


      

รายละเอียดผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

แนบท้ายประกาศส านักงาน ก.ค.ศ.  ลงวันที่          เมษายน ๒๕๕๘ 
 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑. วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
   - กรณีได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จ านวน ๓ ราย (คลิกเพื่อดูข้อมูลเบื้องต้นและผลงาน) 
  - กรณีมีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับ 
        รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จ านวน ๔ ราย (คลิกเพื่อดูข้อมูลเบื้องต้นและผลงาน) 

          รวม ๗ ราย 
 ๒. วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
     - กรณีได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จ านวน ๒ ราย (คลิกเพื่อดูข้อมูลเบื้องต้นและผลงาน) 
  - กรณีมีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับ 
        รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จ านวน ๓๕ ราย (คลิกเพื่อดูข้อมูลเบื้องต้นและผลงาน) 

          รวม ๓๗ ราย 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
  - กรณีได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จ านวน ๑ ราย (คลิกเพื่อดูข้อมูลเบื้องต้นและผลงาน) 
  - กรณีมีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับ 
        รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จ านวน ๒ ราย (คลิกเพื่อดูข้อมูลเบื้องต้นและผลงาน) 
          รวม ๓ ราย 
สังกัดส านักงาน กศน. 
 ๑. วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
   กรณีมีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับ 
  รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จ านวน ๑ ราย (คลิกเพื่อดูข้อมูลเบื้องต้นและผลงาน) 

          รวม ๑ ราย 
 ๒. วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
   กรณีมีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับ 
  รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จ านวน ๓ ราย (คลิกเพื่อดูข้อมูลเบื้องต้นและผลงาน) 
 
          รวม ๓ ราย 
 



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

สายงานการสอน     สาขา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/              

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคยีง/ปีที่ได้รับรำงวัล/

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๑ นายอดิศร  อินทสุวรรณ 
ต าแหน่งครู  
วิทยฐานะครูช านาญการ 
 

โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12 

   1. รางวลั ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา ประจ าปี 2555 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ดีเด่น (ร้อยละ 100) 
   2.The Winner Thailand รางวัลชนะเลิศ
เอเชียแปซิกฟิก Worldwide Innovative 
Teacher's Forum 2011 (ร้อยละ 100) 
   3. รางวลัชนะเลิศโครงการ 
Innovative Teachers Leadership 
Award 2011 (ร้อยละ 100) 

- การใช้กระบวนการ One Program 
Multi Skill พัฒนาทักษะของ 
ผู้เรียนบนพ้ืนฐานของแนวคิด             
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง               
ด้านเทคโนโลยีซอฟแวร์ 
ที่ใช้โปรแกรม Microsoft  
Power Point 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



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

สายงานการสอน     สาขาคอมพิวเตอร์ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/                 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/    

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๒ นางสาวมณฑิตา แสงเดช    โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 
จังหวัดพัทลุง 
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 

   1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขัน 
การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์  
(e-Book) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2553 
(ร้อยละ 100) 
  2. นักเรียนรางวัลพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก 
ประจ าปีการศึกษา 2554 (ร้อยละ ๗๐) 

- กำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนสู่              

ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ 

การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ 
(e-Book) ให้กับนักเรียน โรงเรียน
หานโพธิ์พิทยาคม 

 ต ำแหน่งครู 
วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร 
 

 

   
  
  
  
  
  
   
   

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
 สายงานการสอน     สาขาภาษาอังกฤษ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 
ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๓ นำงสำวนิตยำ  สำยเครือติ๊บ 
ต ำแหน่งครู 
วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้ำนบงตัน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๕ 
 

 

   ๑. รำงวลัครูผู้สอนนักเรียนได้รับ 
รำงวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม
ละครสั้นภำษำอังกฤษ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ                 
ครั้งที่ ๖๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕                            
(ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. รำงวลัครูผู้สอนนักเรียนได้รับ 
รำงวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
กำรแข่งขันละครสั้นภำษำอังกฤษ ระดับชั้น 
ม.๑-ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชำติ ครั้งที่ ๖๐ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

- กำรเรียนภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร
ด้วยกำรน ำเสนอ  (Learning 
English Communicate by 
Presentation) 



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

สายงานการสอน     สาขางานประดิษฐ์-งานช่าง 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/               

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๔ นางสมศรี  ซ้วนล่อง                            
ต าแหน่งครู 

วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร 

 

โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด 
ประจ าปี 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น 
(ร้อยละ 100) 

   รางวัล "ครูดีในดวงใจ"  
ประจ าปี 2556 (ร้อยละ 100) 

การพัฒนาเอกสารประกอบ 

การจัดการเรียนรู้ เรื่องเศษวัสดุ 

แปลงร่ำงสร้ำงวิถีพอเพียง 

  
   
   
   
 

  
 

  
 

  
  

 
  

     
     

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

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

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/               

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๕ นายสุเทพ  เท่งประกิจ
ต ำแหน่งครู 
วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร 
 
 

โรงเรียนบ้านคลองน้ าใส 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 

รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาส               
ราชนครินทร์ ประจ าปี 2556                          
(ร้อยละ 100) 

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการ         
ประจ าปี 2554 (ร้อยละ 60) 

โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้สู่วิถี                
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
(โซนเกษตรและงานอาชีพ) 

 
 
  
 

 
 

 
  

 
   

 
 

   
  

     

     

     

 
 
 



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

สายงานการสอน สาขาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                      

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๖ นำงภำวนำ  เลิศชีวกำนต์ 
ต ำแหน่งครู 
วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย 
จังหวัดเชียงใหม่ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓๔ 
 

รำงวัลครูผู้สอนนักเรียน รำงวัล
พระรำชทำน ประเภทนักเรียน ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

รำงวัลโครงงำนคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

ยอดเยี่ยมระดับประเทศโครงงำน

คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ                     

“เยำวชนไทย ท ำดีถวำยในหลวง 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔                             

(ร้อยละ ๘๐) 

 

โครงงำนคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

 
 



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

สายงานการสอน     สาขา คอมพิวเตอร์ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ

เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                      

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๗ นายไพบูลย์  ปิ่นจุไร 
ต ำแหน่งครู 

วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร 

 

โรงเรียนสาธิต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  

ครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศกิจกรรม 
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น                           
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภททีม 3 คน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552 
(ร้อยละ 100) 
 
