
 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

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

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/  

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/             
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

๑ นางสาวสิรลิักษณ ์ 

 สิทธิสังข ์            

ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะครูช านาญการ 

โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต ๓ 

 

      ครูผูส้อนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา /

หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี ๒๕๕๕            

สาขาปฐมวัย  (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

       รางวัล "ครูดีในดวงใจ" พ.ศ. ๒๕๕๖        
(ร้อยละ ๑๐๐) 

    ส่งเสริมความสามารถ     

ด้านการพูด ด้วยกิจกรรม

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์            

ในโครงการ                  

"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ประเทศไทย" 

 
 
 
 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

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

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ล าดับ
ที ่

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

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

2 นายวิชิต  แทบท้าว โรงเรียนค าเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์    1. เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมชุมนุมการจัดสวนถาด 
 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  
 วิทยฐานะครูช านาญการ มัธยมศึกษา เขต 28 ระดับชั้น ไม่ก าหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62  
  จังหวัดยโสธร ปีการศึกษา 2555  (ร้อยละ 100)  
      2. เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  
   รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2553    
   (ร้อยละ 100)  
      3. เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  
   รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2553    
   (ร้อยละ 100)  
     

 
 
 
 
 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

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

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพ 
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

3 นายเชษฐา  ชื่นบาน โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา    1. รางวลัผู้ฝึกสอนกีฬาเปตองประเภททีม  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
 ต าแหน่งครู จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง  ด้านกีฬาเปตอง 
 วิทยฐานะครูช านาญการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประเภททีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ   
  มัธยมศึกษา เขต 12 ครั้งที่ 23  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2550     
   (ร้อยละ 100)   
      2. เกียรติบัตรผู้ฝึกสอนนักกีฬาเปตอง ชนะเลิศ    
   กีฬาเปตอง ประเภทชายคู่ ในการแข่งขันกีฬานักเรียน   
   นักศึกษา ครั้งที่ 34 "เมืองแพร่เกมส์" ปี 2556     
   (ร้อยละ 85)   
      
   หมายเหตุ   
      รางวัลล าดับที่ 1 ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนางาน   
   อย่างต่อเนื่อง   
      

 
 
 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

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

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป 

ที่ได้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการ
จัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพ 
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

4 นายสันทัศน์  ทับสุวรรณ์ 
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะครูช านาญการ 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

   ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง  
(Gold Award) การแข่งขันศิลปะ 
ระดับชาติ (International Children's 
Art Exhibition) ปี 2555   
(ร้อยละ 100) 

   1. รางวลัยอดเยี่ยมโครงการ 
ประกวดวาดภาพเยาวชน 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
ปี 2553  (ร้อยละ 100) 
   2. การประกวดศิลปกรรมเด็กและ 
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ปี 2553   
(ร้อยละ 100) 

โครงการพัฒนาทักษะ
ศิลปะสู่ความเป็นเลิศ 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

    
     
     
     
     
     
      

 
 
 
 
 
 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

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

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

5 นางสาวประกิตศรี เผ่าเมือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    รางวัลเกียรติบัตรเป็นครูผู้สอนดีเด่น    1. รางวลับัตรเกียรติคุณให้เป็น โครงการพัฒนาศักยภาพในการ 
 ต าแหน่งครู พัฒนาการ นนทบุรี ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงาน  แบบอย่างของครูดีเด่น ปี 2552   ใช้โปรแกรม GSP ของนักเรียน 
 วิทยฐานะครูช านาญการ จังหวัดนนทบุรี ต้นสังกัด ประจ าปี 2555 (ร้อยละ 100) "ชุมนุมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น      2. ครูที่ปรึกษาของนักเรียนที่ได้รับ ด้วยโปรแกรม GSP" 
  มัธยมศึกษา เขต 3 (ร้อยละ 100) เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวด  
    ผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถ  
    ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม  
     The Geometer's  Sketchpad  
    ปี 2552  (ร้อยละ 100)  
      
    หมายเหตุ  
       รางวัลล าดับที่ 1 และล าดับที่ 2  
    ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
      

 
 
 
 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

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

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง   หน่วยงานการศึกษา/สังกัด    
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

6 นายสมยศ  พงศาปาน โรงเรียนบ้านขอนหาด     1. รางวลัชนะเลิศ โครงการวิทยุการบินฯ นวัตกรรมแบบฝึกทักษะ 
 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่  มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จ กีฬาวอลเลย์บอล 
 วิทยฐานะครูช านาญการ การศึกษาประถมศึกษา   พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ความเป็นเลิศ ส าหรับ 
  นครศรีธรรมราช เขต 3  ประจ าปี 2555 ซึ่งได้รับรองมาตรฐานการแข่งขัน นักเรียนอายุไม่เกิน 12 ปี 
    จากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย  
    (ร้อยละ 100)  
       2. รางวลัชนะเลิศ โครงการวิทยุการบินฯ   
    มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ  
    พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
    ประจ าปี 2548, 2549, 2550, 2551   
    (ร้อยละ 100)  
    หมายเหตุ  
       รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนา  
    อย่างต่อเนื่อง  
      

 

 
 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

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

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/             

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง             

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน ๑ เรื่อง) 

7 นางพรพิไล เดชภักดี 
คร ู

วิทยฐานะครูช านาญการ 

โรงเรียนอนุบาล- 
ควนกาหลง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 
สตูล 

  รางวัลครูผู้ฝึกสอน "การอ่านจับใจความ" 
ประเภทบกพร่องทางร่างกายได้รับ 
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2553 
(ร้อยละ 100) 

   โล่เกียรติคุณ "หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร" 
ประจ าปี 2553  (ร้อยละ 100) 

 โครงการพัฒนา 
การจัดการศึกษา 
พิเศษ เรียนร่วม 
ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนอนุบาล 
ควนกาหลง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถม 
ศึกษาสตูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

สายงานการสอน     สาขา การศึกษาพิเศษ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปีท่ีได้รับรางวัล/

สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน ๑ เรื่อง) 

8 นางวรฤทัย  นุริตมนต์ 
คร ู
วิทยฐานะครชู านาญการ 

โรงเรียนสอนคนตาบอด 1. ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญ 
ทองชนะเลิศ กิจกรรมนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่อง 
ทางการเห็นไม่ก าหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554  (ร้อยละ 100) 
    2. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ 
เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมท าอาหาร ประเภทบกพร่อง 
ทางการมองเห็น ไม่ก าหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 
(ร้อยละ 100) 

"พัฒนาการเล่านิทานนักเรียน 
บกพร่องทางการเห็นเรียนรว่ม 
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาคมสู่ 
ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ" 
(ระยะเวลาด าเนินการ :  
ปีการศึกษา 2556) 

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 มัธยมศึกษา  เขต 11 
  
  
  
   
    
     
     
     
     

 
 
 
 
 



 
 
 
 

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

สายงานการสอน     สาขาศิลปะ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีทีไ่ด้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

9 นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม    1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ โครงการพัฒนาวงดนตรีไทยด้วย 
 ต าแหน่งครู จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมขับร้องเพลงไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 "พี่สอนน้อง และ เพ่ือนสอนเพ่ือน" 
 วิทยฐานะครูช านาญการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62  
  มัธยมศึกษา เขต 42 ปีการศึกษา 2555  (ร้อยละ 100)  
      2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การเดี่ยวจะเข้  
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
   ระดับชาติ ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553  (ร้อยละ 100)  
      
     

