือข่าย ค่ายคนดี         
ตามวิถีพุทธของโรงเรียน     
ท่ามะกาวทิยาคม 

 

 



 

 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง 

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

218 นางพัฒนา  เกตุกาญจโน 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนพระต าหนักสวน
กุหลาบ 

   1) รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึง่นวัตกรรม  
รางวัลระดับเหรียญทอง ประจ าปี 2552  
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
(ร้อยละ 100) 
   2) สถานศึกษาแบบอย่างการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง 2555" 
(ร้อยละ 100) 

   "ต้นแบบโรงเรียนในฝัน" รุน่ที่ 3 
ปี 2556  (ร้อยละ 100) 

การพัฒนานักเรียน 
ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

     
    

     
     
     
     
      
   หมายเหตุ   
   รางวัลล าดับที่ 1 ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนา   
   ผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง   
      



 

 

 

 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
 สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

   ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

219 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสงบ  จันทร์เสนา 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านโนน
สมบูรณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๑ 
 

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

๑. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
    รุ่นที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๙  
    (ร้อยละ ๑๐๐) 
๒. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น 
    ประจ าปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๑  
ผู้เสนอขอได้มีรายงานการพัฒนา
ผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง 
เครือข่ายแกนน าพลังแผ่นดิน 
เอาชนะยาเสพติดในชุมชน 
เขตบริการโรงเรียนบ้านโนน 
สมบูรณ์ 
 



 

 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

220 นางธรรมพร โรงเรียนเขาทอง  1. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน     โรงเรียนดีประจ าอ าเภอต้นแบบ   การพัฒนาคุณธรรม 
 แข็งกสิการ ส านักงานเขตพ้ืนที่ ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่  โรงเรียนในฝัน รุ่น 2 ปี พ.ศ. 2554 จริยธรรม ในโรงเรียนเขาทอง 
 ผู้อ านวยการ การศึกษาประถมศึกษา ปี 2555 (ร้อยละ 100) (ร้อยละ 100) ตามแนวทางสถานศึกษา 
 สถานศึกษา นครสวรรค์ เขต 1    2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด  พอเพียง 
 วิทยฐานะ  การเรียนรู้และการบริหารจัดการ   
 ผู้อ านวยการ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 ช านาญการพิเศษ  "สถานศึกษาพอเพียง" ปี 2555   
   (ร้อยละ 100)   
      
      
      
      
      
   

 
  

 
 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติใหเ้ข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานทีส่่วนราชการต้นสังกัดเห็นวา่มีคุณภาพเทยีบเคียงกับรางวลัสูงสุดระดบัชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกลุ/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสดุระดับชาติขึน้ไปที่ได้รับ/ปี
ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจดัท า 

ชื่อผลงานดีเดน่ฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีที่ได้รับรางวลั/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

221 นายค าลพ  ศิริมากร 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพลร่มอนุสรณ ์
ส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต ๑  

    ๑. สถานศกึษาแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและ 
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี ๒๕๕๒ 
"สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๒   
(ร้อยละ ๑๐๐) 
    ๒. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุด"ี ปี 
๒๕๕๑  (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๑ และ ๒  
มีการพัฒนางานและใช้ประโยชน์ 
อย่างต่อเนื่อง 

   ๑. ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์  
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐)  
    ๒. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  
รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
    ๓. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 
ปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาโรงเรียนพลร่มอนุสรณ ์
มิตรภาพที ่๕๐ ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการเพาะนิสัยผ่าน  
๕ ห้องชีวิต ให้ก้าวสู ่
ความดีสากล 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

222 นายณรงค์ เลาอลงกรณ์ โรงเรียนด่านขุนทด    1. รางวลัโรงเรียนประชาธปิไตย   รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้าน  โครงการพัฒนา 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตัวอย่าง ปีการศึกษา 2550 การศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการ ศักยภาพนักเรียน 

 วิทยฐานะ ประถมศึกษานครราชสีมา  (ร้อยละ 100) ปฏิบัติตน การปฏิบัติงานและพัฒนา โครงการห้องเรียน 
 ผู้อ านวยการ เขต 5    2. รางวลัเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อ พิเศษ (Special 
 ช านาญการพิเศษ  "คุรุสดุดี" ปีการศึกษา 2555 ต่อสาธารณชน ปีการศึกษา 2555 Lap Project) 
   (ร้อยละ 100) (ร้อยละ 100)  
      

      

      
   หมายเหตุ   
     รางวัลล าดับที่ 1 ผู้เสนอขอได้มี   
   การพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์   
   อย่างต่อเนื่อง   
      
      
      

 
 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

223 นายสทิธิพร  นนัตาวงค์    
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรยีนบา้นม่วงชุม 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
 

     รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

"สถานศึกษาพอเพียง" ประจ าปี ๒๕๕๒ 

(ร้อยละ ๑๐๐) 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ รางวัลดังกล่าว เป็นรางวัล     
ที่เกินระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด        
แต่ผู้เสนอขอได้ระบุว่าได้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

    ๑) รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น 
โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด
ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐)  
     ๒) รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน   
รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 
 
 
 

เร่ือง การบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้านม่วงชุม 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่สากล 

 
 
 
 
 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

224 นายสนอง  ก้อนสมบัติ      
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรยีนท่าวังผาพิทยาคม 
จังหวัดน่าน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๗ 

  
 

๑) สถานศึกษาแบบอย่าง 
การจัดการเรียนการสอนและบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๔"           
(ร้อยละ ๑๐๐) 
     ๒) รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
"คุรุสดุดี" ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

รางวัล "ต้นแบบโรงเรียนในฝัน"   
รุ่นที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  รางวัลดังกล่าว เป็นรางวัล      
ที่เกินระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด           
แต่ผู้เสนอขอได้ระบุว่าได้มีการพัฒนา        
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 

เร่ือง โครงการพัฒนา
รูปแบบนิเทศภายใน      
ด้วยวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
โรงเรียนท่าวังผาพทิยาคม  
จังหวัดน่าน 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลง                   
ในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

225 นายชูชาติ  ชัยวงศ ์ โรงเรียนบ้านพงสิม    1) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  โครงการพัฒนา 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี 2554  (ร้อยละ 100)  สถานศึกษาพอเพียง 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2    2) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น   เป็นศูนย์การเรียนรู้ 
 ช านาญการพิเศษ  ประจ าปีพุทธศักราช 2554  ตามปรัชญาของ 
   (ร้อยละ 100)  เศรษฐกิจพอเพียง 
      3) สถานศึกษาแบบอย่างการจัด  ด้านการศึกษา 
   กระบวนการเรียนการสอนและ   
   การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ   
   เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2552   
   "สถานศึกษาพอเพียง 2552"   
   (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหตุ   
   รางวัลล าดับที่ 3 ผู้เสนอขอได้มีการ   
   พัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์   
   อย่างต่อเนื่อง   

