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รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
1. นายบุญส่ง  เพ่งผล 
 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 
 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
 

2554 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา  
ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2548 
   2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา  
ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2549 
   3. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา  
ระดบัประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2552 
   4. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา  
ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2553 
 

2. นายเกษม  กันทาหอม 
    โรงเรียนสังวาลยว์ิทยา 
    สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 
 

2554 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ปี 2550 
   2. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 2553 
   3. สถานศึกษาแบบอย่างจัดกระบวนการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ปี 2550 
 

3. นายอัมพร  สุวรรณจันทร์ 
 โรงเรียนวัดสวนส้ม 
 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 
 

2554 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. รางวัลเหรียญทองหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
ด้านการบริหารและจัดการสถานศึกษา ปี 2553 
   2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            
ปี 2550 
   3. ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2 ปี 2552 
 

4. นายประมวล  เบ็ดเสร็จ
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 
 สพป. กระบี่ 
 

2554 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. รางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาใน  
ปีการศึกษา 2545 และผ่านการติดตามประเมินการด ารง
รักษาสภาพสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลพระราชทานจาก
กระทรวงศึกษาธิการประจ าปี 2553 
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ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
   2. ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเกียรติบัตร ระดับชนะเลิศการแข่งขัน
กิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2553 "สุดยอดเด็กไทยก้าวใหม่ที่ไกลกว่า" 
   3. ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน ปี 2551 
 

5. นายเฉลิม  เรืองทองเมือง 
 โรงเรียนบ้านคลองยาง 
 สพป. กระบี่ 
 

2554 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2553 
   2. ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนในฝัน ปี 2551 
   3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง               
ปี 2552 
 

6. นายจารึก  ศรีเลิศ 
 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
 สพม. เขต 3 
 

2555 ผลงานทางวิชาการ 
   1. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ส าหรับสถานศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3   
   2. รายงานการประเมินโครงการบริหารจัดการแบบ 
มีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 
 

7. นายเพิ่ม  หลวงแก้ว 
 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 
 สพป.ขอนแก่น เขต 5 
 

2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมสภานักเรียน                
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประเภททีมไม่เกิน 10 คน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติประจ าปีการศึกษา 
2552 "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล" 
   2. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประเภททีม ทีมละไม่เกิน 10 คน         
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2553 "สุดยอดเด็กไทยก้าวใหม่ที่ไกลกว่า" 
   3. โรงเรียนต้นแบบในโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน 
ปี 2549 
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ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
8.  นายเยี่ยม  ธรรมบุตร 
  โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม  
  สพม. เขต 28 
 

2554 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปี 2553 
   2. ต้นแบบโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ปี 2549 
   3. โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า ปี 2550 

9.  นายสุเนตร  ทองค า 
  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 
  สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 
 

2554 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา  
ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2549 
   2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา  
ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2553 
   3. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ระดับประเทศ ปี 2553 

10.  นายสมยศ  รัตนถา 
  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
  สพม. เขต 25 
 

2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
  1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2552 
   2. รางวัลพระราชทาน ประเภทระดับก่อนประถมศึกษา  
3 ครั้ง ภายใน 10 ปี ปีการศึกษา 2543, 2548, 2552 
   3. สถานศึกษาท่ีมีผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 
   4. รางวัลศิลปะยอดเยี่ยมการแข่งขันหุ่นยนต์  
ยุวชนอาชีวศึกษา ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2552 

11.  นายมนพ  สกลศิลป์ศิริ 
  โรงเรียนขอนแก่น 
  พัฒนศึกษา 
  สพม. เขต 25 
 

2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. รางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2553 
   2. รางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2549 
   3. โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนดีประจ า อ าเภอเมือง
ขอนแก่น ปี 2553 
   4. ได้รับประกาศเกียรติคุณการรับรองมาตรฐาน 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ปี 2554 
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ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
12.  นายสุขุม  วรรณวิจิตร 
  โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 
  สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 
 

2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ระดับประเทศ ปี 2551 
   2. รางวัลเกียรติยศโล่พระราชทานจาก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการคุณธรรม 
เฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยมระดับประเทศ ปีการศึกษา 2551 
   3. รางวัลเกียรติยศโล่พระราชทานจาก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงงานคุณธรรม 
เฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศกิตติคุณ "ประโยชน์แห่งมหาชน" 
ปีการศึกษา พ.ศ. 2552 
 

13.  นายวิโรจน์  ฉายชวูงษ์ 
  โรงเรียนบ้านแปรง 
  สพป. นครราชสีมา เขต 5 
 

2554 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ระดับประเทศ ปี 2550 
   2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           
ปี 2552  
   3. รางวัลชนะเลิศโครงการปลูกผักองค์การเกษตร 
ในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ปี 2553 
 

14.  นายประสิทธิ ์ กลางจอหอ 
  โรงเรียนบ้านกรูด 
  หนองออก 
  สพป. นครราชสีมา เขต 1 
 

2554 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา  
ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปี 2551 
   2. โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า ปี 2550 
   3. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2553 

15.  นายสมวาท  จงหมื่นไวย์ 
     โรงเรียนทหารอากาศบ ารุง 
     สพป. นครราชสีมา เขต 1 
 

2554 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2552 
   2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกจิพอเพียง ประจ าปี 2552 
   3. รางวัลบุคคลตัวอย่างที่เป็นต้นแบบที่มีจริยธรรมและ
คุณธรรม ดีเด่น ประจ าปี 2549 
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ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
16. นายประเสริฐ  ศิลปะ 
     โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 
     สพม. เขต 31 
 

2554 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
  1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน กฟภ. 
แห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ          
อายุไม่เกิน 19 ปีปี 2551 
   2. ชนะเลิศวอลเลย์บอลชาย (HCMC INTERNATIONAL 
VALLEYBALL TOURNAMENT STING CUP 2008 
HOCHIMINH CITY VIETNAM ) 
   3. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2552 
   4. ชนะเลิศทีมชาย การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 
ชลบุรีเกมส์ประเภทวอลเลย์บอลชาย ปี 2553 
 

17. นายปรีชา  แร่ทอง 
     โรงเรียนสตรีทุ่งสง 
     สพม. เขต 12 
 

2554 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 2550 
   2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ที่รักษามาตรฐาน
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต่อเนื่องประจ าปี 2552 
   3. โรงเรียนที่รักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตย 
ตัวอย่างต่อเนื่อง ประจ าปี 2553 
   4. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจ าปี 2554 
 

18. นายสมชาย  เสมากูล 
     โรงเรียนบ้านเขาวง 
     สพป. อุทัยธานี เขต 2 
 

2554 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา  
ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2543 
   2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา  
ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2549 
   3. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปีการศึกษา 2552 
   4. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา  
ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2553 
   5. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2553 
 

19. นายจรันทร์  มูลจันทร์ 
     โรงเรียนบ้านนา 
     สพป. สงขลา เขต 3 
 

2554 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา  
ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2553 
   2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน  
ประจ าปี 2554 
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ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
 
 

   3. ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนในฝัน  
ประจ าปี 2552 
   4. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2550 
 

20. นางอนงค์  พืชสิงห์ 
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
  ธวัชบุรี   
    ส านักบริหารงาน 
  การศึกษาพิเศษ 
 
 

2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปี 2548 
   2. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2551 
   3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปี 2555 
   4. รางวัลโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ              
ปี 2552  
   5. รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ปี 2553 
 

21. นายธ ารงค์  น่วมศิริ 
     โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 
     สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 
 

2554 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา  
ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา พ.ศ. 2545 
   2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างปี พ.ศ. 2552 
   3. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา  
ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา พ.ศ. 2552 
   4. รางวัลพระราชทานประเภท ระดับก่อนประถมศึกษา  
3 ครั้ง ภายใน 10 ปี ปีการศึกษา พ.ศ. 2543, 2548, 2552 

22. นางเบญจวรรณ  โมธินา 
     โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
     สพม. เขต 5 
 

2554 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปี 2553 
   2. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  
ประจ าปี 2554 
   3. โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ปี 2551 
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ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
23. นายอาคม  เตียประเสริฐ 
     โรงเรียนเมืองใหม่  
     (ฃลอราษฎร์รังสฤษฎ์) 
     สพป. ลพบุรี เขต 1 
 

2554 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง (ขณะด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50)  
พ.ศ. 2552 
   2. ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ  
(Hong Kong Robotic Association) ปี 2553 
   3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ปี 2552 (โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์) 
 

24. นางสาวศรีพรรณ  เวียนทอง 
     โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
     สพม. เขต 34 
 

2554 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. รางวัลเหรียญทองวงโยธวาทิต ประเภท Show Contest 
Corps Style Class และ รางวัล 1st  Division 3rd Place  
ในการประกวดดนตรีโลก ปี 2552 
   2. โครงการประกวด อย.น้อย ประจ าปี 2550 
   3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ปี 2553 
 

25. นายอรรถเสฏฐ์  สุสุข 
  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
  พายัพ 
  สพม. เขต 34 
 