 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

สายงานการสอน  สาขาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

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

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

10 นางพรรณี  ภวภูตานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี    1. รางวลัครูผู้สอนดีเด่นระดับ  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ 
 ต าแหน่งครู จังหวัดอุตรดิตถ์ เขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด  แหล่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้   ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
  มัธยมศึกษา เขต 39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ดีเด่น  (ร้อยละ 100)  สังคมศึกษา ศาสนาและ 
      2. รางวลัทรงคุณค่า สพฐ.   วัฒนธรรม 
   (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศ   
   ระดับเหรียญทอง โครงการประกวด   
   หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น   
   ที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์   
   ประจ าปีพุทธศักราช 2555   
   (ร้อยละ 100)   
      3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   
   "คุรุสดุดี" ปี พ.ศ. 2555   
   (ร้อยละ 100)   
      

 



 
 

 

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

สายงานการสอน  สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล 

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

ข้อตกลงในการพัฒนางาน  
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

11 นางสุภา  ชนะกุลตาม
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนเม็งรายมหาราช
วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๓๖ 

    ๑)   ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันท าอาหารคาว
จานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน  (ขนมไทย) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓           
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ปี ๒๕๕๕  (ร้อยละ ๑๐๐) 

  ๒)   ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมท าอาหารคาวหวาน  
เพ่ือสุขภาพ (ประเภทเส้น) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑ ปี ๒๕๕๔  (ร้อยละ ๑๐๐) 
 ๓)   ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี

๒๕๕๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

  หมายเหตุ รางวลัล าดับที่ ๓ มกีารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

       

   โครงการพัฒนาเมนูอาหาร
สร้างสรรคต์ามปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

 
 
 
 



 
 

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

สายงานการสอน     สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

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

สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

12 นางสุมน  คณานิตย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์    1. Innovation Teachers Leadership Health Land Android  
 ต าแหน่งครู สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี Award 2011 ระดับประเทศ  (ร้อยละ 100) Application วิชาสุขศึกษา 
 วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ กรุงเทพมหานคร    2. สื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  (Web Media) ปี 2554  (รอ้ยละ 100) โรงเรียนสตรีวิทยา 2 
  เขต 2    3. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  
   และพลศึกษา ดีเด่น ประจ าปี 2555  (ร้อยละ 100)  
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

สายงานการสอน     สาขาพลศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

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

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพ 
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

13 นายสุระคม  กรรณรงค์ โรงเรียนวัดราชโอรส    1. ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาแฮนด์บอล    รางวัลชนะเลิศแฮนด์บอล งานพัฒนาศักยภาพ 
 ต าแหน่งครู กรุงเทพมหานคร ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ชายหาดหญิง  กีฬาแฮนด์บอลชายหาด 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา "เชียงใหม่เกมส์"  ปี 2555 (ร้อยละ 100) ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 4 เพ่ือความเป็นเลิศ 
  มัธยมศึกษา เขต 1    2. รางวลัชนะเลิศล าดับที่ 1 กีฬาแฮนด์บอล ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
   ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556  (ร้อยละ 80)  
   ครั้งที่ 26 "มะขามหวานเกมส์" จังหวัดเพชรบูรณ์    
   ปี 2553 (ร้อยละ 100)   
      3. เกียรติบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลดีเด่น   
   ประจ าปี 2553 (นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ)    
   การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย   
   ครั้งที่ 31 "เมืองช้างเกมส์"  ณ จังหวัดสุรินทร์     
   (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหตุ   
      รางวัลล าดับที่ 2 และล าดับที่ 3  ผู้เสนอขอ   
   ได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   
      

 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง   หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

14 นางนิภาภรณ์  ข าปาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    1. ครูภาษาไทยดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา 
จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2540  (รางวัล 
เข็มเชิดชูเกียรติ จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ) 
(ร้อยละ 100) 
   2. รางวลัข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
ประจ าปี 2554  (ร้อยละ 100) 

   รางวัลครูเป็นแบบอย่างของครูดีเด่น โครงการหมอภาษา 
 ต าแหน่งครู พัฒนาการ นนทบุรี ประจ าปี 2555  (ร้อยละ 100) พัฒนาเยาวชน 
 วิทยฐานะ 

ครูช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

  
 

  มัธยมศึกษา เขต 3   
     
     
      
   หมายเหตุ   
      รางวัลล าดับที่ 1 ผู้เสนอขอได้มีการ   
   พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   
      

 
 
 
 
 
 
 



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

สายงานการสอน     สาขาพลศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรางวัล/

สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนา
งาน(จ านวน ๑ เรื่อง) 

15 นายสุพจน์  ปัญจพงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล    1. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรยีญทอง    "ครูดีในดวงใจ" พ.ศ. 2554 โครงการพัฒนานักเรียน 
 ต าแหน่งครู จังหวัดอุบลราชธานี กีฬากรีฑา กีฬาเยาวชนแห่งชาติ (ร้อยละ 100) สู่ความเป็นเลิศ 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 29 มหาสารคามเกมส์ ปี 2556  ทางด้านกรีฑา 
  มัธยมศึกษา เขต 29 (ร้อยละ 100)   
      2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล   
   เหรียญรวมชนะเลิศ หญิง ชนิดกีฬากรีฑา   
   การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ   
   ครั้งที่ 33 ประจ าปี 2555   
   "อุบลราชธานีเกมส์"  (ร้อยละ 100)   
      3. ครูผู้ฝึกสอนนักกรีฑาได้อันดับที่ 1   
   การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา   
   แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 "เมืองช้างเกมส์"     
   ปี 2553 (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหตุ   
      รางวัลล าดับที่ 3 ผู้เสนอขอได้มีการ   
   พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   



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

สายงานการสอน     สาขา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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) 

16 นางสาวจิราภรณ์  เพชรปัญญา โรงเรียนสรรพวิทยาคม   1. ประกาศกิตติคุณสุดยอดครูผู้เป็น   1. โรงเรียนที่ได้รับรางวัลโครงงาน การพัฒนาเพ่ือเพ่ิม 
 คร ู จังหวัดตาก กัลยาณมิตร ระดับประเทศ ปี 2555 คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ยอดเยี่ยม ศักยภาพในการเรียน 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ร้อยละ 100) ระดับประเทศ โครงงานคุณธรรมเฉลิม และการจัดท า 
  มัธยมศึกษา เขต 38   2. ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่ พระเกียรติ เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง โครงงานคุณธรรม 
   การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2554 (ร้อยละ 90) เฉลิมพระเกียรติสู่ 
   ประจ าปี 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้   2. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม  ความมีจิตสารธารณะ 
   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2555 ของเยาวชนคนรักษ์ 
   (ร้อยละ 100) (ร้อยละ 80) แผ่นดินไทย 
     โรงเรียนสรรพ 
     วิทยาคม (สาขา 
     พัฒนาเยาวชน 
   หมายเหตุ  บ าเพ็ญประโยชน์ 
      รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้พัฒนา  และส่งเสริมการมี 
   อย่างต่อเนื่อง  ส่วนร่วมของ 
     เยาวชน) 

 
 
 
 



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

สายงานการสอน     สาขา วิทยาศาสตร์ 
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) 

17 นางอรุณรุ่ง  พงษ์ศรี โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย   1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่    บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวน  การจัดการเรียนรู้ 
 ครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด  การเรียนรู้ ปี 2544 ด้านการพัฒนา โดยใช้นวัตกรรม  
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ประถมศึกษานครราชสีมา  ประจ าปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ 3 บท ตามกรอบ 
  เขต 2 วิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 2555  APDE Model 
   (ร้อยละ 100)  ที่มีผลต่อทักษะ 
     2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.   การคิดผลสัมฤทธิ์ 
   (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศ   ทางการเรียนและ 
   ระดับเหรียญทอง โครงการประกวด  ทักษะกระบวนการ 
   หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่  ทางวิทยาศาสตร์ 
   ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  ของนักเรียน 
   ประจ าปี 2554 ด้านนวัตกรรมและ  ชั้นประถมศึกษา 
   เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษากลุ่มสาระ หมายเหตุ ปีที่ 3 
   การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 100)    รางวัลดังกล่าว ผู้เสนอขอได้พัฒนา  
    อย่างต่อเนื่อง  
      