หมายเหตุ  มีหลักฐานการพัฒนาและใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้าน
การศึกษาปี 2555 (ร้อยละ 100) 

กิจกรรมการพัฒนาเพ่ือ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สาระที่ 3 เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

 
  
  
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ

เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                      

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๘ นางวณิดา  ศรีชุมพวง 
ต ำแหน่งครู 

วิทยฐำนะครชู านาญการพิเศษ 

 

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

   1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2554                  
"ปฐมวัยดีเด่น"  (ร้อยละ 100) 

   2. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/

หน่วยงำนต้นสังกัด ประจ าปี 2553                       

"กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ปฐมวัย" (ร้อยละ 100) 

   3. เครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี 

ประจ าปี 2555  (ร้อยละ 100) 

- กำรพัฒนำทักษะทำงภำษำพูด

ของนักเรียนระดบัปฐมวัย 

ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โดยใช้

นิทำนประกอบภำพกำร์ตูน 

  

  
  
  
  
  
  
   

  
 
 

 

 



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

สายงานการสอน     สาขาภาษาไทย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง 
หน่วยงำนกำรศึกษำ/

สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                      

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำร 
พัฒนำงำน 

(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๙ นำงกฤษณีย์  วิกุลจรูญเดช 
ต ำแหน่งครู 
วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ                  
เขต ๓๕ 

  ๑. ครูภำษำไทยดีเด่น (รำงวัลเข็มเชิดชูเกียรติจำรึก                  
พระนำมำภิไธยย่อสธ.) ปีที่ได้รับรำงวัลปี ๒๕๔๒                        
(ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. รำงวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำ                 
ตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ด้ำนวิชำกำร                       
ประจ ำปี พุทธศักรำช ๒๕๕๔  (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๓.  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรำงวัลเหรียญทอง กิจกรรม
แข่งขันร้องเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ –                
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ประเภทเดีย่ว งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๒  (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
หมายเหตุ   ล ำดับที่ ๑ และ ล ำดับที่ ๓ ผู้เสนอขอได้มีกำร

พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง   

- กำรพัฒนำแบบฝึกทักษะ                      

กำรแต่งค่ำวก้อมล้ำน ส ำหรับ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ ๔   

  



 
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
สายงานการสอน     สาขาลูกเสือ-เนตรนาร ี

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                      

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๑๐ นายศุภณัฐ เขียนมณี                    
ต ำแหน่งครู 

วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 

 

โรงเรียนสตรีนครสวรรค ์
จังหวัดนครสวรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
 
 

   1. รางวลัเหรียญลูกเสือสดุดี ขั้นที่ 1  
ประจ าปี 2547  (ร้อยละ 100) 
   2. รางวลัเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
"คุรุสดุดี" ประจ าปี 2555   
(ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
หมายเหตุ รำงวัลล ำดับที่ ๑ ผู้เสนอขอ 
ได้มีกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  
ประเภทผู้สอน ประจ าปี 2553 
(ร้อยละ 100) 

วิธีสร้ำงจิตส ำนึกให้มี                    

จิตสำธำรณะโดยใช้กระบวน 

กำรลูกเสือ 

  
  
   
   
    
    
    
    

 



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

สายงานการสอน     สาขาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำร

จัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๑๑ นางอ าไพ  พรหมบุตร     
ต ำแหน่งครู 

วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 

 
 

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

   1. รางวลัครูผู้สอนดีเด่น ระดับ                
เขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด 
ประจ าปี 2555 กลุ่มสาระการะเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น   
(ร้อยละ 100) 
   2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" 
ปีการศึกษา 2553 (ร้อยละ 100) 

รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ประจ าปี 2553   
(ร้อยละ 100) 

โครงกำรสร้ำงและพัฒนำ 
สื่อประสม สำระเศรษฐศำสตร์
โดยใช้กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 
STAD ส ำหรับนักเรียน                     
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ โรงเรียน                        
บ้ำนดงบังซับสมบูรณ์ 

 
 
  

  

 

 

 หมายเหตุ  ผู้เสนอขอได้มีกำรพัฒนำ
งำนอย่ำงต่อเนื่อง 

    

    

 
 

   



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

สายงานการสอน     สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๑๒ นายสกุณ  จ่าไธสง 
ต ำแหน่งครู 
วิทยฐำนะ 
ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
 

โรงเรียนพุทไธสง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 
 

   1. ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง 
กีฬามวยไทยสมัครเล่นหญิง การแข่งขัน 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 
“ภูเก็ตเกมส์” ปี 2555 (ร้อยละ 100) 
    2. ครูผู้ฝึกสอนรำงวัลเหรียญทอง 

กีฬำมวยไทยสมัครเล่นหญิง 

กำรแข่งขันกีฬำนักศึกษำแห่งชำติ 

ครั้งที่ 32 "เมืองเพชรเกมส์" ปี 2554 
(ร้อยละ 100) 
   3. ครูผู้ฝึกสอนรำงวัลเหรียญทอง 

กีฬำมวยไทยสมัครเล่นหญิงการแข่งขัน 

กีฬำนักเรียนนักศึกษำแห่งชำติ ครั้งที่ 31 

"เมืองช้างเกมส์" ปี 2553 (ร้อยละ 100) 

- โครงกำรส่งเสริมกีฬำมวย

สู่ควำมเป็นเลิศ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
    

    

    

    

    



-๒- 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

(ต่อ) นายสกุณ  จ่าไธสง     4. ครูผู้ฝึกสอนมวยไทยสมัครเล่น 
รุ่นเฟเธอร์เวท ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 
ขอนแก่นเกมส์ ปี 2555 (ร้อยละ 100) 
   5. ครูผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น 
ชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นไลท์ฟลายเวท 
น้ าหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม ในการแข่งขัน 
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ  
ครั้งที่ 34 "เมืองแพร่เกมส์" ปี 2556 
(ร้อยละ 100) 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 

 

  

  
 

  

  
 

  

     

     

 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                 

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๑๓ นำงอุษำ  สุภำพ                    
ต ำแหน่งครู 
วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนหนองโพวิทยำ 
จังหวัดรำชบุรี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๘ 
 

   ๑. รำงวลัครูผู้สอนดีเด่น ระดับ                   
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/หน่วยงำนต้นสังกัด 
ประจ ำปี ๒๕๕๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. รำงวลัสุดยอดครูผู้เป็นกัลยำณมิตร 
โครงงำนคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
ระดับประเทศ โครงงำนคุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติ “เยำวชนไทย ท ำดี                             
ถวำยในหลวง” ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 