2554 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. โรงเรียนต้นแบบในโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน 
ปี 2549 
   2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ปี 2550 
   3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ปี 2553 

26. นายบุญเสริญ  สุริยา 
     โรงเรียนฝางชนูปถัมภ ์
     สพม. เขต 34 

 

2554 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ปี 2548 
   2. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปี 2552 
   3. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2550 
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ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
27. นายอัครเดช  ยมภักดี 
     โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 
     สพป. เชียงราย เขต 4 

 

2554 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ  
ปี 2553 
   2. หนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ปี 2549 
   3. School and Parent Supporting Network for G&T 
ปี 2549 
   4. รางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียน ปีการศึกษา 2553 
 

28. นายไพรินทร์  ศรีวิพัฒน์ 
     โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 
     สพป. กาญจนบุรี เขต 3 
 

2554 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
  1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา  
ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปี 2552 
   2. สถานศึกษาท่ีมีผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น ปี 2553 
   3. ต้นแบบ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 ปี 2549 
 

29. ว่าที่ ร.ต.สรยุทธ   
                     สืบแสงอินทร์ 
     โรงเรียนปิยชาติพัฒนา 
     สพม. เขต 7 
 

2554 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. รางวัลโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติดีเยี่ยม 
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2551 
   2. รางวัลชนะเลิศกีฬารักบี้ฟุตบอล 15 คน กีฬาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 37 พิษณุโลกเกมส์ ปี 2551 
   3. รางวัลชนะเลิศกีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คนกีฬานักเรียน
นักศึกษา แห่งประเทศไทย ปี 2551 
   4. รางวัลโครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจ 
พอเพียงยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ปี 2551 – 2553 
 

30. นายประจวบ  เทพวงษ ์
  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 
  สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 
 

2555 ผลงานทางวิชาการ 
   1. รายงานการวิจัย เรื่อง รปูแบบพัฒนาพฤติกรรม 
การสอนของครูที่เน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
  เอกสารประกอบ 
     - คู่มือการใช้รูปแบบ นวัตกรรม แบบทดสอบ รูปแบบ 
พัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นการเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์
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ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 1             
   2. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
ชั้นน า โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 

31. นายเสนอ  กลางประพันธ์ 
  โรงเรียนหนองสูง 
  สามัคคีวิทยา 
  สพม. เขต 22 
 

2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. รางวัลชนะเลิศแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือชิงแชมป์ 
ประเทศไทย (ส ารวจดาวนพเคราะห์ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย) ปี 2555 
   2. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือส ารวจ 
ดาวนพเคราะห์ Champion in the planet  
Exploration ปี 2552 
   3. รางวัลชนะเลิศ Champion in the Robo Combat 
Competition Secondary School ปี 2553 
    4. รางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์ต่อสู้ 2 ตัว ชิงแชมป์ 
ประเทศไทย ปี 2553 
 

32. นายยุธยา  พัฒนเดช 
  โรงเรียนบ้านโพหวาย 
  สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 

 

2554 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. สถานศึกษาท่ีมีผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนดีเด่น ปี 2553 
   2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี 2553 
   3. โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า ปี 2550 
 

33. นายนุกูล  ศรีขลา 
  โรงเรียนสอนคนตาบอด
  ภาคใต้ 
  จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี
  ส านักบริหารงาน 
  การศึกษาพิเศษ 
    

 

2554 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเยาวชน สาขากีฬาและ 
นันทนาการ ปีการศึกษา 2546 
   2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2548 
   3. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเยาวชน สาขาการศึกษา 
และวิชาการ ปีการศึกษา 2549 
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ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
34.  นายสมพงษ์  พวงค า 
  โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 
  สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 
 

2554 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา 
ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปี 2549       
   2. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา 
ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปี 2553 
   3. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น 
ประจ าปี 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

35.  นายทนงศักดิ์  ชาญสมิง        
  โรงเรียนร่มเกล้า 
  สพป. สระแก้ว เขต 2 
 

2554 

 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวตักรรม ประเภทแหล่งเรยีนรู ้ปี 2552 
   2. ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนในฝัน ปี 2552 
   3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ปี 2553 
 

36.  นายถาวร  หนูสงวน 
  โรงเรียนบ้านเกาะเสือ    
  สพป. พัทลุง เขต 2 
 

2554 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา  
ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2551 
   2. เกียรติบัตรงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน (2552) 
   3. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (2554) 
 

37.  นายสุรชาติ  ทอนศรี 
  โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี 
  สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 
 

2554 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี 2552 
   2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ปี 2552 
   3. โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน รุ่นที่ 3 ปี 2554 
 

38.  นางอ่างทอง  บุญเสริม 
  โรงเรียนบรบือ 
  สพม. เขต 26 
 

2555 
 
 

ผลงานทางวิชาการ 
   1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการปฏิบัติ 
ที่เป็นระบบ เพ่ือส่งผลสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนบรบือ 
   2. การประเมินโครงการการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและเสริมสร้างการมีรายได้ระหว่างเรียนของ
นักเรียน โรงเรียนบรบือ  
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ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
39. นายสงบ  อัชชะสวัสดิ์ 
     โรงเรียนบ้านหนองสลัดได 
     สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 
 

2555 ผลงานทางวิชาการ 
   1. รูปแบบบรหิารจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของโรงเรียน
บ้านหนองสลัดได สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
   2. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
โรงเรียนบ้านหนองสลัดได สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
 

40. นายองอาจ  จูมสีมา 
     โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 
     สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 
 
 

2555 ผลงานทางวิชาการ 
   1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 โดยใช้คู่มือพัฒนาความรับผิดชอบ 
พร้อมเอกสารประกอบ คือ คู่มือพัฒนาความรับผิดชอบของ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 จ านวน 2 เล่ม 
   2. การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ CRP 
 

41. นายมนต์ชัย  ปาณธูป 
     โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
     สพม. เขต 39 
 
 

2554 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง 
ประจ าปี 2551 
   2. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ปี 2552 ระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
   3. โรงเรียนต้นแบบโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน 
ปี 2549 
 

42. นายนิคม  สินธุพงษ์ 
     โรงเรียนพร้าววิทยาคม 
     สพม. เขต 34 
 

2554 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. รางวัลเกียรติยศโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงงานคุณธรรม 
เฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ปี 2552 
   2. โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า ปี 2550 
   3. ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ปี 2551 
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ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
43. นายประสงค์  สังข์ทอง 
     โรงเรียนวัดถอนสมอ 
     สพป. สิงห์บุร ี
 

2554 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ระดับประเทศ ปี 2552 
   2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี 2553 
   3. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2553 
 

44. นายประยงค์  แก่นลา 
     โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
     จังหวัดอุบลราชธาน ี
     สพม. เขต 29 
 

2554 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2547 
   2. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2550 
   3. โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติดีเยี่ยม 
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2551 และ ปีการศึกษา 2552 
 

45. นายอภัย  บุญสาม 
  โรงเรียนอนุบาล  
  อุบลราชธานี  
  สพป. อุบลราชธานี เขต 1 
 

2554 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2549 
   2. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 
ปีการศึกษา 2551 
   3. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา 
ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2553 
 

46.  นายโกวิท  บุญเฉลียว 
  โรงเรียนบ้านคูเมือง  
  (อ่อนอนุเคราะห์) 
  สพป. อุบลราชธานี เขต 4 
 

2554 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปี 2548 
   2. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา  
ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปี 2550 
   3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ปี 2550 
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ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
47. นายจารึก  หาพันนา 
     โรงเรียนปทุมวิทยากร 
     สพป. อุบลราชธานี เขต 1 
 

2554 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. โครงงานคุณธรรม "เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง"  
ปีการศึกษา 2550 
   2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ปีการศึกษา 2550 
   3. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2551 
    4. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปีการศึกษา 2554 
 

48. นายประหยัด  หลักรัตน์ 
     โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 
     จังหวัดอุบลราชธาน ี
     สพม. เขต 29 
 

2554 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ปีการศึกษา 2552 
   2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง รักษามาตรฐานต่อเนื่อง 
ปีการศึกษา 2553 
   3. โรงเรียนประชาธิปไตยตวัอย่างต้นแบบ ปีการศึกษา 2554 
 

49. นายบงการ  สายเนตร 
     โรงเรียนบ้านเปือย 
     สพป. อุบลราชธานี เขต 5 
 

2554 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ระดับประเทศ ปี 2551 
   2. โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า ปี 2550 
   3. ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ปี 2552 
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รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
 

ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
1. นายวิสุทธิ์  ชินนาพันธ์    
 วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 
 

2555 ผลงานทางวิชาการ  
   1. รายงานการวิจัยผลการพัฒนาการบริหาร โดยใช้
รูปแบบกลยุทธ์ภาคีเครือข่ายในการบริหารงานสู่การพัฒนา 
ที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
   2. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ
เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนในเขตพ้ืนที่ต าบลแม่กรณ์ จังหวัด
เชียงราย ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
 

