




 
 

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

สายงานการสอน   สาขาวิทยาศาสตร์ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/              
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
  (จ านวน ๑ เรื่อง) 

๑ 
 
 

นางสาวดวงสมร อ่อนแสงคุณ 
ตําแหน่ง ครู 
วิทยฐานะครูชาํนาญการ 
 

โรงเรียนวัดโสภณาราม 
สพป.สมุทรสาคร 

   1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด ประจําปี 2554 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น (ร้อยละ 100) 
   2. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2553  
(ร้อยละ 100) 
 
 
 
 

การพัฒนาทักษะการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
โดยใช้สื่อผสม 

 

 

 

 



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

สายงานการสอน     สาขาคณิตศาสตร ์
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

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

สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 
๒ นายโกเมน  อรัญเวศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช    1. นักเรียนได้เป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 

 ต าแหน่งครู จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชมเชยประเภทบุคคล เหรียญเงินประเภทกลุ่มบุคคล โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเหรียญเงินประเภททีม จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  มัธยมศึกษา เขต 29 ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (International  
   Mathematics Competition 2012) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน  
   ระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2555  (ร้อยละ 100)  
      2. นักเรียนได้เป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน  
   คณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย :   
   Southeast Mathematical Olympiad 2011 (SMO 2011)   
   ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2554 ณ เมืองซีเจียง  
   สาธารณรัฐประชาชนจีน  (ร้อยละ 100)  
      3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  
   การแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP   
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ   
   ประจําปีการศึกษา 2553 (วันที่ 26-28 มกราคม 2554)  
   (ร้อยละ 100)  
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ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาคณิตศาสตร ์
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

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

สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 
๓ นายอนุภาพ  บุญซ้าย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล    1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์ การพัฒนาความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาทาง 
คณิตศาสตร์ เรื่องสมการ 
และการแก้สมการ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
คณิตศาสตร์ ตามข้ันตอน 
การแก้โจทย์ปัญหาของ 
โพลยา (Polya) 

 ต าแหน่งครู สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 15 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2555  (ร้อยละ 100) 
 วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1    2. รางวลัครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด  
   ประจําปี 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันที่ 16 มกราคม 2554 
   (ร้อยละ 100) 
      3. ผู้ฝึกสอนนักเรียนที่เป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน นักเรียน

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 
   วันที่ 30 เมษายน 2554 (INTERNATIONAL MATHEMATICS CONTEST 
   UNION THAILAND SECRETARIAT)  (ร้อยละ 100) 
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สายงานการสอน     สาขาคณิตศาสตร ์
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

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

สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 
๔ นายสุรชัย  บุญเรือง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช    1. นักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัล การพัฒนากระบวนการคิด 

ขั้นสูงและทักษะกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพ 
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(Advanced program : AP) 

 ต าแหน่งครู จังหวัดอุบลราชธานี เหรียญทองแดงประเภทบุคคล รางวัลรองชนะเลิศลําดับที่ 2 ประเภทกลุ่มบุคคล 
 วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รางวัลรองชนะเลิศลําดับที่ 2 ประเภททีม การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ 
  มัธยมศึกษา เขต 29 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจําปี 2555 (Taiwan International 
   Methematic Competition 2012. WYMIC 2012) ณ ประเทศไต้หวัน   
   (ร้อยละ 100) 
      2. นักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
   ประเภทบุคคล เหรียญทอง ประเภทกลุ่มบุคคลเหรียญทอง ประเภททีม  
   การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
   (Asia Inter-cities Teenager's Mathematics Olympiad 2011 :  
   AITMO 2011) ณ เมืองกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล    
    (ร้อยละ 100)  
      3. นักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัล  
   เหรียญทองแดงประเภทคะแนนรวมทีม การแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ช่วงชั้นที่ 3  
   The 8    Invitational World Youth Mathematics Intercity Competition  
   (IWYMIC 2007) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  (ร้อยละ 100)  
   หมายเหตุ  รางวัลที่ 3 ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์  
   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) 

๕ นางพันธ์ทิวา  จางคพิเชียร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์     1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง 2555" 
(ร้อยละ 100) 
   2. รางวลัเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
"คุรุสดุดี" ให้ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2550 
(ร้อยละ 100) 

   โรงเรียนดีศรีตําบล ปี พ.ศ. 2556 โครงการพัฒนาสถานศึกษา 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ร้อยละ 100) แบบอย่างตามปรัชญา 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒  ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ช านาญการพิเศษ   อย่างยั่งยืน 
     
     
     
     
     