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง 

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

226 นายสรวิทย์  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย    1) สถานศึกษาแบบอย่างการจัด    "ต้นแบบโรงเรียนในฝัน" รุน่ที่ 2 การพัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร ปี 2553  (ร้อยละ 100) ในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  ตามหลักปรัชญาของ 
 ช านาญการพิเศษ ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2555"  เศรษฐกิจพอเพียง 
   (ร้อยละ 100)   
      2) เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"   
   ปี 2555  (ร้อยละ 100)   
      
      
    หมายเหตุ  
    รางวัล "ต้นแบบโรงเรียนในฝัน"  รุ่นที่ 2  
    ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาผลงาน  
    และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  
      

 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลง                   
ในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

227 นายไพฑูรย์  ชินวงศ์ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านฮ่องขาด 
หนองตะเคียน 

   1) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
ปี 2555  (ร้อยละ 100) 
   2) สถานศึกษาแบบอย่างการจัด 
กระบวนการเรียนการสอนและการ 
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2552 
"สถานศึกษาพอเพียง 2552" 
(ร้อยละ 100) 

   โรงเรียนดี ศรีต าบล ปี 2556 
(ร้อยละ 100) 

การพัฒนา 
สภาพแวดล้อม 
ในโรงเรียน 
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 
พระราชกรณียกิจ 
และขยายผล 
ตามพระราชด าริ 
ในสถานศึกษา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
   
    
    
    
    
    
   หมายเหตุ   
   รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้มีการ   
   พัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์   
   อย่างต่อเนื่อง   
      

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลง                   
ในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

228 นายจเร  ทองลักษณ์ศิริ โรงเรียนวัดเขียนเขต    1) ยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทาน    1) ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 โครงการศูนย์การเรียนรู้ 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับประเทศ ประจ าปี 2554 (ร้อยละ 100)  ปี 2551 ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (ร้อยละ 100)    2) รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ พอเพียงเพ่ือการพัฒนา 
 ช านาญการพิเศษ     2) สถานศึกษาแบบอย่างการจัด ด้านการศึกษา (สกสค.)  ปี 2555   สังคม 
   กระบวนการเรียนการสอนและการ (ร้อยละ 100)  
   บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ   
   เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2552   
   "สถานศึกษาพอเพียง 2552"   
   (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหตุ หมายเหตุ  
   รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้มีการ รางวัลล าดับที่ 1 ผู้เสนอขอได้มีการ  
   พัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์ พัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์  
   อย่างต่อเนื่อง อย่างต่อเนื่อง  
      

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชีย่วชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/         

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

229 นายอ านวย  โรงเรียนก าแพงเพชร   1. รางวัลพระราชทาน ประเภท    โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1    โครงการพัฒนาคุณธรรม 
 อภิชาติตรากูล พิทยาคม สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ปี 2551 (โรงเรียนวัชรวิทยา) (ร้อยละ 100) การออมด้วยกิจกรรม 

 ผู้อ านวยการสถานศึกษา จงัหวัดก าแพงเพชร ขนาดกลาง พ.ศ. 2546  ธนาคารโรงเรียน 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่ (โรงเรียนวัชรวิทยา) (ร้อยละ 100)  โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม 
 ช านาญการพิเศษ การศึกษามัธยมศึกษา   2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด   
  เขต 41 กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร   
   จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ   

   พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"   

   พ.ศ. 2555 (ร้อยละ 100)   
     3. รางวัล "คุรุสดุดี" ปี 2547   
   (ร้อยละ 100)   
   หมายเหตุ หมายเหตุ  
      รางวัลล าดับที่ 1 และ 3 ผูเ้สนอขอ   ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาผลงานและ  
   ได้มีการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์ ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  
   อย่างต่อเนื่อง   
      

 
 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชือ่รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

230 นายส าเร็จ เมฆประสิทธิ์  
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านบ่อแสน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา 
 
 
 
 

รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
"คุรุสดุดี" พ.ศ. ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐)  

   
  

  ๑. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุน่ที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. รางวัลบุคลากรต้นแบบการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และได้รับรางวัล 
ครูเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๔๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ ๒ ผู้เสนอขอ  
 ได้รายงานการพัฒนาผลงาน 

 และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้
เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

231 นายจ านงค์  อภิญดา   
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรยีนสนัปา่ตอง 
(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
 

     ๑) รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตย
ตัวอย่าง ประจ าปี ๒๕๕๑ (ร้อยละ ๑๐๐)  
     ๒) รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงประจ าปี ๒๕๕๔ "สถานศึกษา
พอเพียง ๒๕๕๔" (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๑ เป็นรางวัล  
ที่เกินระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด         
แต่ผู้เสนอขอได้ระบุว่าได้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

     รางวัลต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน 
โรงเรียนในฝัน รุ่น ๒ ปี ๒๕๕๒         
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหต ุรางวัลดังกล่าว เป็นรางวัล      
ที่เกินระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด          
แต่ผู้เสนอขอได้ระบุว่าได้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

เร่ือง การพัฒนาและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 
 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

232 นายประหยัด  วรงค์ โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ    รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ    1) โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  การพัฒนาทักษะการอ่าน 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา "คุรุสดุดี" ประจ าปี 2555 ประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2554 การเขียน การคิดวิเคราะห์ 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 (ร้อยละ 100) (ร้อยละ 80) โดยใช้กิจกรรม 
 ช านาญการพิเศษ      2) ผู้ท าคุณประโยชน์ทางการศึกษา  "ปลุกพลัง ปลุกส าเนียง 
    ประจ าปี 2555  (ร้อยละ 100) เสียงอ่าน" 
      
      
      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง 

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

233 นายมานิต  เขียวศรี โรงเรียนค าเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์    1) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร   โครงการพัฒนาคุณภาพ 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จังหวัดยโสธร ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม  สถานศึกษาสู่สากล 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ร้อยละ 100)  ภายใต้หลักปรัชญาของ 
 ช านาญการพิเศษ มัธยมศึกษา เขต 28    2) สถานศึกษาแบบอย่างการจัด   เศรษฐกิจพอเพียง 
   กระบวนการเรียนการสอน และ   
   การบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญา   
   ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2552   
   "สถานศึกษาพอเพียง 2552"     
   โรงเรียนค้อวังวิทยาคม  (ร้อยละ 100)   
      3) เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี   
   ปี 2553  (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหตุ   
   รางวัล "สถานศึกษาพอเพียง 2552"     
   ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
      

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เขา้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานทีส่่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม)  

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

234 นายโกวิท  ภูโอบ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา วิทยฐานะ
ผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต ๓ 
 
 
 
 

   ๑. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖   (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 
๒๕๕๕"  (ร้อยละ ๑๐๐) 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๒ 

ประเภทผู้บริหาร  (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ รางวัลดังกล่าวผู้เสนอขอ 

ได้รายงานผลการพัฒนาผลงานและ 

ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
โดยกระบวนการ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 



 
 

รายชื่อข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคณุสมบตัใิหเ้ข้ารบัการประเมินเพื่อให้มหีรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวธิีการฯ ว 13/2556 กรณผีู้มผีลงานที่ส่วนราชการตน้สังกัดเหน็ว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวลัสงูสุดระดบัชาติขึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 