      

 
 



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

สายงานการสอน     สาขา ภาษาไทย 
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) 

18 นางศรีสมร  หมื่นแก้ว โรงเรียนวังทองพิทยาคม   1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่   1. ครูดีในดวงใจ ประจ าปี 2548   การพัฒนา 
 คร ู จังหวัดพิษณุโลก การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด (ร้อยละ 100) ชุดกิจกรรมส่งเสริม 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้   2. ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็น ความสามารถ 
  มัธยมศึกษา เขต 39 ภาษาไทยดีเด่น (ร้อยละ 100) ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ในการคิดวิเคราะห์ 
      2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี  เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน เรื่องอิเหนาตอนศึก 
   ปี 2554  (ร้อยละ 100) การปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต กะหมังกุหนิง 
    ให้ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ปี 2554 (ร้อยละ 100) ภาษาไทย ส าหรับ 
     นักเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษา 
    หมายเหตุ ปีที่ 4 
       รางวัลล าดับที่ 1 ผู้เสนอขอได้พัฒนา  
    อย่างต่อเนื่อง  
      



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับ 

ที ่

 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

 

 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่
ได้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการ

จัดท า 

 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลง                   
ในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

19 นางณฐนันท์ หล่อสมฤดี โรงเรียนนครสวรรค์   1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่  1. ครูดีในดวงใจ ป ี2551 (รอ้ยละ 100)   โครงการพัฒนา 
 คร ู จังหวัดนครสวรรค์ การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด  2. บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการ การจัดท าโครงงาน 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ ปี 2545 คุณธรรม จริยธรรม 
  มัธยมศึกษา เขต 42 สังคมฯ (ร้อยละ 100) (ร้อยละ 100) โรงเรียนนครสวรรค์ 
      2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี    3. รางวลัผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
   ปี 2551 (ร้อยละ 100) ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและ  
      3. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและ จรรยาบรรณของวิชาชีพมีคุณประโยชน์  
   จริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2552 ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง สมควรได้รับเข็ม  
   (ร้อยละ 78) "คุรุสภาสดุดี" ปี 2553 (ร้อยละ 100)  
      
      
   หมายเหตุ หมายเหตุ  
      รางวัลล าดับที่ 2 และล าดับที่ 3    รางวัลล าดับที่ 1 และล าดับที่ 2  
   ผู้เสนอขอได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้เสนอขอได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
      

 
 



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

สายงานการสอน     สาขา ศิลปะ 
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) 

20 นางสุนทรีย์  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว   ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่   1. รางวัลบุคลากรต้นแบบการปฏิรูป    พัฒนาทักษะ 
 ครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด  กระบวนการเรียนรู้ ปี 2544 กระบวนการท างาน 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ประถมศึกษาพิษณุโลก  ปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ร้อยละ 100) ศิลปะของกลุ่มสาระ 
  เขต 1 ดีเด่น (ร้อยละ 100)   2. รางวัล"ยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ท า การเรียนรู้ศิลปะ 
    คุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา อุทิศตน (สาระเพ่ิมเติม) 
    เสียสละ อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่และ รหัสวิชา 22201 
    พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี ชุดศิลป์สร้างสรรค์ 
    เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน" ปี 2554 สู่งานอาชีพ 
    (ร้อยละ 100)  
      
    หมายเหตุ  
       รางวัลล าดับที่ 1 ผู้เสนอขอได้พัฒนา  
    อย่างต่อเนื่อง  
      

 
 
 
 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ล าดับ 
ที ่

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

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

21 นางฉันทนา  พลพวก โรงเรียนนารีนุกูล    1. ครผูู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่    รางวัล "ครูดีในดวงใจ" พ.ศ. 2555 โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
 ต าแหน่งครู จังหวัดอุบลราชธานี การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด (ร้อยละ 100) ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจ าปี 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้  สู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน 
  มัธยมศึกษา เขต 29 ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ)  โดยใช้สื่อชุดพัฒนาทักษะ 
   (ร้อยละ 100)  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
      2. รางวลัข้าราชการพลเรือนดีเด่น   สู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน 
   ประจ าปี 2552  (รอ้ยละ 100)  โดยใช้วิธีการสอน 
     ภาษาอังกฤษแบบโครงงาน 
     "Improve English through 
   หมายเหตุ  Project Work" 
   รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้มีการ  ส าหรับนักเรียน 
   พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
     ปีการศึกษา 2556 
      

 

 
 
 



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

สายงานการสอน   สาขา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/             

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน ๑ เรื่อง) 

 22 
  
  

นายจิรายุ จันทร์เพ็ง 
คร ู
วิทยฐานะ 
ครชู านาญการพิเศษ 
 

โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 
จังหวัดน่าน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 37 
 

     1) รางวัลคุรุสภา เข็มทองค า "คุรุสภาสดุดี"   
ปี 2555 (ร้อยละ 100) 
     2) เหรียญลูกเสือสดุดี ชัน้ที่ 1 ปี 2552 
(ร้อยละ 100) 
     3) ครูฝึกสอนรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการ
จัดการค่ายพักแรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2553 (ร้อยละ 100) 
 
หมายเหตุ : รางวัลที่ 2 เป็นรางวัลที่เกินระยะเวลาที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนดแต่ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

การพัฒนาการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว
ในเรื่องการจัดกิจกรรมโฮมรูม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

สายงานการสอน สาขา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ) 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/    

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/            
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

23 นางสาวอาพร  มะสุทธิ         

ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะ 

ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนชุมชนวัดจงโก

มิตรภาพที่ ๑๕๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ 

 
 
 

         ค รู ผู้ ส อนดี เ ด่ น  ร ะดั บ เ ขต พ้ืนที่

การศึกษา /หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๕  (ร้อยละ ๑๐๐) 

        ๑.  สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี ๒๕๕๕ 

"สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕"  (ร้อยละ ๖๐) 

          ๒. บุคลากรต้นแบบการปฏริูปกระบวนการ

เรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕  

(ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

 

 

หมายเหตุ : รางวัลที่ ๒ เกินระยะเวลาที่ก าหนด 

แต่มีการพัฒนางานและการน าไปใช้ประโยชน์

อย่างต่อเนื่อง 

    โครงการพัฒนาศูนย์แกน

น า เครือค่ายนักธุรกิจน้อย 

มีคุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชน

วัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗ 

 



 
 

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

สายงานการสอน   สาขา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/             

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง             

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน ๑ เรื่อง) 

24 
 
 

นางสาวประทีป ใจมงคล 
คร ู
วิทยฐานะ 
ครชู านาญการพิเศษ 
 

โรงเรียนบ้านบัวชุม 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ลพบรุี เขต 2 
 

     1) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ประเภทครูผู้สอน ด้านวิชาการระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สาขากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (แนะแนว) ปี 2555 (ร้อยละ 100) 
     2) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปี 2555 (ร้อยละ 100) 
 

     1) รางวัลบุคลากรต้นแบบปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ 
(TEACHER AWARDS) สาขากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) ปี 2545 
(ร้อยละ 100) 
     2) รางวัลผู้ท าประโยชน์ ทางด้าน
การศึกษา ปี 2556 (ร้อยละ 100) 
 
 

หมายเหตุ : รางวัลที่ 1 เกินระยะเวลา   
แต่ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาการเรียนการ
สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(แนะแนวในเรื่องการจัด
กิจกรรมโฮมรูม) 