   ๑. รางวัล “ครูดีในดวงใจ”                       
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. รางวัลเกียรติบัตรโครงการ
ต้นแบบดีเด่นระดับประเทศ 
โครงงาน "จิตอาสา สร้างค่านิยมใหม่ 
ก้าวพ้นภัยยาเสพติด" โครงการ 
"เธอคือแรงบันดาลใจ" ปีที่ 4                  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้                   
ควำมเข้ำใจ และกำรมีส่วนร่วม               
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ                
ยำเสพติดในโรงเรียนและชุมชน
ภำยใต้ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียนโรงเรียน          
หนองโพวิทยำ  อ ำเภอโพธำรำม  
จังหวัดรำชบุรี 

 
 
 



 
รายชื่อขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคณุสมบตัใิหเ้ข้ารบัการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณผีู้มีผลงานทีส่่วนราชการตน้สังกดัเหน็ว่ามีคณุภาพเทียบเคียงกบัรางวัลสงูสดุระดบัชาติขึน้ไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
สายงานการสอน  สาขากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (ลูกเสือ) 

สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

ลําดบั
ที ่

ชื่อ – นามสกลุ/     
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกดั 
ชื่อรางวัลสูงสดุระดบัชาติขึ้นไปที่ได้รบั/ 
ปทีี่ไดร้บัรางวัล/สดัส่วนการจัดทาํ 

ชื่อผลงานดเีด่นฯที่มีคณุภาพเทยีบเคยีง 
/ปทีี่ได้รบัรางวัล/สดัส่วนการจัดทาํ 

ข้อตกลงในการพฒันางาน   
(จํานวน ๑ เรือ่ง) 

14 นายประกาศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์    1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)   โครงการคู่มือการฝึกอบรม 

 เพียสามารถ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง โครงการ  ลูกเสืออาสา กกต. 

 ตําแหน่งครู ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบ  เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 

 วิทยฐานะ  ผลสําเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ ประจําปี   

 ครูชํานาญการพิเศษ  พุทธศักราช 2554  (ร้อยละ 100)   

      2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น   

   ประจําปีพุทธศักราช 2553  (ร้อยละ 100)   

      3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"    

   ปี พ.ศ. 2553  (ร้อยละ 100)   

      

      

      

      

 



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

สายงานการสอน  สาขาภาษาไทย  
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง 
หน่วยงำนกำรศึกษำ/

สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                 

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๑๕ นำงดำริน  บุญพรมมำ 
ต ำแหน่งครู 
วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้ำนแม่นใหญ่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต ๑ 

            

  ๑. ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ/หน่วยงำนต้นสังกัด 
ประจ ำปี ๒๕๕๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทยดีเด่น (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. เครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

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

โครงกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน 
คิดวิเครำะห์และเขียนคล่อง                       
โดยใช้สื่อประสม 
 

 
 



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

สายงานการสอน     สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                 

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๑๖ นายลมโชย  สินประเสริฐรัตน ์
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 

 

โรงเรียนอนุบาล 
อ าเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 

   1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล                    
รองชนะเลิศอันดับ 1กิจกรรมการแข่งขัน                     
การท าอาหารเช้าเพ่ือสุขภาพ (แบบไทย) ระดับ                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2553                              
(ร้อยละ 100) 
    2. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัดประจ าปี 2552 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น 
(ร้อยละ 100) 
     3. รางวัล "ครูดีในดวงใจ"  พ.ศ. 2552                          
(ร้อยละ 100) 
หมายเหตุ  รางวังล าดับที่ ๒ และ ๓ มีหลักฐาน
การพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

- โครงการอาหารเช้า               
เพ่ือสุขภาพ 

   
   
   
   
   
   
   
    
    
     



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                      

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๑๗ นำงสำวลักขณำ เครือวัลย์ 
ต ำแหน่งครู 
วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนอนุบำลชุมชนบำงบ่อ                                
(ศุภพิพัฒน์รงัสรรค์) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๒ 
 

  ๑. ครูผู้สอนนักเรียน รำงวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมวงอังกะลุง 
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ งำนศิลปหัตถกรรม 
นักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ ๖๒  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รำงวัล                      
เหรียญทอง กำรแข่งขันวงอังกะลุงระดับ                
ชั้น ป.๑– ป.๖งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 

รำงวัลสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรบริหำร
จัดกำร ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ ำปี ๒๕๕๔ “สถำนศึกษำ
พอเพียง ๒๕๕๔”  (ร้อยละ ๘๐) 

โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศ 
ทำงด้ำนดนตรีไทย 

 
 



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

สายงานการสอน สาขาวิทยาศาสตร ์
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                 

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๑๘ นำยบุญมี  อบเชย 
ต ำแหน่งครู 
วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดดอนหวำย 
(นครรัฐประสำท) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต ๒ 

 

   ๑. รำงวัลระดับเหรยีญทอง หนึ่งโรงเรียน 
หนึ่งนวัตกรรม ประจ ำปี ๒๕๕๔ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. รำงวัลเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี”ประจ ำปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 

  ๑. รำงวัล “ครูดีในดวงใจ” ปี ๒๕๕๕ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. รำงวลัครูเกียรตยิศสำขำวทิยำศำสตร์ 
ปี ๒๕๔๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
หมายเหตุ รำงวัลล ำดับที่ ๒ ผู้เสนอขอ 
ได้มีรำยงำนกำรพัฒนำผลงำนและ 
ใช้ประโยชน์อย่ำงต่อเนื่อง 
 

กำรพัฒนำวิทยำกร
ต้นแบบ “นักสืบสำยน้ ำ”  
ในแหล่งเรียนรู้ 
แม่น้ ำท่ำจีน และคู คลอง
สำขำ โดยผ่ำกระบวนกำร
มีส่วนร่วมของชุมชน 

 
 
 
 
 



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

 สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                 

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยพิริยะ เอกปิยะกุล 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
วิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำร 
ช ำนำญกำรพิเศษ      
 
 

โรงเรียนเขำสมิงวิทยำคม 
“จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” 
จังหวัดตรำด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๑๗ 

         