สายงานบรหิารสถานศึกษา สาขาบรหิารการศกึษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกดั 

ชื่อรางวลัสงูสุดระดบัชาติขึ้นไปที่ได้รบั/             
ปทีี่ไดร้บัรางวลั/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคณุภาพเทียบเคียง             
/ปีที่ได้รับรางวัล/สดัส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพฒันางาน 
  (จ านวน 1 เรื่อง) 

 235 
  
  

 

นายเฉลิม  เทพสวัสดิ ์
ผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 

 

โรงเรียนบ้านจอมบึง 
(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 

       

       1.  รางวัลพระราชทาน ประเภท
สถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ปีที่ได้รับ
รางวัล 2554 (ร้อยละ 100) 
        2.  สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปี 2552 "สถานศึกษาพอเพียง 
2552" (ร้อยละ 100) 
         
 
หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ 2 และ 3  
ผู้ขอมีการพัฒนางานและน าไปใช้ประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง 

       โรงเรียนคณุธรรมชั้นน า ปี 2550 
(ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ขอมีการพัฒนางานและ 
น าไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
 

 

โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เขา้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงาน 

              ทีไ่ด้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขาบริหารการศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

236 นางปราณี  หนูขาว 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ   
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ 
 
 
 

  ๑) หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
รางวัลระดับเหรียญทองด้านการจัดการ 
และบริหารสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๑  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒) รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” พ.ศ. ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๑ ผู้เสนอขอ 
             ได้รายงานการพัฒนาผลงาน 
              และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

  ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 

โครงการศูนย์การเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 
 

 

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง   หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

237 นายธนะสิทธิ์ ศิริวรธรรม 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 3 

   1) รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ  
"ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 
สถานศึกษาพอเพียงประจ าปี 2554 
(ร้อยละ 100) 
   2) เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี 
ปี 2548  (ร้อยละ 100) 
   3) รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 
ปี 2546  (ร้อยละ 100) 

 แหล่งเรียนรู้ 
สู่ประชาคมอาเซียนและ 
ประชาคมโลก  
บนพื้นฐานของหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

  
  
 

  

    
    
    
     
      
      
   หมายเหตุ   
   รางวัลล าดับที่ 2 และ 3 ผู้เสนอขอ   
   ได้มีการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์   
   อย่างต่อเนื่อง   
      

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปี
ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

238 นายจ าลอง  ศรีสวัสดิ์ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนทองสวัสดิว์ิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต ๒ 
 

  โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 

๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

  ๑. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ระดับประเทศ "ด้านการขยายความรู้สู้ภัย
พิบัติสู่ชุมชน" โครงการ Thailand GO 
GREEN ประจ าปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  
รุ่นที่ ๒ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 
ประจ าปี ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๒ มีการพัฒนา
งานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

โครงการประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

239 นายชูเดช อ าพันทอง โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์   1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด   รางวัล "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา   การพัฒนาสถานศึกษา 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา จังหวัดสุรินทร์ กระบวนการเรียนการสอนและการ ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา" ให้มีวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 

 วิทยฐานะ ส านักงานเขตพ้ืนที่ บริหารจัดการตามหลักปรัชญา ปี 2554 โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ผู้อ านวยการ การศึกษามัธยมศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษาพอเพียง" (ร้อยละ 90)  
 ช านาญการพิเศษ เขต 33 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนส าโรงทาบ    
   วิทยาคม (ร้อยละ 75)   
     2. รางวัล "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น"    

   ปี 2550 (ร้อยละ 100)   

     3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ    
   "คุรุสดุดี" ปี 2548 (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหตุ   
      รางวัลล าดับที่ 1-3 ผู้เสนอขอ   
   ได้มีการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์   
   อย่างต่อเนื่อง   
      

 
 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

240 นายคมกฤษณ์ โรงเรียนตะดอบวิทยา   1. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง     ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2    การพัฒนาพฤติกรรมการ 
 บุญเจริญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2555 (ร้อยละ 100) พ.ศ. 2553 ปฏิบัติงานของนักเรียนตาม 

 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1   2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด  แนวทางวิถีประชาธิปไตย 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร   

 ช านาญการพิเศษ  จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  - 
 

 
 พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2555"   

   (ร้อยละ 100)   
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
หมายเหตุ  

        ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาผลงานและ  
    ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  
      
      

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคณุสมบตัใิหเ้ข้ารบัการประเมินเพื่อให้มหีรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวธิีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณผีู้มผีลงานที่ส่วนราชการตน้สังกัดเหน็ว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวลัสงูสุดระดบัชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบรหิารการศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/         

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดบัชาติขึ้นไปที่ได้รบั/ 
ปทีี่ไดร้บัรางวลั/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดเีด่นฯที่มคีุณภาพเทยีบเคียง/ 
ปทีี่ไดร้บัรางวลั/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพฒันางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

241 นายสมควร โมทะจิตร โรงเรียนวัดบ้านประอาง   สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม    ๑.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย     การพัฒนาสถานศึกษา 
 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ (ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) การเรียนรู้และการบริหารจัดการ โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรม ให้เป็นแหล่งเรยีนรู้ตำม 
 วิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำร ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาศาสตร ์รบัรองคุณภาพ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 ช านาญการพิเศษ ประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 3 "สถานศึกษาพอเพียง 2555" ปีการศึกษา 2555-2557  พอเพียง 
 

  
(ร้อยละ 100) (ร้อยละ 70)  

 
  

   2. โรงเรียนดศีรีต าบล   
    ประจ าปี 2555 (ร้อยละ 100)  
      
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
      
      

 



 

 

 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม)  

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล /
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป     
ทีไ่ด้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

242 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายยุทธศาสตร์ กงเพชร
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  
วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 
 

โรงเรียนบ้านไผ่         

จังหวัดขอนแก่น

ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา     

เขต ๒๕ 

  ๑. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ     

"คุรุสดุดี" พ.ศ. ๒๕๕๑            

(ร้อยละ ๑๐๐) 

  ๒. เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ ๑ 

ประจ าปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕        

(ร้อยละ ๑๐๐) 

หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๑ ผู้เสนอขอ

ได้พัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์

อย่างต่อเนื่อง 

ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑   

พ.ศ. ๒๕๔๙ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

 

หมายเหตุ เป็นรางวัลที่ผู้เสนอขอ      

ได้พัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์

อย่างต่อเนื่อง 

พัฒนาคุณลักษณะ          

อันพึงประสงค์ของนักเรียน

โรงเรียนบ้านไผ่ 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกบัรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปี
ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

243 นางกัญญา  สมบูรณ์ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านวนาหลวง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต ๑ 
 

  ๑. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
ประจ าปี ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี ๒๕๕๒  "สถานศึกษาพอเพียง 
๒๕๕๒" (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๓. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" 

ประจ าปี ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 
 
หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๑ และ ๒ 
มีการพัฒนางานและใช้ประโยชน์ 
อย่างต่อเนื่อง 