 
 
 
 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/             
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
  (จ านวน 1 เรื่อง) 

 25 
  
  

 

นางนันทนา  บุญคุ้มครอง 
ครู  
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
  

 

โรงเรียนเมืองใหม่  
(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 1 

       

       1)  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  
ปี 2555 (ร้อยละ 100)  
       2) ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปี 2552 (ร้อยละ 100) 
 
 
 
หมายเหตุ : รางวัลที่ ๒ เป็นรางวัลที่เกิน
ระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด แต่ผู้เสนอขอ 
ได้มีการพัฒนางานและใช้ประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง 
         

         

               รางวัลครูดีในดวงใจ ปี 2555 
(ร้อยละ 100) 

 

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วย 
การเรียนการสอนแบบร่วมมือ 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้เรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

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

สายงานการสอน     สาขาวิทยาศาสตร์ 
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) 

26 นายทวี  มุสิกะ โรงเรียนสทิงพระวิทยา   1. รางวัลชนะเลิศโครงงาน    รางวัล "ครูดีในดวงใจ" พ.ศ. 2552 การพัฒนาชุด 
 ครู จังหวัดสงขลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ร้อยละ 100) กิจกรรมฝึกท า 
 วิทยฐานะ ส านักงานเขตพ้ืนที่ (ประเภททีม) ระดับประเทศ  โครงงาน 
 ครูช านาญการพิเศษ การศึกษามัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   วิทยาศาสตร์ 
 

 
เขต 16 ประจ าปี 2554 (ร้อยละ 100)  รายวิชาโครงงาน 

 
 

   2. ครูผู้ฝึกสอน โครงงานอาชีพและ  วิทยาศาสตร์กับ 
   ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมรองชนะเลิศ  คุณภาพชีวิต  
   อันดับ 2 งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน  รหัสวิชา  
   ระดับชาติ ปี 2552 (ร้อยละ 100)  ว 23202 

   
 

 ระดับชั้นมัธยม 
   

 
 ศึกษาปีที่ 3 

   หมายเหตุ หมายเหตุ ให้มีประสิทธิภาพ 
        รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้มี   รางวัลดังกล่าว ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนา ตามเกณฑ์ 

   การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างต่อเนื่อง  

      

      

 



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

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

 
 

ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 
 

 
 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

27 นายประสิทธิ์  สุขชีพ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านท่าศิลา   1. รางวัลพระราชทาน ประเภท    ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3   โครงการพัฒนา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ปี 2555 (ร้อยละ 70) ระบบคุณภาพ 
 ประถมศึกษาสุรินทร์ ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2551  สร้างมาตรฐาน 
 เขต 2 (ร้อยละ 100)  โรงเรียนต้นแบบ 
     2. รางวลัเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   ในฝันเพ่ือนักเรียน 
  "คุรุสดุดี" ปี 2554 (ร้อยละ 100)  มีคุณภาพที่ยั่งยืน 
   

 
  

   
 

  
      
   

 
  

   หมายเหตุ   
      รางวัลล าดับที่ 1 ผู้เสนอขอได้พัฒนา   
   อย่างต่อเนื่อง   
      
      

 
 
 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

ล าดับ 
ที ่

 

ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง 
 

 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

28 นายกมล สุมาลา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง   1. รางวัลพระราชทาน ประเภท  โครงการยกระดับ 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา  คุณภาพการจัด 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ประถมศึกษาพิษณุโลก ขนาดกลาง ประจ าปี 2555  การศึกษา 
 ช านาญการพิเศษ เขต 2 (ร้อยละ 100)  ในระดับปฐมวัย 
     2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC    
 

 
 AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง   

   ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม   
   ระดับขยายโอกาส ด้านการบริหาร   
   จัดการ ปี 2555 (ร้อยละ 100)   

     3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชู   
   เกียรติ "คุรุสดุดี" ปี พ.ศ. 2545   
      
   หมายเหตุ   
      รางวัลล าดับที่ 3 ผู้เสนอขอได้พัฒนา   
   อย่างต่อเนื่อง   

 
 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

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

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/  

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/           
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

29 นายประยูร  เรียนปิงวัง 

ต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 

วิทยฐานะผู้อ านวยการ 

ช านาญการพิเศษ 

 

 

โรงเรียนอนุบาลล าปาง  

(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาล าปาง เขต ๑ 

 

   ๑)  รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา 

ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา 

และสถานศึกษา ระดับ ประถมศึกษา 

ขนาด ใหญ่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  

(ร้อยละ ๑๐๐) 

   ๒)  รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา 

ระดับ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๔๑   (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

 หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ ๒ มีการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง 

           ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา   
ปี ๒๕๕๔  (ร้อยละ ๑๐๐) 

    โครงการโรงเรียนน าร่อง   

การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ 

ห้องเรียน Tablet และ ห้องเรียน 

iPad 

 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

30 นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ    1. รางวัลชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ โครงการโรงเรียนส่งเสริม 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับเพชร ปีการศึกษา 2554 ประเภทโรงเรียน สุขภาพระดับเพชร 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปี 2555  (ร้อยละ 100) ประถมศึกษา ขนาดกลาง  (ร้อยละ 100)  
 ช านาญการพิเศษ      2. รางวลัโรงเรียน "ต้นแบบโรงเรียน  
    ในฝัน" รุ่นที่ 2 ปี 2554 (ร้อยละ 100)  
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรางวัล/

สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

31 นายเนตร  รอดประชา โรงเรียนชุมชนบึงบา    1. รางวลัเกียรติบัตรเพ่ือแสดงว่า  โครงการพัฒนาศักยภาพ 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการรับรองมาตรฐาน    โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร   ระดับเพชร 
 ช านาญการพิเศษ  ปี 2554   (ร้อยละ 100)    
      2. รางวลัสถานศึกษาแบบอย่างการจัด   
   กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ   
   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
   "สถานศึกษาพอเพียง ปี 2555"   
   (ร้อยละ 100)   
      3. รางวลัเกียรติบัตรได้รับเครื่องหมาย   
   เชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"  ปี 2549   
   (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหตุ   
      รางวัลล าดับที่ 3 ผู้เสนอขอได้มีการ   
   พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

 

ล าดับ
ที ่

 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง 

 

 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลง                   
ในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

32 นายชาตรี  นิลวัชราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว   รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ    1. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้าน  โครงการ 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา "คุรุสดุดี" ปี 2548 (ร้อยละ 100) การศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน เสริมสมรรถนะ 
 วิทยฐานะ นครสวรรค์ เขต 2 

 
การปฏิบัติตน การปฏิบัติงานและพัฒนา การเรียนรู้โดยการ 

 ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
  

คุณภาพชีวิตเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน จัดการเรียนรู้ที่ 
 

 
 

 
ปี 2554 (ร้อยละ 100) ค านึงถึงการพัฒนา 

   
 

  2. รางวัลโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียน ของสมอง (Brain  
   

 
ในฝัน รุ่นที่ 2 ปี 2552 (รอ้ยละ 100) Based Learning) 

   
 

  3. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น   
    ปี 2554 (มอบให้โรงเรียนบ้านศาลเจ้า  
   

 
ไก่ต่อ) (ร้อยละ 100)  

   
 

  
   หมายเหตุ หมายเหตุ  
      รางวัลดังกล่าว ผู้เสนอขอได้พัฒนา    รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้พัฒนา  
   อย่างต่อเนื่อง อย่างต่อเนื่อง  
   

 
  

 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

ล าดับ
ที ่

 
ชื่อ - สกุล/ต าแหน่ง 

 

 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลง                   
ในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