   ๑. ผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ด้ำนองค์กรที่ส่งเสริม ศำสนำ ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ประจ ำปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. สถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรม
กระบวนกำรเรียนกำรสอนและบริหำรตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (สถำนศึกษำ
พอเพียง) ประจ ำปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๓. รำงวลัชนะเลิศเหรียญทอง                     
กีฬำร่มบิน “Paramotor” กำรแข่งขันกีฬำ
แห่งชำติ ครั้งที่ ๔๑ ประจ ำปี ๒๕๕๕                           
(ร้อยละ ๑๐๐) 

- โครงกำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้
ครูเพ่ือศิษย์ โรงเรียน                     
เขำสมิงวิทยำคม                       
“จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” 

   



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

 สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                 

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๒๐ นายสุชิน  สีสวย 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

วิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำร                  

ช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 

โรงเรียนชุมชนวัดห้วยรว่ม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

   1. รางวลัโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ 
ระดับเพชร ปี 255๕ (ร้อยละ 100) 
   2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียน 
การสอนและบริการจัดการตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 
ปีการศึกษา 2555 (ร้อยละ 100) 

โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนศรีต าบล               
ปี 2555  (ร้อยละ 100) 

โครงกำรยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  

  

  

   

   

   
  

   
  

     

     

     

 
 



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

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                 

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๒๑ นายสมพงษ์ แจ่มจ ารัส 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

วิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำร 

ช านาญการพิเศษ 
 

โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

  1. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง 
ประจ าปี 2555 (ร้อยละ 100) 
  2. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 
ปี 2552 (ร้อยละ 100) 
  3. รำงวัลสถำนศึกษำแบบอย่ำง 
กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและ 
กำรบริหำรจัดกำร ตำมหลักปรัชญำของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2552   
(ร้อยละ 100) 

 

หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ 2 และล าดับที่ 3 
ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนางานอย่าง 
ต่อเนื่อง 

- โครงการพัฒนาสถานศึกษา 
พอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง                       
ด้านการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   
   
    
    

 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                 

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๒๒ นำงนวลจันทร์   ลักษิตำนนท์ 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
วิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำร                  
ช ำนำญกำรพิเศษ             
 

โรงเรียนรำชโบริกำนุเครำะห์  
จังหวัดรำชบุรี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๘     

   ๑. รำงวลัพระรำชทำน ประเภท
สถำนศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ ขนำดกลำง
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. รำงวลัพระรำชทำน ประเภท
สถำนศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ ขนำดใหญ่
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔  (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๓. สถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำร ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ ำปี 
๒๕๕๔ “สถำนศึกษำพอเพียง ๒๕๕๔” 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
หมายเหตุ  รำงวัลล ำดับที่ ๑ เป็นรำงวัลที่
เกินระยะเวลำที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด                      
แต่มีรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

- โครงกำรพัฒนำกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                 

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๒๓ นายวิชา จุลทรักษ์ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 
       
 

โรงเรียนวัดเบญพาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

   1. รางวลัพระราชทานประเภท
สถานศึกษา  ขนาดกลาง ประจ าปี
การศึกษา 2552 (ร้อยละ 100) 
   2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง” ปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ 100)   
   3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ                      
“คุรุสดุดี” ปี 2555 (ร้อยละ 100)  
 
หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ 1 เป็นรางวัลที่
เกินระยะเวลาแต่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
รุ่นที่ 3 ปี 2556                     
(ร้อยละ 100) 
 
 

โครงการพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียงสู่ต้นแบบศูนย์                   
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา        
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง 
หน่วยงำนกำรศึกษำ/

สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                 

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๒๔ นายศักดิ์สถิตย์ กมลบูรณ์ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 
 
 

โรงเรียนวัดทักษิณวารี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 1 

  1. รางวัลพระราชทาน ประเภท 
สถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 
ขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2552 (ร้อยละ 80) 
   2. รางวลัข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ปี พ.ศ. 2556 (ร้อยละ 100) 
   3. รางวลัเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
"คุรุสดุดี"  ปี พ.ศ. 2555 (ร้อยละ 100) 
 
หมายเหตุ  รำงวัลล ำดับที่ ๑ เป็นรำงวัลที่
เกินระยะเวลำที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด            
แต่มีรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ระดบัประถมศึกษา โรงเรียน              
วัดทักษิณวารี เพ่ือรับรางวัล
พระราชทานแบบยั่งยืน              
(ปีการศึกษา 2556) 

 
 
 
 
 
  
  
  
 

 

 
 

 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                 

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๒๕ นายบ ารุง  กรุตเพชร                     
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

วิทยฐานะผู้อ ำนวยกำร               

ช ำนำญกำรพิเศษ 

 
 

โรงเรียนอนุบาลหาญหนองบวั 
(เทพวิทยาคม) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

   1. รางวลัพระราชทาน 
ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 
ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2554 
(ร้อยละ 100) 
   2. รางวลัเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ปี 2555  (ร้อยละ 100) 

รางวัลต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน 
(โรงเรียนในฝัน) ปีการศึกษา 
2553 (ร้อยละ 100) 
 
 
หมายเหตุ  เป็นรำงวัลที่เกิน

ระยะเวลำ แต่มีกำรพัฒนำและ            

ใช้ประโยชน์อย่ำงต่อเนื่อง 

การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา                
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  

 
 
 
 

   
 
 

  

 
 
 



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

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                 

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๒๖ นางวรรณดี  นาคสุขปาน                 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

วิทยฐานะผู้อ ำนวยกำร                      

ช ำนำญกำรพิเศษ 

 
 

โรงเรียนสายน้ าผึ้ง ในพระ
อุปถัมภ์ฯ 
กรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ 

   1. รางวลัพระราชทานประเภทสถานศึกษา             
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 
2552 (โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ) (ร้อยละ 100) 
   2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 
พุทธศักราช 2553  (ร้อยละ 100) 
   3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม                     
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 
“สถานศึกษาพอเพียง 2554”(ร้อยละ 100) 
 
หมายเหตุ  รำงวัลล ำดับที่ ๑ มีกำรพัฒนำและ                                

ใช้ประโยชน์อย่ำงต่อเนื่อง 

- การพัฒนาโรงเรียน                  
สู่ความเป็นสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบ 

 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                 

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๒๗ นายสง่า  มีอินถา 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

วิทยฐานะผู้อ ำนวยกำร              

ช ำนำญกำรพิเศษ 

 
 