- การบริหารจัดการพัฒนา
สถานศึกษา ปลอดยาเสพติด
และสถานศึกษาพอเพียง 
ที่ส่งเสริมทักษะอาชีพของ
นักเรียนชาวเขาเผ่ามูเซอ 
และโรงเรียนบ้านวนาหลวง 
(คุณลักษณะของนักเรียน 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง) 

 
 



รายชื่อข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคณุสมบตัใิหเ้ข้ารบัการประเมินเพื่อให้มหีรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวธิีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณผีู้มผีลงานที่ส่วนราชการตน้สังกัดเหน็ว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวลัสงูสุดระดบัชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบรหิารการศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง 

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรือ่ง) 
244 นายบัณฑิต  พัดเย็น โรงเรียนพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

   1) สถานศึกษาแบบอย่างการจัด 
กิจกรรมการเรยีนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง 2555" 
(ร้อยละ 100) 
    
 

   ๑) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  
ประจ าปี 2553 ประเภทผู้บริหาร 
(ร้อยละ 100) 
   2) บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการ 
เรียนรู้ รางวัลครูเกียรติยศ  ปี 2546  
(ร้อยละ 100) 
 
 
หมายเหต ุ
รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนา 
ผลงานและใชป้ระโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

โครงการจัดท าแผนพัฒนา 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
ตนเอง  (ID PLAN) 

 วิทยฐานะผู้อ านวยการ  
 ช านาญการพิเศษ  
   
    
    
    
    
    
     
     
      

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

245 นายศุภชัย เวชกุล โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
 

  ๑. โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้      โครงการบริหาร 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

 
การสหกรณ์ ประจ าปี ๒๕๕๔ สถานศึกษาอย่างมีระบบ 

 วิทยฐานะผู้อ านวยการ การศึกษาประถมศึกษา  
 

(ร้อยละ 100)  
 ช านาญการพิเศษ สุราษฎร์ธานี เขต 1 

 
  ๒. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3  

   
 

ปี ๒๕๕๖ (ร้อยละ 100)  
      ๓. บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการ  
    เรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ  
    ปี ๒๕๔๕ (ร้อยละ 100)  
      
      
      
      
    หมายเหตุ  
      รางวัลล าดับที่ ๓ ได้มีการพัฒนาผลงาน  
    และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  
      
      
      



รายช่ือขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

246 นายสิริพล  เตียเจริญ โรงเรียนชุมนุมเมือง     1. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  โรงเรียนดีศรีต าบลต้นแบบ พ.ศ. 2555   โครงการพัฒนาบุคลากร 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ปากฝาง เหรียญทอง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ร้อยละ 100) ให้มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2552 (ร้อยละ 100)  มาตรฐาน 
 ช านาญการพิเศษ การศึกษาประถมศึกษา    2. รางวลัสถานศึกษาแบบอย่าง   
 

 
อุตรดิตถ์ เขต 1 การจดักิจกรรมการเรียนรู้และบริหาร   

 
 

 จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   
   พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง   
   พ.ศ. 2555" (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหตุ   
        รางวัลล าดับที่ 1 ผู้เสนอขอได้มี   
   การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
      
      
   

 
  

 
 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/    

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/         
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

247 นายวุฒชิัย สุริยะสุนทร

ต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 

วิทยฐานะผู้อ านวยการ 

ช านาญการพิเศษ 

 

 

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 

   ๑. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๒ 

(ร้อยละ ๑๐๐) 

   ๒. รางวลัเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ      

"คุรุสดุดี" พ.ศ. ๒๕๕๐  (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

 

  หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๑ และล าดับที่ ๒ 

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

       ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๓  (ร้อยละ ๑๐๐) 

    โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเพ่ือส่งเสริม        

ความเป็นเลิศทางวิชาการและ

ศักยภาพนักเรียน 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ 

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

248 นายชูชาติ  อะโน โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร    1) รางวัลพระราชทาน     รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้าน การพัฒนาหลักสูตร 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก การศึกษา (สกสค.)  ปี 2555 สถานศึกษา ตามแนวปรัชญา 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประจ าปีการศึกษา 2551 (ร้อยละ 100) ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ช านาญการพิเศษ  (ร้อยละ 100)  โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 
      2) สถานศึกษาแบบอย่างการจัด   
   กระบวนการเรียนการสอน และ   
   การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ   
   เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2552   
   "สถานศึกษาพอเพียง 2552"   
   (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหตุ   
   รางวัลล าดับที่ 1 และ 2 ผู้เสนอขอ   
   ได้มีการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์   
   อย่างต่อเนื่อง   
      

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม)  

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 

สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล /
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป     
ทีไ่ด้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

249 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสวัสดิ์ มะลาหอม 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา            
วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 
 

โรงเรียนชุมชนบ้านหว้ยค้อ

มิตรภาพที่ ๒๐๖

ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา     

ขอนแก่น เขต ๓ 

สถานศึกษาแบบอย่างการจัด

กระบวนการเรียนการสอนและ  

การบริหารจัดการ ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจ าปี ๒๕๕๒ "สถานศึกษา

พอเพียง ๒๕๕๒” (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

หมายเหตุ เป็นรางวัลที่ผู้เสนอขอ

ได้พัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์

อย่างต่อเนื่อง 

๑. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา     

พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐)        

๒. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๒         

ผู้เสนอขอได้พัฒนาผลงานและใช้

ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

ศูนย์การเรียนรู้ตาม      

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (ด้านการศึกษา) 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

250 นายประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านส าโรง   สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม    1. โรงเรียนดีศรีต าบล 2555    โครงการส่งเสริม 
 จันทะสนธิ ์ คุรุราษฎร์วิทยา การเรียนรู้และการบริหารจัดการ (ร้อยละ 100)    รักความเป็นไทย 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    2. รางวลัเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น  
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ การศึกษาประถมศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง 2555" ประจ าปี 2554  (ร้อยละ 100)  
 ช านาญการพิเศษ อุบลราชธานี เขต 4 (ร้อยละ 100)   
 

 
 

 
  

   
 

  
      
      
   

 
  

      
      
      
      
      

      
 

 
 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

251 นายนิพนธ์  นิกาจิ โรงเรียนราชประชา    1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น     ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา   โครงการ 1 คน 1 อาชีพ 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา นุเคราะห์ 40 ประจ าปี พ.ศ. 2552 (ร้อยละ 100) เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน (การศึกษาเพ่ือการมีงานท า) 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ จังหวัดปัตตาน ี    2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด การปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 ช านาญการพิเศษ ส านักบริหารงาน กระบวนการเรียนการสอนและบริหาร ให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน  
 

 
การศึกษาพิเศษ จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พ.ศ. 2555 (ร้อยละ 100)  

 
 

 พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2552"   
   (ร้อยละ 100)   
      
      
   หมายเหตุ   
     รางวัลล าดับที่ 1 และ 2 ผู้เสนอขอ    
   ได้มีการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์   
   อย่างต่อเนื่อง   
      
      

      
 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารการศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