2. นางสาวสุมดี  อ่ิมแก้ว 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
 

2554 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2553 (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา) 
   2. รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา             
เอสโซ่ ระดับชาติประจ าปี 2551 
   3. รางวัลการแข่งขันการแกะสลักหิมะระดับนานาชาติ 
ประจ าปี 2553 
   4. การแข่งขันการแกะสลักหิมะระดับนานาชาติ  
ประจ าปี 2554 
 

3. นายสมศักดิ์  บุญโพธิ์ 
 วิทยาลัยเทคนิค
 สมุทรสงคราม   
 

2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. รางวัลเหรียญทองการจัดสถานที่เรียนรู้  
เทคโนโลยีเฉพาะทาง ประจ าปี 2553 
   2. รางวัลการแขง่ขันสมรรถนะด้านเทคนิค  
ระดับประเทศอาชีวศึกษาอีซูซุ ประจ าปี 2553 
   3. รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ ปี 2553 
   4. รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ ประจ าปี 2551 
   5. รางวลัพระราชทานประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา 2551 
   6. รางวลัพระราชทานประเภทสถานศึกษาปีการศึกษา 2548 
   7. รางวัลพระราชทานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 
 
 
 



15 

ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
4. นางลอดหล้าดาวดี   
                บุญฤทธิ์มนตรี 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 
 

2554 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่  
ปีการศกึษา 2553 
   2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่  
ปีการศึกษา 2547 
   3. รางวัลการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง 
ประจ าปี 2553 
 

5. นายสมบูรณ์  ชดช้อย 
    วิทยาลัยเทคนิคสิชล 
 

2555 ผลงานทางวิชาการ 
   1. แนวทางพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้น 
การใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะหลักตามสมรรถนะ
วิชาชีพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคสิชล ส านักงานคณะกรรมการ                
การอาชีวศึกษา 
   2. รายงานประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียน            
การสอนแบบโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสิชล 
 

6. นางวิชชาพรรณ 
                   กิ่งวัชระพงศ์ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 
 

2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ในปีการศึกษา 2548  
(วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร) 
   2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาวิชาชีพ ขนาดใหญ่ ในปีการศึกษา 2549 
(วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร) 
   3. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา  
ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ในปีการศึกษา 2551  
(วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี) 
   4. รางวัลการเขียนแผนธุรกิจ โครงการอาชีวสร้างสรรค์ 
แปรฝันสู่ธุรกิจ ประจ าปี 2552  
(วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี) 
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รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

วิทยฐานะผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
1. นางธนวรรณ  พฤฒวิรานนท์ 
   ศูนย์การศึกษานอกระบบและ 
   การศึกษาตามอัธยาศัย 
   อ าเภอร้องกวาง    
   จังหวัดแพร่ 
 

2554 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. รางวัลคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ปี พ.ศ. 2551 
   2. องค์กรแห่งการเรียนรู้ดีเด่นปี พ.ศ. 2550  
(เกิน 3 ปี แต่มีการพัฒนาต่อเนื่อง) 
   3. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอดีเด่นปี พ.ศ. 2550 
(เกิน 3 ปี แต่มีการพัฒนาต่อเนื่อง) 
 

2. นายศุภชัย  สกุลแก้ว 
   ศูนย์การศึกษานอกระบบและ 
   การศึกษาตามอัธยาศัย 
   อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

2554 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ดีเด่น ปี พ.ศ. 2533 
   2. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนต้นแบบประเภท กศน. 
ประจ าปี 2553 
   3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2533 "สถานศึกษาพอเพียง 2553" 
 

3. นายสุรนันท์  ศุภวรรณกิจ 
   ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
   เพ่ือการศึกษารังสิต 
 

2554 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
  1. สถานศึกษาดีเด่น (การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด 
การเรียนรู้) ปี พ.ศ. 2551 
   2. ผู้บริหารดีเด่น (การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด           
การเรียนรู้) ปี พ.ศ. 2552 
   3. การประกวดภาพวาดส่งเสริมความสัมพันธ์ 
วัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิตร่วมกับ
มูลนิธิเอ็มโอเอ ปี พ.ศ. 2550, 2552, 2553 
 

4. นายมงคล  กาฬคลอด 
   ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
   และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
   จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

2554 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ปี พ.ศ. 2553 
   2. สถานศึกษาดีเด่น ปี พ.ศ. 2552 
   3. รางวัลสถานศึกษาพอเพียง ปี พ.ศ. 2552 
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ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
5. นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์    
    ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
    และการศึกษาตามอัธยาศัย  
    อ าเภอเมืองสมุทรสาคร     
    จังหวัดสมุทรสาคร 

2554 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. ผู้บริหารสถานศึกษาประเภทจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. 2547 
   2. ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ดีเด่น 
ปี พ.ศ. 2550 
   3. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดดีเด่นปี พ.ศ. 2552 
 

6. นายกุลธร  เลิศสุริยะกุล 
    ส านักงาน กศน.  
    จังหวัดนนทบุร ี
 

2554 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
  1. นครแห่งการอ่าน ปี พ.ศ. 2553 
  2. อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านดีเด่น ปี พ.ศ. 2553 
  3. การจัดตั้งแหล่งการอ่านในชุมชนครบทุกแห่ง  
ปี พ.ศ. 2554 
 

7. นางสาวจิราวัลย์  ซาเหลา 
    ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
    และการศึกษาตามอัธยาศัย    
    อ าเภอเกษตรวิสัย 
    จังหวัดร้อยเอ็ด 

2554 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. 2551 
   2. สถานศึกษาพอเพียง ปี 2552 
   3. สุดยอดแหล่งเรียนรู้ "กศน.ขอคารวะ" บ้านหนองหงส์ 
ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2551 
 

8. นายวรินทร์  วิรุณพันธ์ 
   ส านักงานส่งเสริมการศึกษา 
   นอกระบบและการศึกษา 
   ตามอัธยาศัย 
   จังหวัดหนองบัวล าภ ู
 

2554 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ดีเด่น 
   2. รางวัลนวัตกรรมประเภทสื่อการเรียนรู้รายการวิทยุ 
"กศน. เพ่ือเรียนรู้ ดีเด่น ปี 2552 
   3. รางวัลส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ดีเด่นประจ าปี 2552 
 

9. นางสาวลัดดาวัลย์   
                      เลิศเพ็ญเมธา 
   ส านักงาน กศน.  
   จังหวัดนครนายก 
 

2554 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. สุดยอดแหล่งการเรียนรู้ กศน. ปี พ.ศ. 2551 
   2. ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัด ดีเด่น ปี พ.ศ. 2553 
   3. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา พัฒนา เป็นแบบ 
อย่างที่ดีในด้านการด ารงตน พัฒนาตน อุทิศตน เสียสละ 
อดทนในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ปี พ.ศ. 2553 
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ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
10. นายโกศัลย์  ตั้งใจ 
  ส านักงาน กศน.  
     จังหวัดขอนแก่น 
 

2554 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2553 
   2. ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ยอดเยี่ยม 
ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2553 
   3. สื่อแบบเรียนส่งเสริมการรู้หนังสือ นวัตกรรม 
ประเภทสื่อการเรียนรู้ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2552 
 

11.  นางนิ่มนวล  อัครพิทยาอ าพน 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  อ าเภอสีชมพู 
  จังหวัดขอนแก่น 
 

2554 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อ าเภอดีเด่น ปี พ.ศ. 2553 
   2. จัดมุมหนังสือเพ่ือส่งเสริมการอ่านดีเด่น ประเภทในบ้าน 
ตามโครงการประกวดมุมหนังสือ เพื่อส่งเสริมการอ่านดีเด่น                             
ปี พ.ศ. 2554 
   3. เครื่องมือเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปี พ.ศ. 2554 
 

12.  นางกัญญา  โสมค า 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
  และการศึกษาตามอัธยาศัย  
  อ าเภอชุมแพ  
  จังหวัดขอนแก่น 

2554 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
   2. เครื่องมือเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจ าปี 2552          
   3. ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสุขสมบูรณ์ อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ดีเด่น ประจ าปี 2552 
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รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะรองผู้อ านวยการเช่ียวชาญ   

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
1. นายธีระพงษ์  อ่อนฤทธิ์ 
 โรงเรียนนครสวรรค์ 
 สพม. เขต 42 
 

2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่                       
ปีการศึกษา 2552 
   2. ชนะเลิศการแข่งขันตะกร้อ สพฐ. รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี         
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  
ประจ าปี 2547 
   3. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ ชิงทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม  
ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2548 
   4. รางวัลชนะเลิศเหรียญเงินจากการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
International Junior Science Olympiad (USO) 
ประจ าปี 2548 
 

2. นายณรงค์  มูลจนะบาตร 
 โรงเรียนนครสวรรค์ 
 สพม. เขต 42 
 

2554 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. เป็นแบบอย่างของครูดีเด่น ปี 2552 
   2. โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติดีเยี่ยม ระดับประเทศ 
เยาวชนไทยท าดี ถวายในหลวง ปีการศึกษา 2552 
   3. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญทองดีเยี่ยม           
ปี 2553 
 