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ ์เขต 2 

สถานศึกษาแบบอย่างการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ                  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง 2555" (ร้อยละ 100) 
   
 

   ๑.รางวัลต้นแบบคนดีศรี
แผ่นดินปี ๒๕๕๑ (ร้อยละ 100) 
   2. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน  
(โรงเรียนใกล้บ้าน) พ.ศ. 2553 
(ร้อยละ 100) 

การพัฒนาครูต้นแบบโรงเรียน                 
ในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)                       
สู่มาตรฐานสากลโดยจัดท าสื่อ 
CAI ประกอบการเรียนการสอน 
ของโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 

 
 

  

 หมายเหตุ  รำงวัลล ำดับที่ ๑     

มีกำรพัฒนำและใช้ประโยชน์

อย่ำงต่อเนื่อง 

 

   

 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                 

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๒๘ นำยสวัสดิ์  กรรมสิทธิ์ 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
วิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำร 
ช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓๔ 
 

รำงวัลสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัด    
กิจกรรมกำรเรียนรู้และบริหำรจัดกำร                
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถำนศึกษำพอเพียง” ปี ๒๕๕๕ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

  ๑. รำงวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน       
ปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. รำงวัลต้นแบบโรงเรยีนในฝัน             
รุ่นที ่๓ ปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๓. รำงวัลเสมำ ป.ป.ส. ดีเด่น                   
ปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

โครงกำรพัฒนำโรงเรียน                  
แม่แตงตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่ควำมเป็นเลิศ 



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

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                 

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๒๙ นายวีระ  ดีแนบเนียน 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
วิทยฐานะผู้อ ำนวยกำร 
ช ำนำญกำรพิเศษ 
 

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ 
จังหวัดนครพนม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 22  

รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร 
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2555" 
(ร้อยละ 100) 

  1. รางวัลเกียรติบัตรได้ด าเนินการ
พัฒนาโรงเรียนจนผ่านเป็นโรงเรียน 
"ต้นแบบโรงเรียนในฝัน" รุ่นที่ 3                          
ปี พ.ศ. 2555  (ร้อยละ 100) 
  2. รางวัลได้รับการคัดเลือกเป็น 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจ ำปี 2554 ประเภทผู้สนับสนุน 

(ร้อยละ 100) 

โครงการพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 

ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  
  
  
  
   
    
    

 

 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง 
หน่วยงำนกำรศึกษำ/

สังกัด 

ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่
ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพเทียบเคียง/                 
ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๓๐ นายสุวิทย์ อ่อนทอง      
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

วิทยฐำนะผู้อ านวยการ 

ช ำนำญกำรพิเศษ 

 
 

โรงเรียนชายเขาวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต ๑ 

   ๑. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับ
เพชร ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  (ร้อยละ ๑๐๐) 
    ๒. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง                
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๓. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและบริหาร
จัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”                  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
หมายเหตุ  รำงวัลล ำดับที่ ๓ มีกำร

พัฒนำและใช้ประโยชน์อย่ำงต่อเนื่อง 

วิถีพุทธชั้นน า พ.ศ. ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) โครงการพัฒนาโรงเรียนรางวัล 
พระราชทานเพ่ือด ำรงรักษำ 

สภำพสถำนศึกษำท่ีได้รับรำงวัล 

พระรำชทำน (ภำยในปี 2556) 

 
 
 

  
  
  
  
  
   
    
  

 
  



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

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                         

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๓๑ นำยสมชำย ครึกครื้น 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
วิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำร             
ช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนชะอ ำคุณหญิงเนื่องบุรี  
จังหวัดเพชรบุรี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๑๐ 
 

   ๑. รำงวลัพระรำชทำน ประเภท
สถำนศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำขนำดกลำง
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔  (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. สถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้และแบบกำรบริหำร
จัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถำนศึกษำพอเพียง ๒๕๕๕”                    
(ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๓. สถำนศึกษำที่มีผลกำรพัฒนำระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปี ๒๕๕๒  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
หมายเหตุ   ล ำดบัที่ ๓ เปน็รำงวัลที่เกิน
ระยะเวลำที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด แตม่ีรำยงำน
ผลกำรพัฒนำอยำ่งต่อเนื่อง 

- กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้   
เพ่ือยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                          

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๓๒ นายสมชาย มณีรัตน์ 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
วิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำร 
ช านาญการพิเศษ 
 

โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

  1. สถำนศึกษำแบบอย่ำงการจัดกิจกรรม 
กำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำร                   
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง 2555” (ร้อยละ 60) 
   2. รำงวลัข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปี 2550 (ร้อยละ 100) 
   3. รำงวัลเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ 
คุรุสดุดี ปี 2550 (ร้อยละ 100) 

 

หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ 2 และล าดับที่ 3 
ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้าน โครงการตามรอยพ่อ 
 การศึกษา ปี 2553 (ร้อยละ 100)                แบบพอเพียง 
   
   
   

 
 

  

    

    

    

    

    

    

    

 
 



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

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง 
หน่วยงำนกำรศึกษำ/

สังกัด 

ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่
ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพเทียบเคียง/                          
ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๓๓ นายประสงค์  พวงวรินทร์ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 
 
 
 

โรงเรียนวัดทุ่งคอก 
(สุวรรณสาธุกิจ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี  เขต 2 

  1. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง               
ประจ าปี 2555  (ร้อยละ 100) 
   2. สถานศึกษาแบบอย่างการ
จัดการเรยีนการสอนและบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 
“สถานศึกษาพอเพียง 2554”                              
(ร้อยละ 100) 
 
 
 

   1. รางวลัชนะการประกวดส้วมสุขสันต์
ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ ่               
ปีการศึกษา 2554 (ร้อยละ 100) 
   2. รางวลัชนะการประกวดส้วมสุขสันต์
ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ ่                
ปีการศึกษา 2553 (ร้อยละ 100) 
   3. รางวัลชนะการประกวดส้วมสุขสันต์
ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ ่                  
ปีการศึกษา  2552  (ร้อยละ 100)  
   ๔. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 ปี 2551  
(ร้อยละ 100) 
 
หมายเหตุ  ล าดับที่ 3 และล าดับที่ ๔                           
ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

สถานศึกษาแบบอย่างการ
จัดการเรียนการสอนและ
บริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                          

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๓๔ นำยยรรยง  แก่นสำร 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
วิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำร 
ช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 