252 นายประพฤทธิ์  สุขใย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    1) รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสร้างเสริมทักษะ 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการ ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ที่มผีลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ (นายประพฤทธิ์  สุขใย) ปี 2554 ชีวิตนักเรียน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  นักเรียนดีเด่น ประจ าปี 2552 (ร้อยละ 100) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 วิทยฐานะรองผู้อ านวยการ  (ร้อยละ 100)    2) รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     2) รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น  (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ช านาญการพิเศษ  ประจ าปี 2555  (ร้อยละ 100) ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1) ปี 2555  
      3) รางวัลคุรุสภา เข็มทองค า (ร้อยละ 100)  
   "คุรุสภาสดุดี" ประจ าปี 2547   
   (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหตุ   
   รางวัลล าดับที่ 1 และล าดับที่ 3   
   ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
      

 

 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารการศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

253 นายประหยัด  อนุศิลป์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    1) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผล โครงการพัฒนาการอ่าน 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการ ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประจ าปี 2555  (ร้อยละ 100) การบริหารจัดการกลยุทธ์ของส านักงาน การเขียน ของนักเรียน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     2) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 วิทยฐานะรองผู้อ านวยการ  (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 2555  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เหรียญทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับดีเยี่ยม  (ร้อยละ 100)  
 ช านาญการพิเศษ  ประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ   
   ประจ าปี 2555  (ร้อยละ 100)   
      
      
      

 

 

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานบริหารการศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

   ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนา
งาน                    

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

254 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว่าที่ ร.ต.อานนท์ 
สุขภาคกิจ 

ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
วิทยฐานะ 
รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑๗ 
 

๑. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑  
    ประจ าปี ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐) 
๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มี 
    ผลการพัฒนาระบบการดูแล 
    ช่วยเหลือ นักเรียนดีเด่น  
    ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๒  
    (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๑ และ 
ล าดับที่ ๒ ผู้เสนอขอได้มีรายงาน 
การพัฒนาผลงานและการใช้ประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง 

รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

การพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๗ 
 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารการศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง     หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง 

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

255 นายอภิชัย  กรมเมือง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผล โครงการบริหารจัดการศึกษา 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการ ประถมศึกษายโสธร เขต 1 (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ที่มีผลสัมฤทธิ์ การบริหารจัดการกลยุทธ์ของส านักงาน ตามกลยุทธ์ของ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ทางการเรียน (O-NET) ระดับ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานคณะกรรมการ 
 วิทยฐานะรองผู้อ านวยการ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 ประจ าปีงบประมาณ 2555 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ระดับดีเยี่ยม (สพป.ยโสธร เขต 1) ประจ าปีงบประมาณ 2556 
 ช านาญการพิเศษ  (อันดับที่ 1 ของประเทศ) (ร้อยละ 100) (ร้อยละ 100)  
      2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
   (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ที่มีผลสัมฤทธิ์   
   ทางการเรียน (NT) ระดบั   
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553   
   สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ    
   (อันดับที่ 1 ของประเทศ) (ร้อยละ 100)   
      3) เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"    
   พ.ศ. 2554  (ร้อยละ 100)   
      4) เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1     
   พ.ศ. 2554-2555  (ร้อยละ 100)   

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เขา้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม)  

สายงานบริหารการศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

256 ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
วิทยฐานะรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๒ 
 

  ๑. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"  
พ.ศ. ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. รางวลั "เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑" 
ประจ าปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ (รอ้ยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผล 
การบริหารจัดการกลยุทธ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระดับดีเยี่ยม 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 

 

 

 

 

 

โครงการก้าวสู่ทศวรรษที่สอง  
ปีทองแห่งการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๒ 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เขา้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม)  

สายงานบริหารการศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

257 นายสกล  คามบุศย์  
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
วิทยฐานะรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต ๒ 
 
 

  ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (NT) สูงกว่าระดับประเทศ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ อันดับที่ ๑ (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"  
พ.ศ. ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๓. รางวัล "เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑" 
ประจ าปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ (รอ้ยละ ๑๐๐) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งระบบ 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารการศึกษา  สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ –นามสกุล/
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด ชื่อรางวัลสงูสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/      
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจดัท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุภาพเทียบเคียง/             
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

258 
 
 
 
 
 
 
 

นายรังสรรค ์ อ้วนวิจิตร 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
วิทยฐานะ  
รองผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

 

 ๑. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 

“คุรุสดุดี” พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ๒. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑  
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

 
   
 
 
 
 
 
 

   รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 
“นครแห่งคุณภาพการศึกษา” 

 

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารการศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง 

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการ 

พัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

259 นายบุญรักษ์  ยอดเพชร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    1) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC   เราจะสร้างเด็กดี 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 AWARDS) รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง  และเด็กเก่ง สู่สังคมไทย 
 เขตพ้ืนที่การศึกษา  โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น  สังคมโลก 
 วิทยฐานะรองผู้อ านวยการ  ที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจ าปี พ.ศ. 2554  (ร้อยละ 100)   
 ช านาญการพิเศษ     2) รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี    
   ประจ าปี 2542 (ร้อยละ 100)   
      3) รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1    
   ประจ าปี 2554-2555 (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหตุ   
   รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้มีการ   
   พัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์   
   อย่างต่อเนื่อง   
      

 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารการศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ 

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

260 นายสุทิน  แก้วพนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    1) เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ     รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริม 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการ ประถมศึกษาตาก เขต 1 "คุรุสดุดี"  ปี 2555  (ร้อยละ 100) โครงการสถานศึกษาป้องกัน และพัฒนาโรงเรียน  เพ่ือการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     2) เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น 1  ยาเสพติด ประจ าปี 2555 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 วิทยฐานะรองผู้อ านวยการ  ปี 2554 – 2555  (ร้อยละ 100) (ร้อยละ 100) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    ประถมศึกษาตาก เขต 1 
 ช านาญการพิเศษ     
      
      
      
      
      

 

 

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารการศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

261 นายประสิทธิ์  หนูกุ้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    1) เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1  
ประจ าปี 2552  (ร้อยละ 100) 
   2) บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นในรอบปี 
ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประจ าปี 2554  (ร้อยละ 100) 

   รางวัล ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้าน  
การศึกษา”  ประจ าปี 2552   
(ร้อยละ 100) 

โครงการกิจการลูกเสือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
เพ่ือสันติสุข 

 ต าแหน่งผู้อ านวยการ ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
 

 วิทยฐานะรองผู้อ านวยการ  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

  

 ช านาญการพิเศษ     
      
   หมายเหตุ หมายเหตุ  
   รางวัลล าดับที่ 1  ผู้เสนอขอได้มีการ รางวัล “ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้าน  
   พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การศึกษา”  
    ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
      
      

 

 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานบริหารการศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

   ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงาน
การศึกษา/สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนา
งาน                    

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

262 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธวัชชัย  อุ่ยพานิช 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
วิทยฐานะ 
รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง 
เขต ๒ 
 

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ปี ๒๕๔๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ผู้เสนอขอได้มีรายงาน 
การพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์ 
อย่างต่อเนื่อง 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการบริหาร 
   จัดการผลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการ 
   การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับดีเยี่ยม     
   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔  
    (ร้อยละ ๑๐๐) 
๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการบริหาร 
   จัดการผลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการ 
   การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับดีเยี่ยม     
   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
    (ร้อยละ ๑๐๐) 
๓. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๕  
    (ประเภทผู้สนับสนุน)  (ร้อยละ ๑๐๐) 