3. นางวันเพ็ญ  หุตะเสวี 
 โรงเรียนนครสวรรค์ 
 สพม. เขต 42 
 

2554 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่                 
ปีการศึกษา 2546 
   2. รางวัล Individual Prize Silver Model World Youth 
Mathematics Intercity Competition 2005 (WYMIC) 
   3. รางวัล "TEME PRIZE : GOLD Thailand 1st  
Elementary Mathematics International" Contest 
2003 (TEMIC) 
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ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
4. นายสมพงษ์  สุวรัชชุพันธุ์ 
 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 
 สพม. เขต 5 
 

2554 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี 2552 
   2. โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนดีใกล้บ้าน ปี 2552 
   3. โรงเรียนบัณณาสสมโภช ปี 2553 
 

5. นายยศพงศ์  รุ่งเรือง 
 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 
 สพม. เขต 31 
 

2554 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. รางวัลชนะเลิศประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE 
ในสถานศึกษาระดับประเทศ ประจ าปี 2550 
   2. รางวัลชนะเลิศ การประกวดชมรม TO BE NUMBER 
ONE ในสถานศึกษาระดับประเทศ ประจ าปี 2552 
   3. รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับประเทศ ประจ าปี 2554 
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รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/สาขา ผลงานทางวิชาการ 
1. นายวิชัย  ตรีเล็ก 
    โรงเรียนบดินทรเดชา 
    (สิงห์ สิงหเสนี) 
    สพม. เขต 2 
 

2555 
การงานอาชีพ

และ 
เทคโนโลยี 
 (งานช่าง) 

ผลงานทางวิชาการ   
   1. ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักบน  
Blog และ Wiki 
   2. รายงานผลการพัฒนาบทเรียน E-learning ระบบ Open Source 
"Atutor" วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
รหัส 42101 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบรายงานการพัฒนา
บทเรียน  E-learning ระบบ Open Source "Atutor" วิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ) รหัส 42101 
 

2.  นายนิมิตร  ด้วงยศ 
    โรงเรียนสามชุก 
    รัตนโภคาราม 
    สพม. เขต 9 
 

2554 
พลศึกษา 

 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 "อุตรดิตถ์เกมส์" 
พ.ศ. 2547 
   2. ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลดีเด่นในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2547 
   3. เหรียญทองกีฬายุวชนโลก ครั้งท่ี 40 พ.ศ. 2549 
   4. เหรียญทองกีฬาฟุตซอลหญิง ซีเกมส์ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 
   5. เหรียญทองกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2553 
 

3. นางศุลีพร  ปิ่นนัย 
 โรงเรียนบางปะกอก
 วิทยาคม 
    สพม. เขต 1 
 

2555 
นาฏศิลป์ 

ผลงานทางวิชาการ   
   1. การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ตามค่านิยมพ้ืนฐาน 5 ประการ โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียน บางประกอกวิทยา ปีการศึกษา 2550 
   2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง 
รหัสวิชา ศ 40223 พร้อมเอกสารประกอบ คือ วีดิทัศน์ นาฏศิลป์
พ้ืนเมืองสร้างสรรค์ระบ าสรรค์สร้างคุณธรรม 
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ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/สาขา ผลงานทางวิชาการ 
4. นางกาญจนา  ก้อนสันทัด
 โรงเรียนประจัน
 ตราษฎร์บ ารุง 
    สพม. เขต 7 
 

2554 
นาฏศิลป์ 

 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. ครูผู้สอนดีเด่น ปี พ.ศ. 2552 
   2. ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์               
งานศิลป์หัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี พ.ศ. 2553 
   3. ครูดีในดวงใจ ปี พ.ศ. 2554 
 

5. นางวิภาพันธุ์  วังขนาย 
    โรงเรียนระดมวิทยา
 นุสรณ ์
    สพป. นครราชสีมา เขต 4 
 

2554 
นาฏศิลป์ 

 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. ครูดีในดวงใจ ปี พ.ศ. 2551 
   2. ครูฝึกสอนศิลปหัตถกรรมนักเรียนชนะเลิศนาฏศิลป์พื้นเมือง
สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี พ.ศ. 2552 
   3. รางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียนชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขัน
นาฏศิลป์งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับชาติ ปี พ.ศ. 2553 
 

6. นางจุรี  โก้สกุล 
    โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 
    ส านักบริหารงาน 
    การศึกษาพิเศษ 
 

2554 
การศึกษาพิเศษ

(ภาษาไทย) 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ โครงการตามรอยเกียรติยศครู                     
ผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ปี พ.ศ. 2553 
   2. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ "โปรแกรม Paint" ช่วงชั้นที่ 2            
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2553 
   3. รางวัลครูดีในดวงใจ ปี 2554 
 

7.  นางจารุณี  สุทธิสวรรค์ 
    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12  
    (บ้านเอก) 
    สพป. เชียงใหม่ เขต 3 
 

2554 
นาฏศิลป์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ  
(นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ปี 2553) 
   2. ครูผู้สอนนักเรียนจนได้รับรางวัลเหรียญทองนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษางานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปี 2552 
   3. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปี 2553    
   4. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
(นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ) ปี 2553 
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ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/สาขา ผลงานทางวิชาการ 
8. นางบุญส่ง  ใหญ่โต 
    โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 
    สพป. ชัยนาท 
 

2554 
การศึกษาพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปี 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
   2. รางวัลครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัล                   
เหรียญทองชนะเลิศระดับชาตินักเรียนร่วมประเภทบกพร่อง                      
ทางสติปัญญา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปี 2552 
   3. รางวัลครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมท่องอาขยานหมู่นักเรียนเรียนร่วม 
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 
ระดับชาติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปี 2553  
   4. รางวัลครูผู้ฝึกสอน "นักข่าวรุ่นเยาว์" ประเภทบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปี 2553 

9. นายนวรัตน์  พรหมจักร 
    โรงเรียนโพนพิทยาคม 
    สพม. เขต 23 
 

2554 
วิทยาศาสตร์ 

 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ปี 2553 
   2. รางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์ส ารวจดาวนพเคราะห์ ปี 2553 
   3. รางวัลชนะเลิศโครงงานหุ่นยนต์ท ามือ ปี 2553 

10.  นายจักฬพล   
                 สว่างอารมณ์ 
  โรงเรียนบ้านสัตหีบ 
     สพป. ชลบุรี เขต 3 
 

2555 
สังคมศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
   1. ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ         
ต่อตนเองของนักเรียน โรงเรียนบ้านสัตหีบ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
      - คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ
ต่อตนเองของนักเรียน โรงเรียนบ้านสัตหีบ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
   2. รายงานการพัฒนาบทเรียนการ์ตูน ชุดการป้องกันยาเสพติด 
ในสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
(กิจกรรมชุมนุมยาเสพติด) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนบ้านสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
   เอกสารประกอบ  
     1) คู่มือการใช้หนังสือบทเรียนการ์ตูนและบทเรียนการ์ตูน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ชุด การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุมยาเสพติด)  
     2) ซีดี บทเรียนการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ชุดการป้องกัน 
ยาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
(กิจกรรมชุมนุมยาเสพติด) 
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ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/สาขา ผลงานทางวิชาการ 
     3) บทเรียนการ์ตูน กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
(กิจกรรมชุมนุมยาเสพติด) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 7 เล่ม 
     เล่มที่ 1 เรื่อง ความหมายของยาเสพติด 
     เล่มที่ 2 เรื่อง ประเภทของยาเสพติด 
     เล่มที่ 3 เรื่อง ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศไทย 
     เล่มที่ 4 เรื่อง สาเหตุของการติดยาเสพติด 
     เล่มที่ 5 เรื่อง พฤติกรรมในการเสพยาเสพติด 
     เล่มที่ 6 เรื่อง พฤติกรรมของคนติดยาเสพติด 
     เล่มที่ 7 เรื่อง โทษและภัยของยาเสพติด 
 

11.  นางพรรษา  สังข์มณี 
  โรงเรียนอนุบาล 
  พนัสศึกษาลัย 
  สพป. ชลบุรี เขต 2 
 

2554 
นาฏศิลป์ 

 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับ                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2553 
   2. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันนาฏศิลป์พ้ืนเมืองสร้างสรรค์  
ช่วงชั้นที่ 1-2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2550 
   3. โรงเรียนต้นแบบในโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ปี 2549 
 

12.  นายอภิเชษฐ์   
                  ปรางสุวรรณ 
  โรงเรียนสทิงพระวิทยา 
  สพม. เขต 16  

2554 
การงานอาชีพ 

และ 
เทคโนโลยี 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. ครูผู้สอนดีเด่น ปี 2553 
   2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ปี 2551 
   3. ครูดีในดวงใจ ปี 2550 
 