โรงเรียนวัดสำรนำรถธรรมำรำม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำระยอง เขต ๒ 
 

สถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำร                        
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถำนศึกษำพอเพียง ๒๕๕๕” (รอบ ๒) 
ประจ ำปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

  ๑. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน               
รุ่นที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๔๙                   
(ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. โรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้กำรสหกรณ์ ประจ ำปี 
๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
หมายเหตุ  ล ำดับที่ ๑ ผู้เสนอขอ
ได้มีรำยงำนกำรพัฒนำผลงำน
และใช้ประโยชน์อย่ำงต่อเนื่อง 
 

โครงกำรพัฒนำแหล่ง 
เรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบบูรณำกำร ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนวัดสำรนำรถธรรมำรำม 

 
 



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

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง 
หน่วยงำนกำรศึกษำ/

สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                          

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๓๕ นางอภิชา  ถีระพันธ์ 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
วิทยฐานะผู้อ ำนวยกำร 
ช ำนำญกำรพิเศษ 
 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
ขอนแก่น 
ส านักบริหารงาน 
การศึกษาพิเศษ 

  1. รางวัลเกียรติบัตรได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการ
คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2554 โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น (ร้อยละ 70) 
   ๒. รางวลัทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รับรางวัล
ชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ราชประชานุเคราะห์ ด้านวิชาการ
โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจ าปีพุทธศักราช 2555 (ร้อยละ 100) 
   ๓. รางวลัทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)                      
รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง โครงการประกวดหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
ประจ ำปีพุทธศักรำช 2554  (ร้อยละ 100) 
 

- โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนโดยเน้นกำรมีส่วน

ร่วมตำมเกณฑส์ถำนศึกษำ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   
   

 

 



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

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียงปีที่ได้รับรำงวัล/                          

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๓๖ นางสาวพรพรรณ อินทรประเสริฐ 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

วิทยฐานะผู้อ ำนวยกำร 

ช ำนำญกำรพิเศษ 

 
 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

   1. รางวลัข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
ประจ าปีพุทธศักราช 2551 (ร้อยละ 100) 
   2. รางวลัสถานศึกษาแบบอย่าง                
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง 2555" (ร้อยละ 100) 
    3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
"คุรุสดุดี"  ปี ๒๕๕๓  (ร้อยละ 100) 
 
หมายเหตุ  ล ำดับที่ ๑ ผู้เสนอขอได้มีรำยงำน
กำรพัฒนำผลงำนและใช้ประโยชน์อย่ำง
ต่อเนื่อง 

เกียรติบัตรได้รับการรับรอง               
เป็นโรงเรียน "ต้นแบบโรงเรียน               
ในฝัน" รุ่นที่ 2 ปี ๒๕๕๔                      
(ร้อยละ 100) 

โครงการบริหารระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผล      
ต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 

 
 

  
  
  
    
    
    
    
    

 
 



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

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                          

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๓๗ นางพรทิพย์  ไพฑูรย์ 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

วิทยฐานะผู้อ ำนวยกำร 

ช ำนำญกำรพิเศษ 

 
 

โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

   1. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม  
จริยธรรม ระดับประเทศประจ าปี 2555  
(ร้อยละ 100) 
   2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  
ประจ าปี 2555  (ร้อยละ 100) 
   3. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปี 2554  (ร้อยละ 100) 
   4. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร 
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ประจ าปี 2555 "สถานศึกษา
พอเพียง 2555" (ร้อยละ 100) 

- โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้มี
คุณภาพอย่างเป็นระบบ                 
ครบวงจรได้ครบทุกด้าน 

  
  
  

  

   

   

   

    

    

 
 



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

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                          

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๓๘ นายสุรัตน์  มุ่งอินกลาง 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
วิทยฐานะผู้อ ำนวยกำร 

ช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

  1. รางวัลพระราชทานประเภท 
สถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 
ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2553 
(ร้อยละ 100) 
  2. รางวัลเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ                  
"คุรุสดุดี" ประจ าปี 2554                            
(ร้อยละ 100) 

   1. รางวลัเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น 
ประจ าปี 2555 (ร้อยละ 80)                               
   2. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้าน
การศึกษา ประจ าปี 2553                    
(ร้อยละ 100) 

โครงการพัฒนาสถานศึกษา 
พอเพียงเป็นสถานศึกษา 
ตามแบบศูนย์การเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจาก
การศึกษา 

 
 
 
 
  

   
   
   
    
     

 

 



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

 สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไป

ที่ได้รับ/ปีที่ได้รับรำงวัล/          
สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพเทียบเคียง/              
ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๓๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยมำนพ  สัตย์อุดม 
ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
วิทยฐำนะรองผู้อ ำนวยกำร 
ช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 
 

โรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ  
จังหวัดระยอง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๑๘ 
 

-    ๑. รำงวลัโครงกำรโรงเรียนเครือข่ำยเชฟรอน 
พลังใจ พลังคน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ ประจ ำปี 
๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๓. ผู้บริหำรดีเด่นส่งเสริมมำตรฐำนระบบ
ต้ำนยำเสพติด (QAD)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๔. ผู้บริหำรดีเด่นส่งเสริมมำตรฐำนระบบ
ต้ำนยำเสพติด (QAD) ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

โครงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 

 



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

 สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพเทียบเคียง/ปีที่
ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำงสำวสุริสำ บุญโชติหิรัญ
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
วิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำร 
ช ำนำญกำรพิเศษ 
 
             
 
 

โรงเรียนบ้ำนค่ำย 
จังหวัดระยอง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๑๘ 
 

เครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  
ประจ ำปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

   ๑. บุคคลส่งเสริมมำตรฐำนระบบกำรต้ำน
ยำเสพติดประเภทดีเด่น(QAD) ระดับผู้บริหำร
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
    ๒. รำงวัลเสมำ ป.ป.ส. ระดับดีเด่น         
ประจ ำปี ๒๕๕๕  (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

กำรพัฒนำโรงเรียนส่งเสริม
สุขภำพระดับเพชร 

 



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

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/                          

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๔๑ นายภักดี เหมทานนท์ 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
วิทยฐำนะผู้อ านวยการ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 

โรงเรยีนเบญจมราชูทิศ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 

    1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 
2553 (ร้อยละ 100) 
   2. รางวลัทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รำงวัลผู้อ ำนวยกำร

สถำนศึกษำมัธยมศึกษำยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ 

ประจ าปี พุทธศักราช 2554  (ร้อยละ 100) 
   3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปี 2553 
(ร้อยละ 100) 

- โครงกำรกำรจัดกิจกรรม 

กำรเรียนรู้และกำรบริหำร

จัดกำรตำมหลักปรัชญำ 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

"สถำนศึกษำพอเพียง” 

ของโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ 

  
  

  

  

  

   

   

   

   

   

    

 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/             

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๔๒ นายสมัย สังฆะพันธ์ 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

วิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำร 

ช ำนำญกำรพิเศษ 

 
 

โรงเรียนบ้านคุ้ม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 

โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ระดับประเทศ พ.ศ. 2555 (ร้อยละ 100) 

    1. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2            
พ.ศ. 2553 (ร้อยละ 100) 
    2. โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า                  
พ.ศ.2554 (ร้อยละ 100) 

โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
บ้านคุ้มให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

 

 

 
  

 
  

 
  

  
 

  
  

 
  

  
 

  
  

 
  

     



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/ 

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๔๓ นางสาวอรนุช  บุญโสภาค               
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 
 
 

โรงเรียนวัดหนองปลิง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1 

  1. โรงเรียนพระราชทาน ประเภท 
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก 
ปี พ.ศ. 2553 (ร้อยละ 100) 
  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด 
กระบวนการเรียนการสอนและ 
การบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา 
พอเพียง" ปี พ.ศ. 2555 (ร้อยละ 100) 

โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 
การสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประจ าปี 2554 (ร้อยละ 100) 

โครงการพัฒนาทักษะชีวิต 
(ปีการศึกษา 2556)  

   
   
   
    
    
     
  

 
  

  
 

  

  
 

  
 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/ 

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๔๔ นำยธีระเดช  จิรำธนทัต 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ                                 
วิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำร                            
ช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธำนี 
จังหวัดอุดรธำนี                                  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๒๐ 
 

รำงวัลสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรบริหำร
จัดกำร ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงประจ ำปี ๒๕๕๔ "สถำนศึกษำ
พอเพียง ๒๕๕๔" (ร้อยละ ๑๐๐) 

  ๑. รำงวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
(โรงเรียนดีใกล้บ้ำน) รุ่นที่ ๒         
พ.ศ. ๒๕๕๓ (โรงเรียนประจักษ์ศิลปำคม)                          
(ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. รำงวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
(โรงเรียนดีใกล้บ้ำน) รุ่นที่ ๓         
พ.ศ.๒๕๕๖ (โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑)                              
(ร้อยละ ๑๐๐) 

โครงกำรพัฒนำ
ห้องปฏิบัติกำรที่เอ้ือต่อ
กำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ โรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธำนี 

 
 
 



 
 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงาน กศน. 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ ปีที่ได้รับรำงวัล/ 

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๔๕ นางณัฎฐนิช รัตนนนท์ไชย 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
วิทยฐำนะผู้อ านวยการช ำนำญกำร 
 
 
 

ศูนย์ กศน.อ าเภอทุ่งช้าง                  
จังหวัดน่าน 
ส านักงาน กศน. 
 

สถำนศึกษำแบบอย่ำงการจัดกิจกรรม                  

กำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำร               

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง               

ปี พ.ศ. 2554 (ร้อยละ 100) 

การจัดมุมหนังสือดีเด่นประเภท                     
ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2554                 
(ร้อยละ 100) 

โครงกำรพัฒนำอำสำสมัคร 
ส่งเสริมกำรอ่ำนใน กศน.ต ำบล 
(กรกฏำคม -กันยำยน 2556) 

 
 
  
  
 

 
 

  
 

  

  
 

  
     
  

 
  

  
 

  
  

 
  

 



 
 
 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงาน กศน. 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ ปีที่ได้รับรำงวัล/ 

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๔๖ นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง            
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

วิทยฐำนะผู้อ านวยการ 

ช ำนำญกำรพิเศษ 

 
 

ศูนย์ กศน.อ าเภอแม่สะเรียง   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ส านักงาน กศน. 
 

  1. รางวัลที่ 1 ระดับประเทศ ประเภทศูนย์

กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำ "แม่ฟ้าหลวง" 

ดีเด่น ปี พ.ศ. 2555 (พ้ืนที่ปกติ)                         
(ร้อยละ 100) 
  2. รางวัลที่ 1 ระดับประเทศ ประเภทศูนย์

กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำ "แม่ฟ้าหลวง" 

ดีเด่น  (พ้ืนที่ทรงงาน) ปี พ.ศ. 2555                           
(ร้อยละ 100) 

  1. คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.                   
ปี พ.ศ. 2555 (ร้อยละ 100) 
  2. รางวัลผู้บริหารศูนย์ กศน.อ าเภอ
ดีเด่น ปี 2555 (ร้อยละ 100) 

โครงการพัฒนาศูนย์                     
การเรียนชุมชนชาวไทย 
ภูเขำ "แม่ฟ้ำหลวง" 

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้  

ตลอดชีวิต (ตุลาคม 2555-

เมษายน 2557) 

 
 
 
 

 
 

 
   

   
    
  

 
 

  
 

  



 
 
 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงาน กศน. 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรำงวัล/

สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๔๗ นายวิเชียร โชตชิ่วง 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

วิทยฐำนะผู้อ านวยการ 

ช ำนำญกำรพิเศษ 

 

ศูนย์ กศน.อ าเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา 
ส านักงาน กศน. 
 

   1. รางวัลที่ 1 ระดับประเทศประเภท ศรช.               

ในเขตพ้ืนที่เฉพำะกิจภำคใต้ ประจ าปี

พุทธศักราช 2554 (ร้อยละ 100) 
   2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม                 

กำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรตำม                               

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 

2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555" 
(ร้อยละ 100) 

รางวัล กศน. ต าบลดีเด่น 
ประจ าปีพุทธศักราช 2553 
(ร้อยละ 100) 

กศน.ต ำบลท่ำประดู่ 
ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 

 
 
  

   

    

    

    
    
    
     

 



 
 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา    สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงาน กศน. 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/  

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๔๘ นายเจริญ สุวรรณวงศ์                
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

วิทยฐำนะผู้อ านวยการ 

ช ำนำญกำรพิเศษ 

 
 

ศูนย์ กศน.อ าเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา 
ส านักงาน กศน. 
 