33 นายสุวิทย์ นิจภูริพันธ์ โรงเรียนสตูลวิทยา   รางวลัพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา   1. โครงการประกวดโรงเรียน อย.น้อย   โครงการพัฒนา 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา จังหวัดสตูล  ระดับมัธยม ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2554 ระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนรางวัล 
 วิทยฐานะ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ร้อยละ 100) (ร้อยละ 100) พระราชทาน 
 ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ มัธยมศึกษา เขต 16 

 
  2. โครงการประกวดโรงเรียน อย.น้อย  เพ่ือด ารงรักษา 

 
 

 
 

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  สภาพสถานศึกษา 
   

 
(ร้อยละ 100) ปีการศึกษา 2552 ที่ได้รับรางวัล 

   
 

 พระราชทาน 
   

 
 (ภายในปี 2556) 

      
   

 
  

   
 

หมายเหตุ  
   

 
   รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้พัฒนา  

    อย่างต่อเนื่อง  
      
   

 
  

 
 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

ล าดับ 
ที ่

 
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

 

 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีทีไ่ด้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลง                   
ในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

34 นายสมจิต จุลพูล โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม   1. รางวัลพระราชทาน ประเภท   โครงการพัฒนา 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา จังหวัดพัทลุง  สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา   ส่งเสริมการอ่าน 
 วิทยฐานะ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขนาดเล็ก พ.ศ. 2555 (ร้อยละ 100)  ของนักเรียน 
 ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ มัธยมศึกษา เขต 12   2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด   
 

 
 กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร   

   จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ   
   พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"   
   พ.ศ. 2556 (ร้อยละ 100)   
      3. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3    

   พ.ศ. 2555  (ร้อยละ 100)   
   

 
  

   
 

  
      
      
   

 
  

 
 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

ล าดับ 
ที ่

 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง 

 

 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรางวัล/

สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลง                   
ในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

35 นายประมุข ธนวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  1. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง    การพัฒนารูปแบบ 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา น้อมเกล้าอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2555 (ร้อยละ 100)  การบริหารจัดการ 
 วิทยฐานะ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวน  เพ่ือจัดการเรียนรู้ 
 ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ มัธยมศึกษา เขต 39 การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  ตามหลักปรัชญา 
 

  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ของเศรษฐกิจ 

 
  

"สถานศึกษาพอเพียง 2552" (โรงเรียน  พอเพียง 
   ทองแสนขันวิทยา) (ร้อยละ 100)  โรงเรียนเตรียมอุดม 
    3. สถานศึกษาแบบอย่างการจดักระบวน  ศึกษาน้อมเกล้า 
   การการเรียนการสอนและการบริหาร  อุตรดิตถ์ 
   จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   
   พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2554"   
   (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า   
   อุตรดิตถ์) (ร้อยละ 100)   
   

 
  

   หมายเหตุ   
       รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้พัฒนา   
   อย่างต่อเนื่อง   



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง    หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง 

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

36 นายไพโรจน์  ยอดสะเทิ้น โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

   สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
"สถานศึกษาพอเพียง 2555" 
(ร้อยละ 100) 

   1. รางวลัโรงเรียนดีศรีต าบล 
ประจ าปี 2555  (ร้อยละ 100) 
   2. รางวลัโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 
ปีการศึกษา 2550  (ร้อยละ 100) 

โครงการพัฒนาสถานศึกษา 
เป็นสถานศึกษาพอเพียง 
ต้นแบบ ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา 

 ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

 วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
 ช านาญการพิเศษ 
    
      
    หมายเหตุ  
       รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้มีการ  
    พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
      

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

37 นางวัลภา  กิตติทนนท์ชัย 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต 5 

   เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" 
ประจ าปี 2545  (ร้อยละ 100) 

   1. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 
พ.ศ. 2555  (ร้อยละ 100) 
   2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจ าปี 2554   (ร้อยละ 100) 
   3. โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 3 
ประจ าปี 2555  (ร้อยละ 100) 

การพัฒนาโรงเรียน
ต้นแบบ 

 โรงเรียนในฝัน  
เน้นคุณธรรม 

 จรยิธรรม และบูรณาการ 
  ศีลธรรมในโรงเรียน 
     
     
      
   หมายเหตุ   
      รางวัลดังกล่าว ผู้เสนอขอได้มีการ   
   พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   
      



 
 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
ที ่

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

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

38 นายชัยสิทธิ์  ดอนท้วม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช    1. รางวลัเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1    รางวัลผู้บริหารดีเด่นส่งเสรมิมาตรฐาน การศึกษาผลการพัฒนา 
โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขด้วยหลักการของ
ลูกเสือและมาตรฐาน
ระบบการต้านยาเสพติด 
(QAD) ภายใต้แนวคิดการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม : 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภชบางขุนเทียน 

 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา บางขุนเทียน ปี 2555  (ร้อยละ 100) ระบบการต้านยาเสพติด (QAD) 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ กรุงเทพมหานคร    2. รางวลัหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  ปี พ.ศ. 2553  (ร้อยละ 100) 
 ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เกมผ่ามิติระบบจ านวนจริง เหรียญทอง    
  มัธยมศึกษา เขต 1 ด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  
   ปี 2552  (ร้อยละ 100)  
     
     
   หมายเหตุ  
      รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้มีการ  
   พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
      



 
 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดั
บท่ี 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนา 
(จ านวน 1 เรื่อง) 

39 นายจิรพร  สมบูรณ์วงศ์ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนราชินีบูรณะ 
จังหวัดนครปฐม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 
 

1. ยุวกาชาดดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
    ระดับมัธยมศึกษา ปี 2555 
    (ร้อยละ 100) 
 
2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
    ปี 2551 (ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : รางวัลล าดับที่ 2 เกินระยะเวลา     
แต่ผู้เสนอขอระบุว่าได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

   ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 
   ปี 2555 (ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ศูนย์พัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 



 
 

 
 
 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/             

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง             

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน 1 เรื่อง) 
40 

 
 

 

นายสุวรรณ  
              ไตรพฤษชาติ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 
 

 

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 

       

        1) รางวัลพระราชทาน ประเภท
สถานศึกษา  ระดับก่อนประถมศึกษา  
ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2555 
(ร้อยละ ๑๐๐)   
        2) เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" 
ปี 2554 (ร้อยละ ๑๐๐)  

         

                    โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ปี ๒๕๕๓ 
(ร้อยละ ๑๐๐)   

 

 

    โ ค ร ง ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
คุณภาพการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 



 

 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

41 นายไพบลูย์ พุทธวงค์ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม ่

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต ๑ 
 

      รางวัลโรงเรียนประชาธปิไตยตัวอย่าง 
ประจ าปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

   ๑) รางวัลชนะเลิศการประกวดส้วมสุขสันต์ 
ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดกลาง        
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
    ๒)  รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 
 
 
 

เรื่อง โครงการพฒันาโรงเรียน 

อนุบาลเชียงใหม่ บริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ      
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนา 
(จ านวน 1 เรื่อง) 

42 นายมณเฑียร  ภู่ศรีพันธ์ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี    
เขต 4 
 

1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา 
    ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก  
    ปีการศึกษา 2555  
    (ร้อยละ 100) 
 
2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2554 
    (ร้อยละ 100) 
 
3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
    ปี 2553  (ร้อยละ 100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาสถานศึกษา 
รางวัลพระราชทาน  
เพ่ือเชื่อมโยงสู่การเป็น
“สถานศึกษาพอเพียง” 



 
 
 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนา 
(จ านวน 1 เรื่อง) 