13.  นางสุนี  ลิมปนดุษฎี 
  โรงเรียนวรนารีเฉลิม 
  สพม. เขต 16 
 

2555 
วิทยาศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ 
   1. การศึกษาปัจจัยทางเจตคติและการปฏิบัติตนของผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย
และพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมของนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 
   2. ชุดพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการสู่
การท าโครงงาน รายวิชา ว 33101 วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   3. ชุดพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมโครงงาน รายวิชา          
ว 33101 วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   4. คู่มือนวัตกรรมชุดพัฒนาการเรียนการสอนด้วยโครงงาน 
รายวิชา ว 33101 วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   5. รายงานนวัตกรรมชุดพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงาน รายวิชา  



25 

ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/สาขา ผลงานทางวิชาการ 
ว 33101 วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรนารีเฉลิม
จังหวัดสงขลา  
   เอกสารประกอบ 
     - แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ว 33101 วิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

14.  นางวรรณี  วิชัยระหัด 
  โรงเรียนบ้านบัว  
   (รัฐราษฎร์วิทยา) 
  สพป. ชัยภูมิ เขต 2 
 

2554 
ภาษาไทย 

 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (เข็มเชิดชูเกียรติจารึกอักษรย่อ             
พระนามาภิไธย สธ.) ปี พ.ศ. 2553 
   2. รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึง่นวัตกรรม ปี 2552 
   3. รางวัลครูดีในดวงใจ ปี 2553 
 

15.  นางสุนี  เทียนพึ่งเวียน 
  โรงเรียนพระต าหนัก 
  สวนกุหลาบ มหามงคล 
  สพป. นครปฐม เขต 2 
 

2555 
ภาษาอังกฤษ 

ผลงานทางวิชาการ 
   1. การพัฒนาและศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอน
โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนว เรื่องสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล  
กับวิธีเรียนปกติ 
   เอกสารประกอบ 
     1) หนังสือส่งเสริมการอ่านที่มีแนวเรื่องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จ านวน 9 เรื่อง ดังนี้ 
      เรื่องท่ี 1 Our School 
      เรื่องที่ 2 Phaya Kong and Phaya Phan 
      เรื่องท่ี 3 The Power of Being Together 
      เรื่องท่ี 4 Tom Yum Kung 
      เรื่องท่ี 5 Poo Yen 
      เรื่องท่ี 6 Dern Kala 
      เรื่องท่ี 7 Tak Bat Thong Nam Festival 
      เรื่องท่ี 8 Love Planet Earth, Save Planet Earth 
      เรื่องท่ี 9 My Beloved King 
     2) หนังสือส่งเสริมการอ่านอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนว เรื่องสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
จ านวน 9 เรื่อง ดังนี้ 
      เรื่องท่ี 1 Our School 
      เรื่องที่ 2 Phaya Kong and Phaya Phan 
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ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/สาขา ผลงานทางวิชาการ 
      เรื่องท่ี 3 The Power of Being Together 
      เรื่องท่ี 4 Tom Yum Kung 
      เรื่องท่ี 5 Poo Yen 
      เรื่องท่ี 6 Dern Kala 
      เรื่องท่ี 7 Tak Bat Thong Nam Festival 
      เรื่องท่ี 8 Love Planet Earth, Save Planet Earth 
      เรื่องท่ี 9 My Beloved King 
     3) ส าเนาหนังสือส่งเสริมการอ่านหนังสือส่งเสริมการอ่าน
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 9 เรื่อง ดงันี้ 
      เรื่องท่ี 1 Our School 
      เรื่องที่ 2 Phaya Kong and Phaya Phan 
      เรื่องท่ี 3 The Power of Being Together 
      เรื่องท่ี 4 Tom Yum Kung 
      เรื่องท่ี 5 Poo Yen 
      เรื่องท่ี 6 Dern Kala 
      เรื่องท่ี 7 Tak Bat Thong Nam Festival 
      เรื่องท่ี 8 Love Planet Earth, Save Planet Earth 
      เรื่องท่ี 9 My Beloved King 
     4) คู่มือประกอบการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านอิเล็กทรอนิกส์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 
     5) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสือส่งเสริม 
การอ่านอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระต าหนัก 
สวนกุหลาบ มหามงคล 
   2. รายงานการใชห้นังสืออ่านเพ่ิมเติมโดยบรูณาการกับแหลง่เรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
   เอกสารประกอบ 
     1) หนังสืออ่านเพ่ิมเติมโดยบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จ านวน 7 เรื่อง ดังนี้ 
      เรื่องท่ี 1 Agro-tourism along the Mahasawat Canal 
      เรื่องท่ี 2 A Wonderful Tour 
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ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/สาขา ผลงานทางวิชาการ 
      เรื่องท่ี 3 Amazing Tour of Nakhon Pathom Book 1 
      เรื่องท่ี 4  Amazing Tour of Nakhon Pathom Book 2 
      เรื่องท่ี 5 Amazing Tour of Nakhon Pathom Book 3 
      เรื่องท่ี 6 Amazing Tour of Nakhon Pathom Book 4 
      เรื่องท่ี 7 Amazing Tour of Nakhon Pathom Book 5  
     2) ซีดีเสียง (Audio CD) ประกอบหนังสืออ่านเพ่ิมเติมโดยบูรณาการ
กับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม ส าหรบันักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
จ านวน 7 เรื่อง ดังนี้   
      เรื่องท่ี 1 Agro-tourism along the Mahasawat Canal 
      เรื่องท่ี 2 A Wonderful Tour 
      เรื่องท่ี 3 Amazing Tour of Nakhon Pathom Book 1 
      เรื่องท่ี 4  Amazing Tour of Nakhon Pathom Book 2 
      เรื่องท่ี 5 Amazing Tour of Nakhon Pathom Book 3 
      เรื่องท่ี 6 Amazing Tour of Nakhon Pathom Book 4 
      เรื่องท่ี 7 Amazing Tour of Nakhon Pathom Book 5 
     3) คู่มือการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมโดยบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
     4) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมโดยบูรณาการ 
กับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม ส าหรบันักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล  
 

16.  นางสุดารัตน์  วงค์จู 
  โรงเรียนวัดวังกู่ 
  สพป. ล าพูน เขต 1 
 

2555 
ภาษาอังกฤษ 

ผลงานทางวิชาการ 
   1. รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเขียน
อักษรภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการเรียนรู้ 7 ขั้น ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
   เอกสารประกอบ 
     1) ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนอักษรภาษาอังกฤษด้วย
กระบวนการเรียนรู้ 7 ขั้น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
     2) บันทึกผลหลังการใช้และตัวอย่างผลงานนักเรียนชุดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนอักษรภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการเรียนรู้ 
7 ขั้น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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   2. รายงานการสร้างและการใช้ชุดสื่อประสมเพ่ือพัฒนาทักษะ 
การฟัง - พูดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนวัดวังกู่ 
   3. คู่มือการใช้ชุดสื่อประสมเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง - พูดค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดวังกู่ 
   4. หนังสือ Pop - Up ภาษาอังกฤษเล่มใหญ่ (Big Books)  
จ านวน 9 เรื่อง 
   5. หนังสือ Pop - Up ภาษาอังกฤษเล่มเล็ก (Small Books) 
จ านวน 9 เรื่อง 
   6. CD - ROM เสียงประกอบชุดสื่อประสม     
 

17.  นางกฤษณา   
                 กาญจนสุระกิจ 
  โรงเรียนนารีรัตน์ 
  จังหวัดแพร่ 
  สพม. เขต 37 
 

2554 
นาฏศิลป์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยประยุกต์รางวัลเหรียญ
ทองสร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ พ.ศ. 2552 นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับชนะเลิศ 
   2. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2554 นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับชนะเลิศ 
   3. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2554 นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
 

18.  นายพงษ์ศักดิ์  แก้วใจดี 
  โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 
  สพม. เขต 1 
 

2554 
พลศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. รางวัลชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอลนักเรียนถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ 
"SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2008"  
ชิงชนะเลิศ ประเทศไทย จังหวัดราชบุรี  
   2. รางวัลชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอลหญิง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 38 จังหวัดตรัง ปี 2552 
   3. รางวัลชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอลนักเรียนถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ 
"SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2010"  
ชิงชนะเลิศ ประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา 
   4. ฝึกสอนดีเด่น กีฬาบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ          
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ  
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ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/สาขา ผลงานทางวิชาการ 
 
 

"SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2010"  
ชิงชนะเลิศประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา   
 

19.  นายอัสนัย  สั่งการ 
  โรงเรียนบ้านวังถ้ า 
  สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 
 

2554 
ภาษาไทย 

 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
    1. รางวัลครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น  (เข็มเชิดชูเกียรติจารึก 
อักษรย่อพระนามาภิไธย ศธ.) ประจ าปี 2550 
   2. รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ คุรุสภาสดุดี ปี 2549 
   3. รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ปี 2551 
 

20.  นายทศพล   สายสุวรรณ         
  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
  สพป. นครปฐม เขต 1 
  