  1. รางวัลห้องสมุดประชาชน ดีเด่น 
ประจ าปี 2555 (ร้อยละ 100) 
  2. รางวัลภาคีเครือข่าย รางวัลที่ 1 
ระดับประเทศ ประจ าปีพุทธศักราช 2555 
(ร้อยละ 70) 

  1. รำงวัลห้องสมุดประชำชนจังหวัด

ดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2553                       
(ร้อยละ 100)   
  2. จัดมุมหนังสือเพ่ือส่งเสริม                   

กำรอ่ำนดีเด่น ประเภทในบ้าน                    

(ป ี2554) (ร้อยละ 100)   

กำรพัฒนำกิจกรรม

ส่งเสริมกำรอ่ำนใน กศน.

ต าบล ของอ าเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลำ 

 
 
 
 

   
    
     
     
     
     

 



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

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/  

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๔๙ นำงสำวรุจิรำ  แกล้วทะนงค์ 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
วิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำร                      
ช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำสงขลำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 
 

   ๑. รำงวัลชนะเลิศ "กำรศึกษำกระบวนกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เมล็ดมะม่วงแช่อ่ิมและอบแห้ง" กำรประกวด
โครงงำนวิทยำศำสตร์อำชีวศึกษำ-เอสโซ่ 
ระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. รำงวัลชนะเลิศอันดับ๑กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ระดับชำติประเภทที่๓สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป "บ๋วยชมภู่พลำสติก" ปีกำรศึกษำ
๒๕๕๕  (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๓. รำงวัลชนะเลิศอันดับ๑กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ระดับชำติประเภทที๓่สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป "เมล็ดมะม่วงเบำแช่อ่ิมและ
อบแห้ง" ปีกำรศึกษำ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

- กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่
กำรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำน
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

 
 
 



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

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง 
หน่วยงำนกำรศึกษำ/

สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/  

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๕๐ นำงณพสร  สวัสดิบุญญำ 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
วิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำร 
ช ำนำญกำรพิเศษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำธนบุรี 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรอำชีวศึกษำ 

 

   ๑. รำงวลัพระรำชทำนประเภท
สถำนศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำ                    
ขนำดกลำง ปีกำรศึกษำ 2554                      
(ร้อยละ 100) 
   ๒. กำรจัดสถำนที่เรียนรู้เทคโนโลย ี

เฉพำะทำง ประจ ำปี 2554 

(ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพและตัดต่อ                     
วีดีทัศน์) (ร้อยละ 100) 
 

 
 

  1. รางวัลชนะเลิศโล่พระราชทาน                    
การประกวด โคมแขวนประเภทดอกไม้สด                   
ประจ าปี 2554 (ร้อยละ 100) 
  2. รางวัลชนะเลิศโล่พระราชทาน                      
การประกวดโคมแขวนประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2555                         
(ร้อยละ 100) 

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรเรียนกำรสอน โดยจัด
ห้องเรียนปฏิบัติกำรเป็น
ห้องเรียนรู้เทคโนโลยี                  
เฉพำะทำง 
 
 
 
 
 

 
 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติชึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขาบริหารการศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต ำแหน่ง หน่วยงำนกำรศึกษำ/สังกัด 
ชื่อรำงวัลสูงสุดระดับชำติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ชื่อผลงำนดีเด่นฯ ที่มีคุณภำพ
เทียบเคียง/  

ปีที่ได้รับรำงวัล/สัดส่วนกำรจัดท ำ 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(จ ำนวน ๑ เรื่อง) 

๕๑ นำงสำวชมพูนุช  บัวบังศร
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
วิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำร 
ช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยำลัยพำณิชยกำรเชตุพน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร                  

กำรอำชีวศึกษำ 

 

   ๑. รำงวลัพระรำชทำน ประเภทสถำนศึกษำ                           
ระดับอำชีวศึกษำ ขนำดกลำง ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๑  (ร้อยละ ๘๐) 
    ๒.  รำงวัลพระรำชทำน ประเภทสถำนศึกษำ 
ระดับอำชีวศึกษำ ขนำดใหญ่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๕  (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๓. ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี ๒๕๕๔                              
(ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๔. สถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกระบวนกำร
เรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ ำปี ๒๕๕๓ 
“สถำนศึกษำพอเพียง ๒๕๕๓”  (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

หมายเหตุ รำงวัลล ำดับที่ ๑ ผู้ขอมีกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

- โครงกำรพัฒนำทักษะกำรท ำ
วิจัยและนวัตกรรมส ำหรับครู 
และนักเรียน นักศึกษำ 



แบบคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินตามหลกัเกณฑ์และวธีิการ 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที)ประสพผลสําเร็จเป็นที)ประจักษ์  

มีวทิยฐานะหรือเลื)อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพเิศษและวทิยฐานะเชี)ยวชาญ 
 

 

ข้อมูลของผู้คัดค้าน 
1.  ชื�อ ...........................................ชื�อสกุล.......................................................... 

2.  หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน………………………………………………… 

3.  อาชีพ        รับราชการ   ตาํแหน่ง............................ระดบั/วทิยฐานะ............................ 

         สังกดั.................................            

   อื�นๆ ระบุ............................................ 

4.  ที�อยูที่�สามารถติดต่อได.้................................................................................................ 

5.  หมายเลขโทรศพัท.์.................................e-mail address…………………..………… 
 

มีความประสงค์ขอคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือก ชื�อ..................................ชื�อสกุล...........................

ตาํแหน่ง.............................................สังกดั......................................................... 

โดยมีประเด็นคัดค้านดังนี3 

 1. ดา้นคุณสมบติั 

 .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

 2. ดา้นผลงาน 

 .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

 3. ดา้นอื�น  ๆ

 .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................  
 

 

ขอรับรองวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ ถูกตอ้ง และเป็นความจริง 
 

 

       ลงชื�อ................................................................. 

            (.................................................................) 

       ผูค้ดัคา้น 

       วนัที�..........เดือน....................พ.ศ....................... 

 

หมายเหตุ คาํคดัคา้นจะไดรั้บการพิจารณาต่อเมื�อระบุขอ้มูลของผูค้ดัคา้นชดัเจน และควรระบุ 

                 ประเด็นการคดัคา้นไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A 4 