43 นายสมหมาย  เก่งการ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาล 
วัดอ่างทอง ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการ 
    การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
    ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   “สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี 2555 
    (ร้อยละ 100) 
 
2. เครื่องหมายเชิดขูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
    ประจ าปี 2555 (ร้อยละ 100) 
 
 
 

 ผู้ท าคุณประโยชน์ด้านการศึกษาเป็น        
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์แก่ 
สาธารณชน  ประจ าปี 2555 
(ร้อยละ 100) 

โครงการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
เศรษฐิกิจพอเพียงต่อยอด
สถานศึกษาพอเพียงสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

 

ชื่อ-นาสสกุล/ต าแหน่ง 
 

 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

44 นายค านึง ศรีสุวรรณ โรงเรียนชุมนุมบ้านโคกค่าย   1. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและ  โรงเรียนดีศรีต าบล ประจ าปี 2555   โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จริยธรรม ประจ าปี 2550 (ร้อยละ 100) และจริยธรรมโครงการ 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (ร้อยละ 100)  ประกวดโรงเรียนและ 
 ช านาญการพิเศษ    2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด  นักเรียนดีเด่นคุณธรรมและ 
 

 
 กระบวนการเรียนการสอนและ  จริยธรรม ระดับประเทศ 

 
 

 การบริหารจัดการตามหลักปรัชญา  กระทรวงศึกษาธิการ 
   ของเศรษฐกจิพอเพียง ประจ าปี 2550   
   (ร้อยละ 100)   
      
   

 
  

   หมายเหตุ   
      รางวัลล าดับที่ 1 และล าดับที่ 2    
   ผู้เสนอขอได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
      
   

 
  

 
 



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

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

 
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

 

 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง 

45 นายสมชัย  อ่อนแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี   1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม  ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน   โครงการพัฒนาโรงเรียน 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การเรียนรู้และการบริหารจัดการ รุ่นที่ 2 ประจ าปี 2552 (ร้อยละ 100) สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 ช านาญการพิเศษ 

 
ประจ าปี 2554 "สถานศึกษาพอเพียง  พอเพียงด้านการศึกษา 

 
 

 2554"  (ร้อยละ 100)   
      2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด    
   กระบวนการเรียนการสอนและ   
   การบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญา   
   ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2550   

   (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหตุ หมายเหตุ  
      รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้พัฒนา    รางวัลดังกล่าว ผู้เสนอขอได้พัฒนา  
   อย่างต่อเนื่อง อย่างต่อเนื่อง  
   

 
  

 
 
 



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

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 

ล าดับ 
ที ่

 
 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
 

 
 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

46 นายสัญชัย ขวัญมา โรงเรียนบ้านยางวิทยา    เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี    1. ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ปี 2553   โครงการพัฒนาคุณธรรม 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี 2552 (ร้อยละ 100) (ร้อยละ 100) จริยธรรมนักเรียน 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ประถมศึกษานครราชสีมา 

 
   2. รางวลัเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โรงเรียนบ้านยางวิทยา 

 ช านาญการพิเศษ เขต 7 
 

โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด โดยใช้โครงงาน 
 

 
 

 
ดีเด่น ประจ าปี 2554 (ร้อยละ 100)  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
      
   

 
  

   หมายเหตุ   
      รางวัลดังกล่าว ผู้เสนอขอได้พัฒนา   
   อย่างต่อเนื่อง   
      
   

 
  



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง   หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรางวัล/

สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

47 นายประทีป  เพ็ชรจ ารัส   
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านน้ ากระจาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

   1. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม ระดับประเทศ 
ประจ าปี 2555  (ร้อยละ 100) 
   2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร 
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ประจ าปี 2555 
"สถานศึกษาพอเพียง 2555"   
(โรงเรียนวัดทรายขาว)  (ร้อยละ 100) 
   3. รางวลัเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
"คุรุสดุดี" ประจ าปี 2553  
(รอ้ยละ 100) 

 โครงการบริหารจัดการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยม 12 ประการ  
โดยภาคีเครือข่าย  
"บวร  โมเดล" 
กรณีโรงเรียนบ้านน้ ากระจาย 

  
  
   
   
    
     
     
     
     
     
     
      
 
 
 
 



 
 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วน 

การจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนา 
(จ านวน 1 เรื่อง) 

48 นายณรินทร์ ช านาญดู 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
จังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต 8 

1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2555 
    (ร้อยละ 100) 
 
2. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัล 
    ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
    ผู้อ านวยการยอดเยี่ยม  
    ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ 
    ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ 
    การเรียนรู้การสอน ประจ าปี 2555 
    (ร้อยละ 100) 
 
 
 
 

    โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  
    ปี 2553  (ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และพัฒนาการเรียนการสอน  ด้วย
กระบวนการขับเคลื่อน   
ด้วย 2 I 5 E 

 

 



 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

ล าดับ 
ที ่

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

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

49 นายชาติชาย  ระวังภัย โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา    1. รางวลัโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพ    รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  โครงการรักษาสภาพ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชรตามมาตรฐาน
ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร ระดับเพชร ปี พ.ศ. 2555 ประจ าปี 2555  (ร้อยละ 100) 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ร้อยละ 100)  
 ช านาญการพิเศษ มัธยมศึกษา เขต 41    2. เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศประเภท  
   นวัตกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน  
   เนื่องในการประกวดนวัตกรรม   
   นาโนเทคโนโลยีมัธยมศึกษา    
   ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2553     
   (ร้อยละ 100)     
   ให้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2553   
      



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

 

ล าดับ 
ที ่

 

ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง 
 

 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

50 นายธีระทัศน์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา  1. รางวัลพระราชทานประเภท   ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์    โครงการพัฒนาห้องสมุด 
 อัครฉัตรรัตน์ จังหวัดสุรินทร์ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2553 ประเภทโรงเรียน ระดับมาตรฐานสู่ประสิทธิภาพ 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2554 มัธยมศึกษา (ร้อยละ 100) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ มัธยมศึกษา เขต 33 (ร้อยละ 100)  ยั่งยืน 
 ช านาญการพิเศษ 

 
  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด   

 
  

กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร   
   จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   
   พอเพียง ประจ าปี 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 
หน่วยงาน

การศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/             

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง             

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน 1 เรื่อง) 
51 นายบัญชา  จันทร์รักษา โรงเรียนชุมชน 

ประชาธิปัตย ์
วิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา
ประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2 

  1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด     โรงเรียนดีศรีต าบล พ.ศ. 2556   การเสริมสร้างคนดี-คนเก่ง 
และศูนย์การเรียนรู้ตาม 
แนวหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 

 ผู้อ านวยการ กระบวนการเรียนรู้และการบริหาร (ร้อยละ 100) 
 สถานศึกษา จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
 วิทยฐานะ พอเพียง ประจ าปี 2554  
 ผู้อ านวยการ "สถานศึกษาพอเพียง 2554"  
 ช านาญการพิเศษ (ร้อยละ 100)  
    2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น   
  ประจ าปี พ.ศ. 2555 (ร้อยละ 100)  
  

 
 

  
 

  
  

 
  

     
      
      
      

 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

 

 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง 

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

52 นายสฤษดิ์  สมทิพย์ 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะรองผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
จังหวัดศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 28 

   รางวัลเกียรติบัตรได้รับการคัดเลือก 
เป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จังหวัดศรีสะเกษ 
เนื่องในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2554  (ร้อยละ 100) 

   1. รางวลัต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน 
ปี 2552  (ร้อยละ 100) 
   2. รางวัลเกียรติบัตรได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ 
ทางด้านการศึกษา ปี 2554 
 (ร้อยละ 100) 

โครงการเปิดวงจรความคิด 
 สู่การเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
 ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
  