2554 
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับประถมศึกษา ปี 2554 
   2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2552 
   3. ครดูีในดวงใจ ปี 2554 
   4. เหรียญทองแดง การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ International Mathematics And Science Olympiad 
for Primary School (IMSO) ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 
4 ปี ต่อเนื่องกัน ปี 2548-2550 และ ปี 2553 
 

21.  นายทวี  สีวิจี ๋
  โรงเรียนจักรค าคณาทร 
  สพม. เขต 35 
 

2554 
เคมี 

 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 2542 
   2. รางวัลระดับดีเยี่ยม การแข่นขันเคมีโอลิมปิก สอวน.  
ครั้งที่ 4 ปี 2551 
   3. รางวัลระดับดีเยี่ยม การแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับชาติ  
ครั้งที่ 5 ปี 2552 
 

22.  นางสาวสายพิน   
              แก้วงามประเสริฐ 
  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสน ี
  สพม. เขต 8 
 

2555 
สังคมศึกษา 
ภูมิศาสตร์ 

และ
ประวัติศาสตร์ 

 

ผลงานทางวิชาการ 
   1. การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน 
โพธาวัฒนาเสนีด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
   เอกสารประกอบ 
     - คู่มือการใช้แบบฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
   2. หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด "การเมืองไทยในยุคเชื่อผู้น าชาติพ้นภัย" 
จ านวน 6 เล่ม 
   เล่มที่ 1 เรื่อง จอมพล ป.พิบูลสงครามกับลัทธิชาตินิยมแบบ "เชื่อผู้น า" 
   เล่มที่ 2 เรื่อง จอมพล ป.พิบูลสงครามกับการฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
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   เล่มที่ 3 เรื่อง จอมพล ป.พิบูลสงครามกับการปรับเปลีย่นวฒันธรรม 
   เล่มที่ 4 เรื่อง การเมืองไทยหลังการรัฐประหารเงียบ 
   เล่มที่ 5 เรื่อง การเมืองไทยหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2490 
   เล่มที่ 6 เรื่อง การเมืองไทยช่วงประชาธิปไตยเบ่งบาน 
เอกสารประกอบ 
     1) รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมชุด "การเมืองไทย 
ในยุคเชื่อผู้น าชาติพ้นภัย" รายวิชาสังคมศึกษา (ส 33101)  
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 
     2) แผนการจัดการเรียนรู้ หนังสืออ่านเพ่ิมเติมชุด "การเมืองไทย 
ในยุคเชื่อผู้น าชาติพ้นภัย" 
 

23.  นางดวงแก้ว  มณีโชติ      
  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  
  กรุงเทพมหานคร 
  สพม. เขต 1 
 

2555 
สังคมศึกษา 
ภูมิศาสตร์ 

และ
ประวัติศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ 
   1. การศึกษาเจตคติในการปฏิบัติตนด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม  
โดยใช้กระบวนการค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
   2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ส 42208 จอมทองศึกษา 
เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมของเขตจอมทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
พร้อมเอกสารประกอบ คือ 
   เอกสารประกอบ 
     1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ส 42208 จอมทองศึกษา  
เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมของเขตจอมทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
     2) การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนรายวิชา   
ส 42208 จอมทองศึกษา เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมของเขตจอมทอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

24.  นางนารี  เพชรสัมฤทธิ์ 
  โรงเรียนอนุบาล  
  นครสวรรค์ 
  สพป. นครสวรรค์ เขต 1 
 

2554 
คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. ครูผู้สอนนักเรียนสามารถสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขัน
คณิตศาสตร์นานาชาติ Wizard at Mathematics International 
Competition 2009 (WIZMIC 2009) 
   2. รางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทอง)  
การแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GPS 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2553 
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   3. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปี 2552 
   4. ครูผู้สอนอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
ศิลปหัตถกรรม นักเรียนภาคเหนือ ปีการศึกษา 2553 
 

25.  นายสุริชัย  ศิริบูรณ์ 
  โรงเรียนธารปราสาท 
  เพชรวิทยา 
  จังหวัดนครราชสีมา 
  สพม. เขต 31 
 

2554 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี พ.ศ. 2554 
   2. รางวัลที่ 1 การประกวดการแข่งขันระดับนานาชาติ  
การประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชน ปี พ.ศ. 2552 
   3. รางวัลเหรียญทอง การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน 
นานาชาติ การประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชน ปี พ.ศ. 2553 
 

26.  นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ 
  โรงเรียนสิงห์บุรี   
  สพม. เขต 5 
 

2555 
ดนตรี 

ผลงานทางวิชาการ 
   1. รายงานผลการวิจัย เรื่อง วิธีการประดิษฐ์จะเข้ให้มีคุณลักษณะ
เสียงดัง กังวาน ใส และการตกแต่งคุณภาพเสียง (The Methods  
of Building Jakhay For the Effects of Volum, Resonance, 
and Sound Quality Perfection) 
   เอกสารประกอบ 
     1) หนังสือวิธีการประดิษฐ์จะเข้ให้มีลักษณะเสียงดัง กังวาน ใส
และการตกแต่งคุณภาพเสียง 
     2) รายงานการพัฒนาและการใช้เรื่องการปฏิบัติดนตรีไทย 
ด้านงานประดิษฐ์จะเข้ ส าหรับนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อด้วย 
โครงการความสามารถพิเศษดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-4 
     3) สื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่อง การปฏิบัติดนตรีไทย 
ด้านงานประดิษฐ์จะเข้ สื่อการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน 
ที่เข้าศึกษาต่อด้วยโครงการความสามารถพิเศษดนตรีไทย  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2- 4 จ านวน 1 แผ่น 
     4) วารสารเพลงดนตรี ปีที่ 15 ฉบับที่ 6, 8-9 
   2. รายงานสื่อการเรียนการสอนฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ผลของ            
การประพันธ์เพลงเขมรโล้เรือทางเปลี่ยนส าเนียงจีน แขก ฝรั่ง             
เพ่ือพัฒนาทักษะในการบรรเลงดนตรีไทยของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
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    3. สื่อการเรียนการสอน E-Book เพลงเขมรโล้เรือทางเปลี่ยนจีน 
แขก ฝรั่ง 
    4. รายงานการพัฒนาและการใช้เรื่องเพลงเขมรโล้เรือทางเปลี่ยน
จีน แขก ฝรั่ง เพื่อพัฒนาทักษะในการบรรเลงดนตรีไทยของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย) 
รหัส ศ 21102 
    5. สูจิบัตร SINGAPORE YOUTH FESTIVAL 2008 
 

27.  นายธนาคาร  แพทย์วงษ์ 
  โรงเรียนพรหมานุสรณ์ 
  จังหวัดเพชรบุรี 
  สพม. เขต 10 
 

