




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

สายงานการสอน   สาขาวิทยาศาสตร์  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับที่ 

 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

 

หน่วยงานการศึกษา/     
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

    ๑ นางธนวรรณ 
      รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
ต าแหน่งครู  
วิทยฐานะครูช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนหาดส าราญ
วิทยาคม จังหวัดตรัง 
ส านักงานเตตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เตต 13 

  รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” ประจ าปี 2555  
(ร้อยละ 100)  
 

  รางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”  
ระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. 2555 
ตามโครงการ “ตามรอยเกียรติยศครู              
ผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู”  
(ร้อยละ 100) 

การจัดการเรียนการสอน 
วิทยาศาสตร์ โดยการสร้าง 
ศรัทธาและพัฒนาจิตพิสัย 
ด้วยการบูรณาการ 
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น 
 

 

 



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

สายงานการสอน   สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน)  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับที่ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

 

หน่วยงานการศึกษา/     
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

๒ นางนิภาพรรณ พิพิทจันทร์ 
ต าแหน่งครู  
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเมืองไผ่ 
ส านักงานเตตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สระแก้ว  
เตต 2 

  1) ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
การแต่งตันการแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4–ป.6                    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ประจ าปีการศึกษา 2553 (ร้อยละ 100)  
  2) รางวัลการแปรรูปอาหาร ช่วงชั้นที่ 2 
และเต้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดบัชาติ “เก่งสร้างชาติ” Our Best For Thailand  
(ร้อยละ 100) 
  3) นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา 
ตนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2552 (ร้อยละ 100) 
 
หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ 3 ผู้เสนอตอได้รายงาน 
การพัฒนาผลงาน และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีตองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนเมืองไผ่ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบโครงงาน 
 

 

 



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

สายงานการสอน สาขาพลศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดั
บท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ /ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่
ได้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีท่ีได้รับรางวัล/

สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายมานพ ดีงาม     
ต าแหน่งครู    
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 

โรงเรียนกัลยาณวัตร 
จังหวัดตอนแก่น 
ส านักงานเตตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เตต 25 
 

   ๑. ครูผู้สอน ชนะอันดับที่ 1
ประเภท วิ่ง 1,500 เมตร ชาย 
การแต่งตันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประจ าปี 2555 
"อุบลราชธานีเกมส์" (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. ครูผู้สอน ชนะอันดับที่ 1 
ประเภท วิ่งวิบาก 2,000 เมตร 
ชาย การแต่งตันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 
ประจ าปี 2555 "อุบลราชธานี
เกมส์" (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๓. ครูผู้สอน อันดับที่ 1  
วิ่ง 1,500 เมตร ชาย การแต่งตัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ที่ 28 
(พ.ศ. 2555) "ภูเก็ตเกมส์" 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

   
 
 
 

   โครงการฝึกซ้อมกรีฑา 
เพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพ
ป้องกันยาเสพติด ส่งเสริม 
ความเป็นเลิศด้านกรีฑา  
และหาทุนเพ่ือการศึกษา 
เป็นโครงการต่อเนื่องที่ท ามาแล้ว 
 

 



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

สายงานการสอนสาขาพลศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล /ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่
ได้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีท่ีได้รับรางวัล/

สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายมานพ ดีงาม     
ต าแหน่งครู    
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 

โรงเรียนกัลยาณวัตร 
จังหวัดตอนแก่น 
ส านักงานเตตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เตต 25 
 

   ๔. ครูผู้สอน อันดับที่ 1 วิ่งวิบาก 
2,000 เมตร ชาย การแต่งตันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28  
(พ.ศ.2555) (ร้อยละ ๑๐๐) 
    
 

   
 
 
 

    

 

 



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

สายงานการสอน สาขากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล /ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่
ได้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล 
ต าแหน่งครู    
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 

โรงเรียนตามแก่นนคร 
ส านักงานเตตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เตต 25 
 

   เครื่องหมายเชิดชูเกียรต ิ 
"คุรุสดุด"ี ปี 2555 (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

  ๑. รางวัลพระราชทานสถานศึกษา 
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ตนาดใหญ ่ประจ าปีการศึกษา 2555 
(ร้อยละ ๘๐) 
   ๒. รางวลัครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2553 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
    