   
     
     
    หมายเหตุ  
       รางวัลล าดับที่ 1 ผู้เสนอขอได้มีการ  
    พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
      



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/             

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง             

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน 1 เรื่อง) 
 53 
  
  

 

นายเกษม  เขียวสะอาด 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 
 

 

โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ ง 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 1 

 

 

       

          เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"  
ปี 2552 (ร้อยละ 100)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : เป็นรางวัลที่เกินระยะเวลา 
ที่  ก .ค .ศ .  ก าหนด แต่ผู้ เสนอขอได้มี 
การพัฒนางานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

         

          1) โรงเรียนดีศรีต าบล ปี 2555  
(ร้อยละ 100)  
        2)  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประเภท ผู้บริหาร ปี 2552 (ร้อยละ 100) 
        3) ผู้มีผลงานดีเด่น มูลนิธิสมาน - 
คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ ปี 2556  
(ร้อยละ 100) 
 
 
 
หมายเหตุ : รางวัลล าดับที่ 2 เป็นรางวัลที่
เกินระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด แต่ผู้เสนอขอ
ได้มีการพัฒนางานและใช้ประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

การบริหารจัดการ 
โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง  
เพ่ือพัฒนาสู่คุณภาพ
โรงเรียนดีศรีต าบล 
อนุบาลท่าวุ้งโมเดล 

 

 

 

 



 

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

สายงานบริหารการศึกษา   สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/             

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง             

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน ๑ เรื่อง) 

54 
 
 

นางสุนิษา รสฉ่ า 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดท่าแค  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 1 
 

     1) รางวัลพระราชทาน ประเภท
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  
ปีการศึกษา 2554 (ร้อยละ 100) 
     2) สถานศึกษาแบบอย่างการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"   
ปี 2554 (ร้อยละ 100) 
     3) เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
 "คุรุสดุดี" ปี 2551 (ร้อยละ 100) 
 
 
หมายเหตุ : รางวัลที่ 3 เป็นรางวัลที่เกิน
ระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด แต่ผู้เสนอขอได้
มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

     โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า ปี 2550 
(ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : เป็นรางวัลที่เกินระยะเวลาที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด แต่ผู้เสนอขอได้มีการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

โครงการขับเคลื่อนศูนย์
ก า ร เ รี ย น รู้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงสู่ชุมชน 

 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปี
ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการ 
พัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

55 นายสมศักดิ์ ลือราช 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านด้าย 
เทพกาญจนาอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๓ 
 

    ๑) รางวัลพระราชทานประเภท
สถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 
ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๗ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒) รางวัลพระราชทานประเภท
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๓) รางวัลคุรุสภา เข็มทองค า  
"คุรุสภาสดุดี" ประจ าปี ๒๕๔๘ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๑-๓  
มีการพัฒนางานและใช้ประโยชน์ 
อย่างต่อเนื่อง 

    โรงเรียนดีศรีต าบล ประจ าปี ๒๕๕๔ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 

การบริหารโรงเรียน 
รวมชั้นจากปฐมวัย 
สู่มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 



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

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปี
ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ 

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

56 นายสุรินทร์ อินทุสุต
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนแม่จริม 
จังหวัดน่าน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๗ 
 

๑) ห้องสมุดโรงเรียน (ขนาดกลาง) ดีเด่น 
ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๕ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
    ๒) สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจ าปี ๒๕๕๔ "สถานศึกษาพอเพียง 
๒๕๕๔" (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๓) เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" 
ประจ าปี ๒๕๕๐ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๓  
มีการพัฒนางาน และใช้ประโยชน์ 
อย่างต่อเนื่อง 

 การพัฒนารูปแบบ 
การบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมี
คุณภาพทั้งองค์กรตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติด้วยกลยุทธ์ 
MODERN School 

 
 



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

 สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

ล าดับ
ที ่

 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง 

 

 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลง                   
ในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

57 นายคมสรณ์ นิธิปรีชา โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ าฉ่าสามัคคี   1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร   1. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น   โครงการพัฒนา 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี 2556 (ร้อยละ 70) ประจ าปี 2554 (ร้อยละ 100) สถานศึกษา 
 วิทยฐานะ ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5   2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวน   2. โรงเรียนดีศรีต าบล ปีการศึกษา  สถานศึกษา 
 ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 2555 (ร้อยละ 100) พอเพียงเป็นศูนย์ 
   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   3. ผู้บริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน การเรียนรู้ 
   ประจ าปี 2552"สถานศึกษาพอเพียง ระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ตามหลักปรัชญา 
   2552 (ร้อยละ 70) ปีการศึกษา 2554 (ร้อยละ 100) ของเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 
     ด้านการศึกษา 
      
   หมายเหตุ   
        รางวัลล าดับที่ 2  ผู้เสนอขอได้มี    
   การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
      

 
 
 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล/ 

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด ชือ่รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปี

ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 
58 นายสนอง  เพ็งบุญ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดพรหมสาคร 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุร ี
 

๑) รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา  
ระดับประถมศึกษา ประจ าปี ๒๕๔๐ (ร้อยละ ๑๐๐) 

๒) รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ         
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี ๒๕๕๕ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

๓) รางวัล “เข็มคุรุสดุดี” ปี ๒๕๓๙  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
หมายเหตุ รางวัลล าดบัที่ ๑ และล าดบัที่ ๓ 
เป็นรางวลัที่เกินระยะเวลา แต่ผูเ้สนอขอได้
ระบุ    การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

   รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 

เร่ือง แนวทางการนิเทศ
ภายในที่สง่เสริมการจัด    
การเรียนรู้ที่เน้น
ความสามารถด้านภาษา 
(Literacy) ความสามารถ
ด้านค านวณ (Numeracy) 
และความสามารถดา้น
เหตุผล(Reasoning 
Ability) ของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยประยุกต์ใช้ใน
การนิเทศแบบสอนแนะ และ
การเป็นพี่เลี้ยง  
(Coaching and 
Mentoring) 

 
 
 
 
 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

ล าดับ
ที ่

   ชื่อ – นามสกุล/         
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุริยะศักดิ์  อุทุมภา 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านนิเวศน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

๑. โรงเรียนดี ศรีต าบล ประจ าปี ๒๕๕๕ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
๒. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 
ประจ าปี ๒๕๕๔  
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 

การส่งเสริมและพัฒนา 
การจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนภาษาไทย เพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

 
 
 
 



 
 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

 

ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง 
 

 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง 

60 นายชูชีพ  อรัญวงศ์ โรงเรียนระหานวิทยา  1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด  รางวัล "ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน  โครงการส่งเสริมการจัด 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2" ประจ าปี 2551 หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ 
 วิทยฐานะผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ (ร้อยละ 100) และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ช านาญการพิเศษ มัธยมศึกษา เขต 41 พอเพียง ประจ าปี 2554  อย่างรอบด้าน 
 

 
 "สถานศึกษาพอเพียง 2554"   

 
 

 (ร้อยละ 100)   
     2. รางวัล "คุรุสดุดี" ประจ าปี 2553   
   (ร้อยละ 100)   
      
   

 
  

    หมายเหตุ  
       รางวัลดังกล่าว ผู้เสนอขอได้พัฒนา  
    อย่างต่อเนื่อง  
      
   

 
  

 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง 

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

61 นายชัยยศ  ประไพพงษ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 
(วัดโพธิ์ทองบน) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
นนทบุรื เขต 2 

   รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  
ระดับเหรียญทอง ด้านการจัดการและ 
บริหารการศึกษา ประจ าปี 2552 
(ร้อยละ 100) 