2555 
ดนตรี 

ผลงานทางวิชาการ 
   1. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจที่
มีต่อการเรียนรู้ สาระเพ่ิมเติมดนตรีสากลปฏิบัติรวมวง "โยธวาทิต"  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  
ในการจัดการเรียนรู้แบบปกติและการจัดการเรียนรู้ด้วย 10 ขั้นตอน 
คุณภาพที่เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี 
   เอกสารประกอบ 
     1) สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้ สาระเพ่ิมเติมดนตรีสากล
ปฏิบัติรวมวง "โยธวาทิต" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพลงพิธีคู่ไทยให้ด ารง เรื่อง เพลงพิธีการของไทย 
กรณีศึกษา "เพลงสรรเสริมพระบารมี" ประกอบไปด้วย แผ่น CD 
จ านวน 1 แผ่น และอุปกรณ์บันทึกข้อมูล Handy Drive จ านวน 1 ชิ้น 
     2) แบบฝึกด้วย 10 ขั้นตอนคุณภาพที่เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพลงพิธีคู่ไทย 
ให้ด ารง เรื่อง เพลงพิธีการของไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 21 เล่ม ประกอบด้วย 
      (1) สกอร์ผู้อ านวยเพลง ด้วย 10 ขั้นตอน คุณภาพท่ีเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ประกอบการเรียนรู ้หนว่ยการเรยีนรู้ที่ 7 
เพลงพิธีคู่ไทยให้ด ารง เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงชาติไทย  
เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ 
      (2) แบบฝึกพิคโคโล ด้วย 10 ขั้นตอน คุณภาพที่เสริมทักษะ 
การเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ประกอบการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
เพลงพิธีคู่ไทยให้ด ารง เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงชาติไทย  
เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ 
      (3) แบบฝึกฟลู้ต แนวที่ 1 ด้วย 10 ขั้นตอน คุณภาพที่เสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ประกอบการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
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เพลงพิธีคู่ไทยให้ด ารง เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงชาติไทย  
เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ 
      (4) แบบฝึกฟลู้ต แนวที่ 2 ด้วย 10 ขั้นตอน คุณภาพที่เสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ประกอบการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
เพลงพิธีคู่ไทยให้ด ารง เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงชาติไทย  
เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ 
      (5) แบบฝึกคลาริเน็ต แนวที่ 1 ด้วย 10 ขั้นตอน คุณภาพที่ 
เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ประกอบการเรียนรู้  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพลงพิธีคู่ไทยให้ด ารง เพลงสรรเสริญพระบารมี  
เพลงชาติไทย เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ 
      (6) แบบฝึกคลาริเน็ต แนวที่ 2 ด้วย 10 ขั้นตอน คุณภาพที่ 
เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ประกอบการเรียนรู้  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพลงพิธีคู่ไทยให้ด ารง เพลงสรรเสริญพระบารมี  
เพลงชาติไทย เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ 
      (7) แบบฝึกคลาริเน็ต แนวที่ 3 ด้วย 10 ขั้นตอน คุณภาพที่ 
เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ประกอบการเรียนรู้  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพลงพิธีคู่ไทยให้ด ารง เพลงสรรเสริญพระบารมี 
เพลงชาติไทย เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ 
      (8) แบบฝึกอัลโตแซกโซโฟน แนวที่ 1 ด้วย 10 ขั้นตอน คุณภาพ 
ที่เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ประกอบการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพลงพิธีคู่ไทยให้ด ารง เพลงสรรเสริญพระบารมี 
เพลงชาติไทย เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ 
      (9) แบบฝึกอัลโตแซกโซโฟน แนวที่ 2 ด้วย 10 ขั้นตอน คุณภาพ 
ที่เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ประกอบการเรียนรู้  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพลงพิธีคู่ไทยให้ด ารง เพลงสรรเสริญพระบารมี 
เพลงชาติไทย เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ 
      (10) แบบฝึกเทเนอร์แซกโซโฟน แนวที่ 1 ด้วย 10 ขั้นตอน 
คุณภาพที่เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลย ีประกอบการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพลงพิธีคู่ไทยให้ด ารง เพลงสรรเสริญพระบารมี 
เพลงชาติไทย เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ 
      (11) แบบฝึกเทเนอร์แซกโซโฟน แนวที่ 2 ด้วย 10 ขั้นตอน 
คุณภาพที่เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลย ีประกอบการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพลงพิธีคู่ไทยให้ด ารง เพลงสรรเสริญพระบารมี 
เพลงชาติไทย เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ 
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     (12) แบบฝึกบาริโทรแซกโซโฟน ด้วย 10 ขั้นตอน คุณภาพที่
เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ประกอบการเรียนรู้  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพลงพิธีคู่ไทยให้ด ารง เพลงสรรเสริญพระบารมี 
เพลงชาติไทย เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ 
      (13) แบบฝึกทรัมเป็ต แนวที่ 1 ด้วย 10 ขั้นตอน คุณภาพที่ 
เสริมทกัษะการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ประกอบการเรียนรู้  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพลงพิธีคู่ไทยให้ด ารง เพลงสรรเสริญพระบารมี 
เพลงชาติไทย เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ 
       (14) แบบฝึกทรัมเป็ต แนวที่ 2 ด้วย 10 ขั้นตอน คุณภาพที่
เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ประกอบการเรียนรู้  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพลงพิธีคู่ไทยให้ด ารง เพลงสรรเสริญพระบารมี  
เพลงชาติไทย เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ 
      (15) แบบฝึกฮอร์น แนวที่ 1 ด้วย 10 ขั้นตอน คุณภาพที่ 
เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ประกอบการเรียนรู้  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพลงพิธีคู่ไทยให้ด ารง เพลงสรรเสริญพระบารมี 
เพลงชาติไทย เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ 
      (16) แบบฝึกฮอร์น แนวที่ 2 ด้วย 10 ขั้นตอน คุณภาพที่ 
เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ประกอบการเรียนรู้  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7เพลงพิธีคู่ไทยให้ด ารง เพลงสรรเสริญพระบารมี 
เพลงชาติไทย เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ 
      (17) แบบฝึกยูโฟเนียม ด้วย 10 ขั้นตอน คุณภาพท่ีเสริม 
ทักษะการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ประกอบการเรียนรู้  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพลงพิธีคู่ไทยให้ด ารง เพลงสรรเสริญพระบารมี 
เพลงชาติไทย เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ 
      (18) แบบฝึกทรอมโบน แนวที่ 1 ด้วย 10 ขั้นตอน คุณภาพท่ี
เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ประกอบการเรียนรู้  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพลงพิธีคู่ไทยให้ด ารง เพลงสรรเสริญพระบารมี 
เพลงชาติไทย เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ 
      (19) แบบฝึกทรอมโบน แนวที่ 2 ด้วย 10 ขั้นตอน คุณภาพท่ี
เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ประกอบการเรียนรู้  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพลงพิธีคู่ไทยให้ด ารง เพลงสรรเสริญพระบารมี 
เพลงชาติไทย เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ 
     (20) แบบฝึกทูบา ด้วย 10 ขั้นตอน คุณภาพที่เสริมทักษะ 
การเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ประกอบการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
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เพลงพิธีคู่ไทยให้ด ารง เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงชาติไทย  
เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ ์
       (21) แบบฝึกเครื่องกระทบ ด้วย 10 ขั้นตอน คุณภาพที่เสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ประกอบการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7เพลงพิธีคู่ไทยให้ด ารง เพลงสรรเสริญพระบารมี 
เพลงชาติไทย เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ 
   2. สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้ สาระเพ่ิมเติมดนตรีสากล      
ปฏิบัติรวมวง "โยธวาทิต" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องดนตรีสื่อเสนาะเพราะเสียงเพลง  
เรื่องเครื่องดนตรีในวงโยธาวาทิตและการบ ารุงรักษาจ านวน 1 แผ่น 
   3. รายงานการใช้และการเผยแพร่สื่อเทคโนโลยี ประกอบ 
การเรียนรู้สาระเพ่ิมเติมดนตรีสากลปฏิบัติรวมวง "โยธวาทิต" 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 กรณีศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  
เครื่องดนตรีสื่อเสนาะเพราะเสียงเพลง เรื่อง เครื่องดนตรีในวงโยธา
วาทิตและการบ ารุงรักษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1             
โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี 
    4. รายงานการจัดท าสื่อเทคโนโลยปีระกอบการเรยีนรู ้สาระเพ่ิมเติม
ดนตรีสากลปฏิบัติรวมวง "โยธวาทิต" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
เรื่อง วงโยธวาทิต 
    5. คู่มือประกอบการใช้สื่อเทคโนโลยี ประกอบการเรียนรู้  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องดนตรีสื่อเสนาะเพราะเสียงเพลง  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพลงพิธีคู่ไทยให้ด ารง ส าหรับคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน 
    6. เอกสารประกอบการวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดท าแผน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเพ่ิมเติมดนตรีสากลปฏิบัติรวมวง  
"โยธวาทิต" หนว่ยการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องดนตรีสื่อเสนาะเพราะ
เสียงเพลง หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพลงพิธีคู่ไทยให้ด ารง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี 
    7. เอกสารอ้างอิง 39 ตัวอย่างผลงานประสิทธิภาพจากผลการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วย 10 ขั้นตอน
คุณภาพ ที่เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้
และประสิทธิผลของงานในฐานะผู้มีผลงานการวิจัยที่ตอบสนอง 
การจัดการศึกษาในโรงเรียนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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28.  นายวรพงษ์  เรือนแก้ว 
  โรงเรียนแม่แตง 
  สพป. เชียงใหม่ เขต 2 
 

2555 
การงานอาชีพ 

และ 
เทคโนโลยี 
งานช่าง 

 

ผลงานทางวิชาการ 
   1. ปัญหาและความต้องการของครูและนักเรียนช่วงชั้นที่ 4  
(ม. 4-6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เกี่ยวกับ 
การเรียนการสอน กลุ่มวิชาช่างอุตสาหกรรม (วิชาเพ่ิมเติม) 
   2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี วิชางานโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา ง 40272 
(เล่มที่ 1) 
   3. เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีวิชางานโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา ง 40272 
(เล่มที่ 2) 
   4. รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานโลหะ
แผ่นเบื้องต้น รหัส ง 40272 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   เอกสารประกอบ 
       - สื่อประกอบการเรียนรู้ วิชา งานโลหะแผ่นเบื้องต้น  
รหัสวิชา ง 40272 
 

29.  นางสมใจ  สุริยะ 
     โรงเรียนตาคลี 
  ประชาสรรค์ 
     จังหวัดนครสวรรค์ 
     สพม. เขต 42 
 

2554 
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. รางวัลครูดีในดวงใจ ปี 2552 
   2. รางวัลครูที่ปรึกษานักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทย  
เข้าร่วมงานสุดยอดวิทยาศาสตร์เยาวชนอาเซียน 2551 
   3. รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2552 
 

30.  นางสมปอง  ตรุวรรณ์ 
  โรงเรียนนารีนุกูล 
    จังหวัดอุบลราชธานี 
  สพม. เขต 29 
 