 

   โครงการการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
ให้มีทักษะที่จ าเป็นตอง
ผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 
เ พ่ื อ เตรี ยมความพร้ อม  
ในการด าเนินชีวิตในสังคม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) 

 

 



 
 

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

สายงานการสอน     สาขาคณิตศาสตร ์
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 

ที ่
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 
๕ นางยุพา  ปานตาว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์    1. เกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระ  การพัฒนานักเรียนที่เรียนรู้ช้า 

 ต าแหน่งครู ส านักงานเตตพ้ืนที่การศึกษา การเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น ระดับเตตพ้ืนที่  โดยใช้ชุดกิจกรรมซ่อมเสริม 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เตต 1 การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด  เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร 
   ประจ าปี 2554  (ร้อยละ 100)  จ านวนนับ ชั้นประถมศึกษา 
      2. รางวลัทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC   ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 
   AWARDS) รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง    
   ประจ าปี 2554  (ร้อยละ 100)   
      3. รางวลัเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   
   "คุรุสดุดี" ประจ าปี 2555  (ร้อยละ 100)   
      

 

 

 

 

 



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

สายงานการสอน สาขาวิทยาศาสตร ์
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปี
ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

๖ นางกานดา  ช่วงชัย 
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
จังหวัดเชียงราย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๖ 
 

  ๑) ครูต้นแบบวิชาวิทยาศาสตร์ ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาต ิประจ าปี ๒๕๔๓  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒) ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น  
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี ๒๕๔๗   
(ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๓) รางวัลบัณณาสสมโภช  
ประจ าปี ๒๕๔๗  (ร้อยละ ๘๐) 
  ๔) รางวัลบัณณาสสมโภช  
ประจ าปี ๒๕๕๓  (ร้อยละ ๘๐)  
 
หมายเหตุ รางวลัล าดับที่ ๑ - ๓  
              มีการพัฒนางานและใช้ประโยชน์ 
            อย่างต่อเนื่อง 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

     การพัฒนาคู่มือการจัด
กิจกรรมการแสวงหาความรู้
เพ่ือแก้ปัญหาชุมชน 

 



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

สายงานการสอน สาขาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

๗ นางมยุรีย์  อัฐวงศ์ 
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส  
(เทศรัฐราษฏร์นุกูล)  
ส านักงานเตตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เตต 1 

1) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  
ระดับเตตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด 
ประจ าปี ๒๕๕๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น 
(ร้อยละ ๑๐๐)      

         2 )  ร า ง วั ล ท ร ง คุ ณ ค่ า  ส พฐ . 
(OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
(ร้อยละ 100) 
          

      รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ป ีพ.ศ. ๒๕๕๕ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

   

   การพัฒนาวิธีการสอนที่
เน้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ CIPPA MODEL และ
หลักปรัชญาตองเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือพัฒนาทักษะ
การคิดโดยใช้กิจกรรม  

ตามรอยพ่อสู่ชีวิตพอเพียง 
ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 
(เทศรัฐราษฏร์นุกูล) 

 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชีย่วชาญ 

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

 

 
ล าดับ 

ที ่

 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 
 

 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลง                   
ในการพัฒนางาน(จ านวน 

๑ เรื่อง) 
๘ นายวรรณชัย เหล่าทรัพย์ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ ารุง  1. โรงเรียนส่งเสริมสุตภาพระดับเพชร     โครงการพัฒนา 

 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเตตพ้ืนที่การศึกษา ปี 2555 (ร้อยละ 100)  การบริหารโรงเรียน 

 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ประถมศึกษาตาก เตต 2  2. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและ   แบบมีส่วนร่วมในการ 
 ช านาญการพิเศษ  จริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2555  พัฒนาส่งเสริมพัฒนาการ 
   (ร้อยละ 100)  ทั้ง 4 ด้าน ของนักเรียน 

    3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด  ระดับก่อนประถมศึกษา 
   กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร  โรงเรียนบ้านแม่ระมาด- 
   จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  ราษฎร์บ ารุง 
   พอเพียง ประจ าปี 2554 "สถานศึกษา   
   พอเพียง 2554" (ร้อยละ 100)   
      