   1. โรงเรียนดีศรีต าบล  
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2554 
(ร้อยละ 100) 
   2. รางวัล "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
แห่งประเทศไทย"  ปี 2555 
(ร้อยละ 70) 
   3. รางวลัผู้ท าคุณประโยชน์ 
ด้านการศึกษา ปี 2553 
ให้ ณ วันที่ 16 มกราคม 2553 
(ร้อยละ 100) 

โครงการยกระดับคุณภาพ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียน 

 ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

 วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
 ช านาญการพิเศษ 
    
     
     
     
     
     
      
   หมายเหตุ หมายเหตุ  
      รางวัลดังกล่าว ผู้เสนอขอได้มีการ    รางวัลล าดับที่ 3 ผู้เสนอขอได้มีการ  
   พัฒนาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
      

 
 



 
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

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

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/  

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/           
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

62 นายสุรวิทย์  เจียมจิตร 

ต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 

วิทยฐานะผู้อ านวยการ 

ช านาญการพิเศษ 

 

 

โรงเรียนโคกส าโรง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ 

 

     รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา  

ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่    

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

  

 

 

     ๑.  รางวัล “ต้นแบบโรงเรียนในฝัน”     

รุ่นที่ ๓  ป ี๒๕๕๕  (ร้อยละ ๑๐๐) 

     ๒.  รางวัลบุคลากรต้นแบบปฏิรูป 

กระบวนการเรียนรู้ครูเกียรติยศ  

ประจ าปี ๒๕๔๖   (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

  
     หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๒ มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

    โรงเรียนแบบอย่างการจัด   

การเรียนการสอนและ        

การบริหารจัดการตาม      

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เขา้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

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) 

63 นายประยูร  เขียวอินทร์ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการrพิเศษ 
๗ ปี ๕ เดือน 

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท 
 

  ๑) รางวัลพระราชทาน ประเภท 
สถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 
ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๗ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒) รางวัลพระราชทาน ประเภท 
สถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา 
ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
หมายเหตุ รางวัลล าดบัที่ ๑ เกินระยะเวลา 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดแต่ผู้เสนอขอได้มีการ
พัฒนางานและใช้ประโยชน์ 
อย่างต่อเนื่อง 
 

    รางวัล “ต้นแบบโรงเรียนในฝัน” 
รุ่นที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  รางวัลดังกล่าวเกินระยะเวลา 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด แต่ผู้เสนอขอได้มีการ 
พัฒนางานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

พัฒนาสถานศึกษา 
เป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง) 

 
 
 



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

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงาน กศน. 

 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง 

หน่วยงาน
การศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/             
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง             
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

64 นายจิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ศูนย์ กศน.
อ าเภอบ้านหมี่ 
ส านักงาน 
กศน.จังหวัด 
ลพบุรี 

   สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม   1. รางวัล "การจัดมุมหนังสือเพ่ือ    โครงการบ้านหนังสือ 
อัจฉริยะที่มีชีวิต  ผู้อ านวยการ การเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม ส่งเสริมการอ่านดีเด่น" ปี 2554 

 สถานศึกษา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (ร้อยละ 100) 
 วิทยฐานะ ปี 2555 (ร้อยละ 80)   2. รางวัล "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป."   
 ผู้อ านวยการ  ปี 2552 (ร้อยละ 100)  
 ช านาญการพิเศษ    
     
   หมายเหตุ  
          รางวลัล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้มี  
   การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
      

 
 
 
 
 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

สังกัดส านักงาน กศน. 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป 
ที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง             

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

65 นายสมมาตร    คงเรือง 
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

ศูนย์ กศน.อ าเภอ 
เมืองสุโขทัย 
ส านักงาน กศน. 

 
 1. รางวัลที่ 1 ระดับประเทศ ประเภท 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ/เขต 
ปี 2554 (ร้อยละ 100) 
 2. คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ปี 2555 
(ร้อยละ 100) 
  3. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น 
ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 
เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านการปฏิบัติตน 
การปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ให้ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน  
ปี 2555  (ร้อยละ 100) 

   การบริหารจัดการ 
 

 
กศน.ต าบลต้นแบบ 

 
 

เพ่ือการเรียนรู้ 
 

 
ตลอดชีวิตของชุมชน 

 
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

    
  

 
 

  
 

 
   

 
  

      
      
      

 
 



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

 สายงานบริหารการศึกษา   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) 

66 นายวิระ  แข็งกสิการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   1. รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน     การบริหาร 
 ผู้อ านวยการ ประถมศึกษานครสวรรค์  "คุรุสดุดี" พ.ศ. 2551 (ร้อยละ 100) พ.ศ. 2549 (ร้อยละ 100) หุ้นส่วนภาคี 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 3 
 

   2. รางวลั "สพท.อ่อนหวาน" เครือข่ายเพื่อ 
 วิทยฐานะ  

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีโรงเรียน พัฒนาคุณภาพ 

 รองผู้อ านวยการ  
 

ปลอดน้ าอัดลมเต็มพ้ืนที่ พ.ศ. 2553 การศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   (ร้อยละ 100)    ของส านักงาน 
 ช านาญการพิเศษ      3. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ เขตพ้ืนที่การศึกษา 
    นักเรียน โครงการบ้านนักเรียน ประถมศึกษา 
    เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2554 นครสวรรค์ เขต 3 
    (ร้อยละ 100)  
      
      
      
   หมายเหตุ หมายเหตุ  
          รางวลัดังกล่าว  ผู้เสนอขอได้มี        รางวลัล าดับที่ 1  ผู้เสนอขอได้มี  
   การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
      

 
 



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

สายงานบริหารการศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

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

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

67 นายพงษ์ชัย  ไทยวรรณศรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    1. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น 1   การพัฒนาการด าเนินงาน 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการ ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ประจ าปี 2552  (ร้อยละ 100)  ด้านลูกเสือ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2553  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 วิทยฐานะรองผู้อ านวยการ     2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น   ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจ าปี 2544  (ร้อยละ 100)   
 ช านาญการพิเศษ     3. รางวลัเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   
    "คุรุสดุดี"  ปี 2552   
      
   หมายเหตุ   
      รางวัลล าดับที่ 2 และล าดับที่ 3   
   ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
      

 

 
 
 
 
. 
 



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

สายงานบริหารการศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 
ที ่

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

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพ 
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

68 นางสาวรัตติมา  พานิชอนุรักษ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น     รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ การปฏิบัติราชการตามค ารับรอง 
 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ มัธยมศึกษา เขต 33 ประจ าปี 2552  (ร้อยละ 100) ด้านการศึกษา พ.ศ. 2554   การปฏิบัติราชการและตามแผน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (จังหวัดสุรินทร์)    2. รางวลัเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (ร้อยละ 100) ปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพยั่งยืน 
 วิทยฐานะรองผู้อ านวยการ  "คุรุสดุดี" ปี 2549  (ร้อยละ 100)  โดยใช้วงจรคุณภาพมาตรฐาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      เป็นฐาน (SPDCA) 
 ช านาญการพิเศษ     
      
   หมายเหตุ   
      รางวัลล าดับที่ 1 และล าดับที่ 2   
   ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
      

 
 
 
 
 
 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
สายงานบริหารการศึกษา  สาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ
ที ่

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

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุภาพเทียบเคียง/             
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

69 
 
 
 
 
 
 
 

นางสุดา  จินตกานนท์ 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
วิทยฐานะ  
รองผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

 

 ๑) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

ประจ าปี ๒๕๕๕ (๑๐๐%) 
  ๒) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
 พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑๐๐%)  
 
 
 
  

    ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น         
ประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑๐๐%)  
 
 
 
 
 
  

  ขยายผลการจัดการศึกษา
ทางเลือกในสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 