2554 
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. ครูผู้ฝึกสอนและควบคุมนักเรียนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
ทักษะคอมพิวเตอร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี 2552 
   2. รางวัลคุรุสภา เข็มทองค า "คุรุสภาสดุดี"ปี 2552 
   3. Certificate of Excellent Award (WRO 2008)  
ประเทศญี่ปุ่น 
   4. Certificate of Excellent Award (WRO 2010) 
ประเทศฟิลิปปินส์ 
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31.  นางณัฐภสัสร  เหล่าเนตร ์
  โรงเรียนจุฬาภรณ 
     ราชวิทยาลัย 
  พิษณุโลก 
  จังหวัดพิษณุโลก 
   สพม. เขต 39  
 

2554 
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 2553 
   2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ปี 2549, 2550, 
2552, 2553 
   3. รางวัลบัณณาสสมโภช (Princess Jubilee Award) ปี 2554 
 

32.  นางอัมพิกา  เอ่ียมส าอางค์ 
     โรงเรียนวัดจันทร์   
  ตะวันออก  
  สพป. พิษณุโลก เขต 1 
 

2554 
งานบ้าน 

 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. ครูผู้สอนดีเด่น ปี 2552 
   2. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ระดับเหรียญทอง ปี 2552 
   3. ครูดีในดวงใจ 
 

33.  นางพูลศรี  ธรรมเมธาพร 
     โรงเรียนแปลงยาว 
  พิทยาคม 
     สพม. เขต 6 
 

2555 
สังคมศึกษา 
ภูมิศาสตร์ 

และ 
ประวัติศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ 
   1. รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน วิชา ส 41101 ชีวิตที่ยั่งยืน 1 บุคลิกภาพประชาธิปไตย 
และทักษะกระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ที่เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์และแบบปกติ 
   เอกสารประกอบ 
     1) คู่มือการใช้เอกสารประกอบการเรียนประกอบภาพวีดิทัศน์ 
ที่เรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วิชา ส 41101 ชีวิตที่ยั่งยืน 1  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ภูมิลักษณ์ประเทศไทย 
     2) คู่มือการใช้เอกสารประกอบการเรียนที่เรียนแบบปกติ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วิชา ส 41101 
ชีวิตที่ยั่งยืน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ภูมิลักษณ์ประเทศไทย 
     3) คู่มือการใช้ภาพวีดิทัศน์ (คลิปวีดิทัศน์เพ่ือการศึกษา) ประกอบ
เอกสารประกอบการเรียนที่เรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชา ส 41101
ชีวิตที่ยั่งยืน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ภูมิลักษณ์ประเทศไทย 
     4) เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม วิชา ส 41101 ชีวิตที่ยั่งยืน 1  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มที่ 1 เรื่อง ภูมิลักษณ์ประเทศไทย 
     5) เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม วิชา ส 41101 ชีวิตที่ยั่งยืน 1  
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ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/สาขา ผลงานทางวิชาการ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มที่ 2 เรื่อง ภูมิลักษณ์ภาคเหนือ 
     6) เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมวิชา ส 41101 ชีวิตที่ยั่งยืน 1 ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 เล่มที่ 3 เรื่อง ภูมิลักษณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     7) เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม วิชา ส 41101 ชีวิตที่ยั่งยืน 1  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มที่ 4 เรื่อง ภูมิลักษณ์ภาคกลาง 
     8) เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม วิชา ส 41101 ชีวิตที่ยั่งยืน 1  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มที่ 5 เรื่อง ภูมิลักษณ์ภาคตะวันออก 
     9) เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม วิชา ส 41101 ชีวิตที่ยั่งยืน 1  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มที่ 6 เรื่อง ภูมิลักษณ์ภาคตะวันตก 
     10) เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม วิชา ส 41101 ชีวิตที่ยั่งยืน 1  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มที่ 7 เรื่อง ภูมิลักษณ์ภาคใต้ 
     11) ภาพวีดิทัศน์ MP4/3GP กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ชุด ภูมิลักษณ์ประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
     12) ภาพวีดิทัศน์ DVD Video กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ชุด ภูมิลักษณ์ประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   2. หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รายวิชา ส 41101 ชีวิตที่ยั่งยืน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เล่มที่ 1 เรื่อง ประวัติความเป็นมาของศาสนาคริสต์ 
   3. หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รายวิชา ส 41101 ชีวิตที่ยั่งยืน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เล่มที่ 2 เรื่อง หลักค าสอนของศาสนาคริสต์ 
   4. หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รายวิชา ส 41101 ชีวิตที่ยั่งยืน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
เล่มที่ 3 เรื่อง พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ 
   5. หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รายวิชา ส 41101 ชีวิตที่ยั่งยืน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
เล่มที่ 4 เรื่อง ประวัติความเป็นมาของศาสนาอิสลาม 
   6. หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รายวิชา ส 41101 ชีวิตที่ยั่งยืน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
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ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/สาขา ผลงานทางวิชาการ 
เล่มที ่5 เรื่อง หลักค าสอนของศาสนาอิสลาม 
   7. หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รายวิชา ส 41101 ชีวิตที่ยั่งยืน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
เล่มที่ 6 เรื่อง พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม 
   8. หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รายวิชา  ส 41101 ชีวิตที่ยั่งยืน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
เล่มที่ 7 เรื่อง ประวัติความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
   9. หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รายวิชา ส 41101 ชีวิตที่ยั่งยืน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
เล่มที่ 8 เรื่อง หลักค าสอนของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 
   10. หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รายวิชา ส 41101 ชีวิตที่ยั่งยืน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
เล่มที่ 9 เรื่อง พิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์- ฮินดู 
   11. รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชา ส 41101 ชีวิตที่ยั่งยืน 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
   เอกสารประกอบ 
      - คู่มือการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมรายวิชา ส 41101 ชีวิตที่ยั่งยืน 1  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/สาขา ผลงานทางวิชาการ 
1. นายวีระ  ส าเนียงแจ่ม
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 กาญจนบุรี 
     
     
 

2554 
สังคมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์    
   1. รางวัลคุรุสภาเข็มทองค า "คุรุสภาสดุดี" ประจ าปีการศึกษา 2553 
   2. รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ประเภทสมาคม 
องค์กร มูลนิธิสถาบันและหน่วยงานที่ท าคุณประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา ประจ าปีการศึกษา 2549 
   3. รางวัลสื่อต้นแบบประกวดสื่อประกอบการเรียนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ ประจ าปี 2549 
   4. รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ประเภทบุคคล            
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจ าปี 2546 
 

2. นายอภิชาติ  เนินพรหม 
 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 
 
 

2555 
เครื่องยนต์ -  
เครื่องกล 

ผลงานทางวิชาการ   
   1. รายงานการวิจัย การพัฒนาชุดฝึกการลับมีดกลึงปอกขวา
ส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา 
   2. รายงานการวิจัย การพัฒนาชุดฝึกทักษะการวัดและ 
อ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา 

3. นายบัณฑิต  อมรสิน 
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
 
 

2555 
เครื่องยนต์  
- เครื่องกล 

 ผลงานทางวิชาการ 
   1. การศึกษาสภาพปัญหาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 
สาขาวิชาโลหะการ ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   2. รายงานการสร้างและทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน  
วิชางานเชื่อมโลหะ 2 รหัส 2103-2107 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2546) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะ 
   3. ชุดการสอน วิชางานเชื่อมโลหะ 2 รหัส 2103-2107 
แบ่งตามหน่วยการสอน 7 เล่ม ดังนี้ 
     เล่มที่ 1 ชุดการสอน หน่วยที่ 1 การเชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์
เดินแนวท่าราบ 
     เล่มที่ 2 ชุดการสอน หน่วยที่ 2 การเชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์
รอยต่อชนท่าราบ 
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ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/สาขา ผลงานทางวิชาการ 
     เล่มที่ 3 ชุดการสอน หน่วยที่ 3 การเชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์
รอยตอ่ชนท่าระดับ 
     เล่มที่ 4 ชุดการสอน หน่วยที่ 4 การเชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์
รอยต่อชนท่าตั้ง 
     เล่มที่ 5 ชุดการสอน หน่วยที่ 5 การเชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์
รอยต่อชนท่าเหนือศีรษะ 
     เล่มที่ 6 ชุดการสอน หน่วยที่ 6 พ้ืนฐานการเชื่อมทิก (TIG) 
     เล่มที่ 7 ชุดการสอน หน่วยที่ 7 พ้ืนฐานการเชื่อมแม็ก (MAG) 
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รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ชื่อ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/สาขา ผลงานทางวิชาการ 
1. นายไพฑูรย์  น้อมกล่อม 
   อุทยานวิทยาศาสตร์ 
   พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 
   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

2555 
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
 

ผลงานทางวิชาการ   
   1. รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เป็นแหล่งการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ 
   2. คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ธรรมชาติศึกษา 
   3. รายงานการพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
เรื่อง ธรรมชาติศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า  
ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