การพัฒนารูปแบบนวัตกรรม
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๒ “ระยอง ๒ 
โมเดล” 
 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารการศึกษา  สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ –นามสกุล/
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/      
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจดัท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุภาพเทียบเคียง/             
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการ 
พัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 
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ว่าที่ ร.อ.วิสาร  
               ปัญญชุณห์ 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
วิทยฐานะ  
รองผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑๐ 

 

   รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  รางวัลดังกล่าวมีการพัฒนางาน
และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

 

  ๑. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ๒. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท 

ผู้สนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  การจัดท าโครงการสุด
ยอดผู้บริหารคุณธรรม
สร้างมาตรฐานที่มี
คุณธรรมสูงสุดโดยสร้าง
จากแนวคิด      เชิง
ธรรม 

 

 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารการศึกษา  สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ –นามสกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/      
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจดัท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุภาพเทียบเคียง/             
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนา
งาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 
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นายทวนทอง  ศรีสวัสดิ์ 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
วิทยฐานะ  
รองผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 

 เขต ๒ 

  ๑. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ๒. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

พ.ศ. ๒๕๓๘ 

  ๓. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ  รางวัลล าดบัที่ ๒ และ ๓        
มีการพัฒนางานและใช้ประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

   ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กพ้ืนที่สูงและ
ทุรกันดาร 

 



 

 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารการศึกษา  สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ –นามสกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/      
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจดัท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุภาพเทียบเคียง/             
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 
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นายมนตรี  สืบสิงห์ 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
วิทยฐานะ  
รองผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ 

 

 ๑. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

  ๒. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ ๑ มีการพัฒนางาน
และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

  ๑. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท 

ผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ๒. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท 

ผู้สนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ รางวลัล าดับที่ ๒ มีการพัฒนา
งาน 

และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

  การพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ เป็น
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สู่ระดับดี 

 

 

 



 

 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม)  

สายงานบริหารการศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล /
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป     
ทีไ่ด้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 
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นายจิรพงษ์  ไชยยศ    

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

วิทยฐานะรองผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

ช านาญการพิเศษ 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต ๑ 

 

   ๑. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๓     

(ร้อยละ ๑๐๐) 

   ๒. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ    

"คุรุสดุดี" ประจ าปี ๒๕๕๕      

(ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

 ๑. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา

เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน 

การปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อ

สาธารณชน พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐)         

๒. ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน       

พ.ศ. ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมและคุณลักษณะ

ประสงค์ในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต ๑ 

 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม)  

สายงานบริหารการศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชือ่ – นามสกุล /
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป     
ทีไ่ด้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 
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นายทวีศิลป์ สารแสน  

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา     

วิทยฐานะรองผู้อ านวยการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

ช านาญการ พิเศษ 

 

จังหวัดขอนแก่น

ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต ๒๕ 

 

   ๑. รางวลัข้าราชการพลเรือน

ดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ร้อยละ ๑๐๐) 

   ๒. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ    

"คุรุสดุดี" ปี ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๑ และ

รางวัลล าดับที่ ๒ ผู้เสนอขอ        

ได้พัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์

อย่างต่อเนื่อง 

๑. รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

ประจ าปี ๒๕๕๔ ประเภทสนับสนุน 

(ร้อยละ ๑๐๐)                            

๒. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น 

ประจ าปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

โครงการพัฒนาการด าเนินงาน

ลูกเสือ ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

 



 

 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
 สายงานบริหารการศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

   ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 
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นายวิทยา  ประวะโข 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
วิทยฐานะ 
รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๑ 
 

๑. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
    ประจ าปี ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 
๒. รางวัลพระราชทาน “เสาเสมา 
    ธรรมจักร” ประจ าปี ๒๕๕๓ 
    (ร้อยละ ๑๐๐) 
๓. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
    ประจ าปี ๒๕๕๔  (ร้อยละ ๑๐๐) 
๔. รางวัลพระราชทานเหรียญลูกเสือ 
    สดุดี ชั้นที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๒ 
    (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๔ ผู้เสนอขอ 
ได้มีรายงานการพัฒนาผลงานและ 
ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
 

รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้าน
การศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๓ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาครู โดยใช้
กระบวนการสร้างระบบ 
พ่ีเลี้ยง Coaching and  
Mentoring ปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต ๑ 
 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารการศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

269 นางงามพิศ  ลวากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC     1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง 
 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ มัธยมศึกษา เขต 1 AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (กรุงเทพมหานคร) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 วิทยฐานะรองผู้อ านวยการ  การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ระดับประเทศ (อันดับ 1) มัธยมศึกษา เขต 1 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจ าปี 2555  (ร้อยละ 100) ปีการศกึษา 2554  (ร้อยละ 100)  
 ช านาญการพิเศษ      2) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  
    ประจ าปี 2554 ประเภทผู้สนับสนุน  
    (ร้อยละ 100)  
      
      
      
      
      

 

 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เขา้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม)  

สายงานนิเทศการศึกษา สาขานิเทศการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

270 นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์ 
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑  

  ๑. รางวัลคุรุสภา เข็มทองค า  
"คุรุสภาสดุดี" ประจ าปี ๒๕๕๔  
ประเภทศึกษานิเทศก์ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  
(OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๓. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ ๓ ผู้เสนอขอ 
ได้รายงานผลการพัฒนาผลงานและ 
ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนา 

การจัดการศึกษาปฐมวัย

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม)  

สายงานนิเทศการศึกษา สาขาการนิเทศการศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล /
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป     
ทีไ่ด้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

271 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางเกศรี  วิวัฒนปฐพี

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ

พิเศษ 

 

จังหวัดอุดรธานี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต ๒๐ 

 

   ๑. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๕    

(ร้อยละ ๑๐๐) 

   ๒. รางวลัเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ     

"คุรุสดุดี" พ.ศ. ๒๕๕๕           

(ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพมี

คุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง 

ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

(ศึกษานิเทศก์) เข็ม "คุรุสภาสดุดี" 

ประจ าปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

การนิเทศแบบเติมพิกัด 

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์     

ทางการเรียน 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคณุสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเดน่ที่สว่นราชการต้นสังกัดพิจารณาเหน็ว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงาน 

ที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
 สายงานการสอน   สาขาช่างไฟฟา้ก าลัง   

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกลุ/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสดุระดับชาติขึน้ไปที่ได้รับ/ 
ปีที่ได้รับรางวลั/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเดน่ฯ ที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ 

ปีที่ได้รับรางวลั/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

272 นายชัยอดุลย์  เรียนสอน 
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะครูช านาญการ  

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 
จังหวัดน่าน 
 
 
 

 ๑) ครูที่ปรึกษา หุ่นยนต์กู้ภัย  
ได้รับรางวัลชนะเลิศมหกรรมหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ๒๕๕๕  
R Robot Contest ๒๐๑๒  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 ๒) อาจารย์ทีป่รึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย (Rescue Robot) 
มหกรรมหุน่ยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ๒๕๕๓ 
R Robot Contest ๒๐๑๐  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 