      
      
      

 

 



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

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล /
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่
ได้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธีรเดช จิราธนทัต
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา   
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 
 

โรงเรียนมธัยมสิริวัณวร๑ี 
อุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๐ 
 

   รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ 
การบริหารจัดการตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ประจ าปี ๒๕๕๔    
“สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๔”  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 

 

 

  ๑. รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝนั 
(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ 2  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. รางวลัต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ 3  
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๖  (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๑  
 ผู้เสนอขอได้พัฒนาผลงานและ 
ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 

 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เขา้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

๑๐ นายชัชชวาลย์  งามต า 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ   
 
 
 
 
 

โรงเรียนพร้านีลวัชระ 
ส านักงานเตตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เตต ๒ 
 
 
 

  ๑) โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและ 
จริยธรรมระดับประเทศ ปี 2555  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒) สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาตองเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 

  โรงเรียนดีประจ าต าบล ปี 2554 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม เพชรตองพร้า 
โรงเรียนพร้านีลวัชระ 

 

 

 

 



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

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล /
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่
ได้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทวีศิลป์ สารแสน 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา   
วิทยฐานะ 
รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาช านาญการ
พิเศษ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๕ 
 

   ๑. รางวลัข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
"คุรุสดุดี" ปี ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 

 

 

หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๑ และ
รางวัลล าดับที่ ๒ ผู้เสนอขอได้
พัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง 

๑. รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕๕๔ ประเภทผูส้นับสนุน 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
๒. รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

   โครงการอบรมลูกเสือแกนน า
ต้านภัยยาเสพติด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๕ 

 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล /ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่
ได้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายประวิช  ยะรินทร์
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
วิทยฐานะรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ช านาญการพิเศษ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต ๕ 
 

   ๑. ต้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2555  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายอด
เยี่ยมด้านการบริหารจัดการ 
ประจ าปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๓. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
"คุรุสดุดี" ปี พ.ศ. 2541 
 

หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๓ ผู้เสนอ
ขอได้ได้มีการพัฒนาผลงานและ
การใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การบริหาร จัดกา ร  
เพ่ือพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยใช้การบริหารแบบร่วมมือ 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล /ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่
ได้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการ

จัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีท่ีได้รับรางวัล/

สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา    
วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 
 

วิทยาลั ยสาร พัดช่ าง  
พระนครศรี อ ยุ ธย า  
ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
 

 

    ๑. รางวัลสุดยอดส้วมนวัตกรรม
ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๔  (ร้อยละ ๑๐๐) 
    ๒.  รางวัลพระราชทาน ประเภท
สถานศึกษา ระดับการศึกษาวิชาชีพ
ขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๔  (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๓. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กระบวนการ เ รี ยนการสอน  
และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ประจ าปี ๒๕๕๓ 
"สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๓"  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 

   รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 
เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้าน
การศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(ร้อยละ ๑๐๐)  

   โครงการพัฒนานวัตกรรม  
ส้วมสถานศึกษาและอารยะสถาปัตย์ 
สู่ศูนย์การเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 

 



 
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 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปีท่ีได้รับรางวัล/

สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน  (จ านวน ๑ เรื่อง) 

๑๔ นายส าเร็จ  วงศ์ศักดา        
ต าแหน่งผู้อ านวยการ   
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 

วิทยาลัยเทคนิค                                           
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ   
ส านักงานคณะกรรมการ      
การอาชีวศึกษา 

    1) สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ประจ าปี 2553 “สถานศึกษาพอเพียง 2553” (ร้อยละ 100) 
    2) สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับอุดมศึกษา               
ปีการศึกษา 2548 (ร้อยละ 100) 
    3) สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา     
ตนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2555 (ร้อยละ 100) 
    4) รางวัลห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษา ดี เด่น  
ประจ าปี 2555  (ร้อยละ 100) 
 

 

 

หมายเหตุ   รางวัลล าดับที่ 2 มีการพัฒนางานและใช้ประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง 

   การพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐานห้องสมุด  
ตามประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย      
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2549 
(มาตรฐานห้องสมุดด้านที่ 7 ด้านเทคโนโลยี) 
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