      
   หมายเหตุ   รางวัลที่ 2 ผู้เสนอขอ   
   ได้มีการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์   
   อย่างต่อเนื่อง   
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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

(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๖ นายธัญวิทย์  กล่ําพลบ โรงเรียนวัดเจริญบุญ    1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  โครงการพัฒนาโรงเรียน 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่ ปี ๒๕๕๓ (ร้อยละ 100)  ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ การศึกษาประถมศึกษา    2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด   
 ช านาญการพิเศษ ปทุมธานี เขต 2 กระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร    
   จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   
   พอเพียง ประจําปี 2552   
   "สถานศึกษาพอเพียง"  (ร้อยละ 100)   
      3. รางวลัเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   
   "คุรุสดุดี" ปี 2553  (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหตุ   
   รางวัลลําดับที่ 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-นามสกุล/ต าแหน่ง 

 

 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ปีที่
ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ปี
ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลง                   
ในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

๗ นายวุฒิพล   ฉนํากลาง 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
วิทยฐานะรองผู้อํานวยการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่    เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"    1. รางวัลโครงการดําเนินการคัดเลือก   โครงการพัฒนา 
การบริหารจัดการ 
โรงเรียนให้เป็น 
องค์การแห่งการ 
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อ 
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

 การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2542 (ร้อยละ 100) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มี 
 นครราชสีมา เขต 5 

 
การบริหารจัดการดีเด่น ประจําปี 

  
 

งบประมาณ 2553-2554 (ร้อยละ 60) 
  

 
  2. ผู้ทําคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา  

   อุทิศตน เสียสละ อดทนในการปฏิบัติหน้าที่ 
   และพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นแบบอย่างท่ีดี 
   เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน พ.ศ. 2553 
    (ร้อยละ 100)  
      
   หมายเหตุ หมายเหตุ  
         รางวัลดังกล่าว ผู้เสนอขอได้มี    รางวัลลําดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้มี  
   การพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์ การพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์  
   อย่างต่อเนื่อง อย่างต่อเนื่อง  
      

 



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

สายงานนิเทศการศึกษา สาขานิเทศการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ลําดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/ 

ตําแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/             

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุภาพเทียบเคียง             
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
  (จํานวน ๑ เรื่อง) 

๘ นายสมเกียรติ  รัตนวิฑูรย์ 
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ 
ช านาญการพิเศษ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต ๑ 
 

           ๑. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(ร้อยละ ๑๐๐) 

     ๒. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
"คุรุสดุดี"  พ.ศ. ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

        ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้าน
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

    รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการการปฏิรูปการเรียนรู้ 
สู่ผู้ เรียนส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต ๑ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/              
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
  (จ านวน ๑ เรื่อง) 

๙ 
 
 

นายบุญธรรม  เกี้ยวฝั้น 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะ 
ผู้อํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ 
 

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

     1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2548 
(ร้อยละ 100) 
     2. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่  ปี 2548 
(ร้อยละ 100) 
     3. รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
เครื่องกายภาพบําบัดข้อเข่าและสะโพก ปี 2554 
(ร้อยละ 100) 
 
      
 
หมายเหตุ :  รางวัลที่ 1 และ รางวัลที่ 2 เกินระยะเวลา
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด แต่มีการพัฒนางานและใช้ประโยชน์ 
อย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาเครื่องกายภาพบําบัด
ข้อเข่าและสะโพก 

 

 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 กรณีผู้มีผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 
สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ลําดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/ 

ตําแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/ 

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนา 
(จํานวน 1 เรื่อง) 

๑๐ นายสาโรจน์  ขอจ่วนเตี๋ยว 
ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ 

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

   1. รางวลัพระราชทาน ประเภท
สถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ 
(วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์)                 
ปีการศึกษา 2544 (ร้อยละ 100) 
   2. รางวัลพระราชทาน ประเภท
สถานศึกษา ระดับการศึกษาวิชาชีพ 
ขนาดใหญ่ (วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – 
แจ่มใส) ปีการศึกษา 2550 (ร้อยละ 100) 
   3. รางวลัพระราชทาน ประเภท
สถานศึกษา ระดับการศึกษาวิชาชีพขนาดเล็ก  
(วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส) 
ปีการศึกษา 2547 (ร้อยละ 70) 
 
 
หมายเหตุ: รางวัลลําดับที่ 2 และลําดับที่ 3 
เกินระยะเวลาแต่ผู้เสนอขอระบุว่าได้พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
 

 การพัฒนาสภาพแวดล้อม
เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานสถานศึกษา 
รางวัลพระราชทาน
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
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