 การสร้างและหาประสิทธิภาพ 
ชุดสาธิต เรื่อง การควบคุม
มอเตอร์และกลไกขับเคลื่อน
หุ่นยนต์ในรายวิชาไมโคร 
คอลโทรลเลอร ์ส าหรับนักเรียน
สาขางานวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 
 
 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติชึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 

สายงานการสอน  สาขา ช่างก่อสร้าง 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนา 
(จ านวน 1 เรื่อง) 

273 ว่าที่ร้อยตรีไชยรัตน์ สุขสงวน 
ต าแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ 
ครูช านาญการ 

วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รางวัลเหรียญทอง สาขาอุตสาหกรรมไม้ 
    เครื่องเรือนในการแข่งขันฝีมือแรงงาน 
    แห่งชาติ ครั้งที่ 24 ปี 2555 
   (ร้อยละ 100) 
 
2. รางวัลชนะเลิศ Gold Medal of 
    Excellence  in Wall & Floor Tiling 
    ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน  
    คร้ังที่ 7 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ปี 2551 
    (ร้อยละ 100) 
 
3. รางวัลที่ 1 สาขาชา่งปูกระเบื้อง ในการ 
    แข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 21 
    ปี 2549 
 
 
หมายเหตุ :รางวัลล าดบัที่ 2 และ 3        
ผู้เสนอขอได้พัฒนางานอยา่งต่อเนื่อง 
 
 

การพัฒนาสมรรถนะ 
ส าคัญของผู้เรียน 
ในรายวิชาฝึกฝีมือ 
งานไม้โดยเนน้ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  
บูรณาการกับเทคโนโลย ี
 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน  สาขาวิทยาศาสตร ์
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปี
ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

274 นายวิวัฒน์ รอดเกิด 
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
 

    ๑. ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น  
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี ๒๕๕๑ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
    ๒. รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ ่ 
ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔ "การสร้างและหา
ประสิทธิภาพเครื่องมือเก็บเกี่ยวปาล์มน้ ามัน
แบบสองหัวตัด (ร้อยละ ๑๐๐) 
    ๓. รางวัลชนะเลิศการประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับชาติ 
(ประเภท ๒ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบ
อาชีพ) "เครื่องดัดลวดรัดต้นยางพาราอัตโนมัติ" 
ประจ าปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๘๐) 
 

หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๑ มีการพัฒนางาน
และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

- รายงานผลการใช้แบบฝึก
ทักษะการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติชึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 

สายงานการสอน  สาขา เมคคาทรอนิกส์ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนา 
(จ านวน 1 เรื่อง) 

275 นายสมนึก  ด านุ้ย 
ต าแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ 

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  

1. รางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์แขนกล 
    อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2554 
    ( ร้อยละ 100) 
 
2.รางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์แขนกล 
    อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2553 
    ( ร้อยละ 100) 
 
3.รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ 
   แขนกลอุตสาหกรรม  ปี 2553 
   ( ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การสรา้งหุ่นยนต์
อาชีวศึกษาประเภทแขนกล
อุตสาหกรรม 

 



 
 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/             

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง             

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน 1 เรื่อง) 
276 

 
 

ว่าที่ร้อยตรี กิตติ 
            บรรณโสภิษฐ ์
ผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 
 

วิทย าลั ยอาชี ว ศึ กษา
นครศรีธรรมราช 

            การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยี
เฉพาะทาง ผลงานดี เด่น  เหรียญทอง 
"เทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่น" ปี 2553 
(ร้อยละ 100) 

       1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การ
อนุรักษ์การประดิษฐ์กระทงลอย ประเภท
บุคคลทั่วไป ปี 2555 (ร้อยละ 100) 
        2. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับชาติ
เหรียญทอง "พุ่มประดิษฐ์จากผ้าส าหรับ
ตกแต่งสถานที่" ปี 2554 (ร้อยละ 100) 
        3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับชาติ เหรียญทอง ประเภท 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Animation ปี 2554 (ร้อยละ 100) 

โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนเพ่ือมุ่งสร้าง

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

 

 

 

 

 

 



 

 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว13/2556 กรณีผลงานดีเด่นที่ผู้ขอรับการประเมินได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป 
สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/             

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง             

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน 1 เรื่อง) 
277 

 
 

นายสาวิทย์  ญาณภิรัต 
ผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 
 

วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสาคร 

        1. รางวัลพระราชทานสถานศึกษา 
ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
ขนาดใหญ่ ปี 2555 (ร้อยละ 100)  

      2. รางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ 
(โครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรผันสู่ธุรกิจ) 
ประเภทผลประกอบการดีเด่น แผนธุรกิจ  
ปี 2554 (ร้อยละ 100) 

      3 .  ร า ง วั ล ชนะ เลิ ศกา รประกวด
สิ่ งประดิษฐ์ ของคนรุ่ น ใหม่ ระดับชาติ  
ปีการศึกษา 2552 "เครื่องอบแห้งพลังงาน
แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ร ะ บ บ ห มุ น  2 0 0 9 -2 "  
(ร้อยละ 100) 

 

หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ 3 มีการพัฒนา 
และน าไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

 โครงการ 
พัฒนาศูนย์บ่มเพาะ 

ผู้ประกอบอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิสมุทรสาคร 

 



รายช่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี ก.ค.ศ. พิจารณาวามีคุณสมบัติใหเขารับการประเมินเพ่ือใหมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผูมีผลงานท่ีสวนราชการตนสังกัดเห็นวามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติข้ึนไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม)  

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
ศูนย กศน.อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร  สังกัดสํานักงาน กศน. 

 

ลําดับ 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง หนวยงานการศึกษา/สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติข้ึนไปท่ีไดรับ/

ปท่ีไดรับรางวัล/สัดสวนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเดนฯ ท่ีมีคุณภาพเทียบเคียง/

ปท่ีไดรับรางวัล/สัดสวนการจัดทํา 

ขอตกลงในการพัฒนางาน

(จํานวน ๑ เรื่อง) 

278 นางพัชรินทร  บัวสนิท ศูนย กศน.    1. สถานศึกษาแบบอยางการจัด  โครงการขยายผลการจัด 
 ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา อําเภอโพธิ์ประทับชาง กิจกรรมการเรียนรูและการบริหาร  การเรียนรูและการบริหาร 

 วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ จังหวัดพิจิตร จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  จัดการตามหลักปรัชญา 

  สํานักงาน กศน. พอเพียง ประจําป 2554  ของเศรษฐกิจพอเพียง 
   "สถานศึกษาพอเพียง 2555"  สู กศน.ตําบล ในสังกัด 
   (รอยละ 100)  กศน.อําเภอโพธิ์ประทับชาง 

      2. สถานศึกษาแบบอยางการจัด   

   กิจกรรมการเรียนรูและการบริหาร   

   จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   

   พอเพียง ประจําป 2552   

   "สถานศึกษาพอเพียง 2552" กศน.   
   อําเภอดงเจริญ  (รอยละ 100)   

      

   หมายเหตุ   

   รางวัลลําดับท่ี 2  ผูเสนอขอไดมีการ   

   พัฒนาอยางตอเนื่อง   

      

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงาน กศน. 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

279 นางสาวเนาวเรศ ศูนย์ กศน.อ าเภอดอนตูม     เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1    1. ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ ดีเด่น     โครงการอบรมลูกเสือ 
 น้อยพานิช จังหวัดนครปฐม ประจ าปี 2553 (ร้อยละ 100) ประจ าปีพุทธศักราช 2553  นอกโรงเรียน 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงาน กศน.  (ร้อยละ 100)  
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ     2. คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.   
 ช านาญการพิเศษ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
    (ร้อยละ 100)  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงาน กศน. 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

280 นางณัฐกฤตา พึ่งสุข ศูนย์ กศน.อ าเภอเมือง 
 

   1. คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.  การพัฒนาศักยภาพ 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ปทุมธานี 

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กศน.ต าบลและศูนย์ 

 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน. 
 

(ร้อยละ 100) การเรียนชุมชนโดยให้ภาค ี
 ช านาญการพิเศษ จังหวัดปทุมธาน ี

 
   2. ผู้บริหารสถานศึกษาประเภทเขต/ เครือข่ายมีส่วนร่วมในการ 

   
 

อ าเภอ ดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2551 จัดการศึกษาตลอดชีวิต 
 

 
 

 
(ร้อยละ 100) เพ่ือความเข้มแข็งและยั่งยืน 

   
 

   3. สถานศึกษาดีเด่นในการพัฒนา  
   

 
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีพุทธศักราช  

    2549 ศูนย์ กศน.อ าเภอสรรพยา  
    จังหวัดชัยนาท (ร้อยละ 100)  
   

 
   4. รางวัลจัดมุมหนังสือเพ่ือส่งเสริม  

   
 

การอ่าน ดีเด่น ประเภทในบ้าน   
    ระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2554  
    (ร้อยละ 100)  
      
      

 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงาน กศน. 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

281 นายอาส พ้นเหตุ ศูนย์ฝึกและพัฒนา    ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ   1. รางวัลคุรุสภา "เข็มคุรุสดุดี"   โครงการพัฒนาศักยภาพครู 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา อาชีพราษฎรไทย ประเภทผู้อ านวยการสถานศึกษา ปี 2541 (ร้อยละ 100) ในด้านการจัดกระบวนการ 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ บริเวณชายแดน ขึ้นตรงดีเด่น ปี พ.ศ. 2554   2. ผู้บริหารสถานศึกษา เรียนรู้ในพื้นที่ตามหลักสูตร 
 ช านาญการพิเศษ อุตรดิตถ์ (ร้อยละ 100) ดีเด่น ปี 2546 (ร้อยละ 100) IPM (Inteovated pest 
 

 
ส านักงาน กศน. 

 
 Mamagement) 

 
   

 ภายในหลักปรัชญา 
   

 
 เศรษฐกิจพอเพียง 

   
 

  
      
   

 
  

   
 

หมายเหตุ  
   

 
  รางวัลล าดับที่ 1 และล าดับที่ 2  

    ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาผลงาน  
    และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  
      

 

 



 

 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงาน กศน. 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสดุระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

282 นายพิษณุ ภูมิภาค ส านักงาน กศน.   สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม   1. คนดีศรีแห่ง สป. ปี พ.ศ. 2555   การพัฒนามุมที่ 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา อ าเภอเมืองอุบลราชธาน ี การเรียนรู้และการบริหารจัดการ (ร้อยละ 100) อ่านหนังสือเพ่ือส่งเสริม 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ จังหวัดอุบลราชธาน ี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดมุมหนังสือ การอ่านให้ครอบคลุม 
 ช านาญการพิเศษ 

 
ปี 2554 สถานศึกษาพอเพียง ดีเด่น ประเภทในสถานประกอบการ ไปทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล 

 
 

 ปี พ.ศ.2555 (ร้อยละ 100) ป ีพ.ศ.2554 (ร้อยละ 100) ของอ าเภอเมือง 
 

 
 

 
 อุบลราชธานี 

   
 

 ภายใต้โครงการบ้านหนังสือ 
   

 
 อัจฉริยะ 

     (ใช้ระยะเวลา 12 เดือน) 
   

 
  

   
 

  
   

 
  

      
      
      
      



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงาน กศน. 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสดุระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

283 นายอรัญ  คงนวลใย สถาบัน กศน.ภาคใต ้   ๑. ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบ    คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจ าปี  การใช้สื่อวิทยุเพ่ือส่งเสริม 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงาน กศน. ปีของจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2555 (ร้อยละ 100) การศึกษาตามอัธยาศัย 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ  พ.ศ. 2551 (ร้อยละ 100)  ให้แก่ชุมชนในจังหวัดสงขลา 
 ช านาญการพิเศษ    ๒. รางวัลคุรุสดุดี ปี ๒๕๕๐    
   (ร้อยละ 100)   
   

 
  

   
 

  
   

 
  

      
      
   หมายเหตุ   
     รางวัลล าดับที่ ๑ และ ๒   
     ได้มีการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์   
     อย่างต่อเนื่อง   
      
      

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคณุสมบตัใิหเ้ข้ารบัการประเมินเพื่อให้มหีรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวธิีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณผีู้มผีลงานที่ส่วนราชการตน้สังกัดเหน็ว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวลัสงูสุดระดบัชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารการศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกดัส านกังาน กศน. 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/  
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดบัชาติขึ้นไปที่ได้รบั/ 

ปทีี่ไดร้บัรางวลั/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดเีด่นฯที่มคีุณภาพเทยีบเคียง 
/ปทีี่ได้รบัรางวัล/สดัส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพฒันางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

284 นายประวิตร ทับเที่ยง ส านักงาน กศน.     ผู้สนับสนุนการด าเนินงานยุวกาชาด   1. ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด  รูปแบบการพัฒนาระบบ 
 ผู้อ านวยการ จังหวัดตรัง ดีเด่น ปี 2553 (ร้อยละ 100) ดีเด่น ปี 2553 (ร้อยละ 100) การบริหารจัดการศึกษา 
 ส านักงาน กศน.จังหวัด  

 
  2. ส านักงาน กศน.จังหวัด ดีเด่น  นอกระบบและการศึกษา 

 วิทยฐานะผู้อ านวยการ  
 

ปี 2552 (ร้อยละ 100) ตามอัธยาศัยของ 
 ส านักงาน กศน.จังหวัด  

 
  3. ห้องสมุดประชาชนจังหวัด ดีเด่น ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 ช านาญการพิเศษ  
 

ปี 2552  (ร้อยละ 100) ที่ส่งเสริมการพัฒนา 
   

 
 คุณภาพของสถานศึกษา 

   
 

หมายเหต ุ กศน.อ าเภอในสังกัด 
       ล าดับที่ 2 และ 3 มีรายงานการพัฒนา  
   

 
และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  

   
 

  
   

 
  

      
      
      
      


	head
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