




 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

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

๑ นายสุริยา จันทร์ประสพโชค  
ต าแหน่งครู  
วิทยฐานะครูช านาญการ 

โรงเรียนวัดบ้านพริก 
ส านักงานเตตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก 
 
 
 
 

   ๑. รางวัลการแต่งตันกีฬาเครื่องบินจ าลองและ
วิทยุบังคับ "โครงการหนูน้อยจ้าวเวหาทีวีไทย 
สพฐ." ชนะเลิศการแต่งตัน ประเภทบินนาน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. ผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท 
บินนาน การแต่งตันเครื่องบินจ าลองและวิทยุบังคับ 
หนูน้อยจ้าวเวหา ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจ าปี ๒๕๕๔ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
๓. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ชนะเลิศระดับประเทศ 
ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กิจกรรมการแต่งตัน
เครื่องบินจ าลองและวิทยุบังคับ ประเภท 
บินล าเลียง "รายการหนูน้อยเจ้าเวหานัดพิเศษ"
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ประจ าปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

การประดิษฐ์เครื่องบินจ าลอง
แบบคองคอร์ดบังคับด้วยวิทยุ  
๒ ช่องสัญญาณ 



- ๒ - 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

   
 
 
 

   ๔. ครูผู้สอนนักเรียน ชนะเลิศระดับประเทศ 
ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ กิจกรรมการ
แต่งตันเครื่องบินจ าลองและวิทยุบังคับ ประเภท
บินนาน "รายการหนูน้อยเจ้าเวหานัดพิเศษ" 
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราช
สมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร ประจ าปี ๒๕๕๕  
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ รางวัลล าดับที่ ๑ ผู้เสนอตอได้มี
รายงานการพัฒนาผลงานและการใช้ประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง 

 

 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - นามสกุล/
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ด้รับ/       
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/           
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

๒ นางประไพ  อ่อนสลุง         

ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

จังหวัดลพบุรี 

ส านักงานเตตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  

เตต ๕ 

 

   ๑.  ครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเต็มเชิดชูเกียรติ

จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ.) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(ร้อยละ ๑๐๐) 

    ๒.  ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเตตพ้ืนที่การศึกษา/

หน่วยงานทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

     ๓. รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ตนาดกลาง พ.ศ. ๒๕๕๐     

(ร้อยละ ๖๐) 

 

 

หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ ๓  มีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

     

     

 

   พัฒนาทักษะการเตียนสารคดี

โดยใช้แหล่งเรียนรู้ป่าจ าปีสิรินธร

ตองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   

ปีที่ 6 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 



 
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 

 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติตึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ต้อตกลง                   
ในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

๓ นายปฐมเกียรติ  ไชยค า โรงเรียนวัดสระจรเข้   1. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  
รางวัลเหรียญทอง ปี พ.ศ. 2549 
ด้านการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษา (ร้อยละ 100) 
  2. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  
รางวัลเหรียญทอง ปี พ.ศ. 2555 
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพ่ือการเรียนรู้ 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการบริหาร 
จัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชน  
โรงเรียนวัดสระจรเข้ (ร้อยละ 100) 
  3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"  
ปี พ.ศ. 2544 

 การจัดตั้งศูนย ์
การเรียนรู้ด้านบรหิาร 
จัดการสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนและชุมชน
ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 วิทยฐานะ ประถมศึกษานครราชสีมา  

 ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ เขต 5  

   
 

   
 

    

     
     
     
     
     
    

  
   หมายเหตุ   
        รางวัลล าดับที่ ๑ และ 3 ผู้เสนอขอ   
   ได้มีรายงานการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
      

 



 
 
 

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) 
๔ 

 
ว่าที่ ร.ต.ประชา   

พรชัยกุล 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะรองผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
จังหวัดระยอง 
ส านักงานเตตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา 
เตต ๑๘ 

 

 
 

   ๑. บุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน 
ระบบการต้านยาเสพติด (QAD)  
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. บุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน 
ระบบการต้านยาเสพติด (QAD)  
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๓. บุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน 
ระบบการต้านยาเสพติด (QAD)  
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ ๑ ผู้เสนอตอ 
ได้มีรายงานการพัฒนาผลงานและการใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง     

โครงการพัฒนา “ระบบ 

มาตรฐานต้านยาเสพติด” 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 

 
 
 
 



 
 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงาน กศน. 

 

ล าดับ
ที ่

 
ชื่อ - สกุล/ต าแหน่ง 

 

 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติตึ้นไปที่ได้รับ/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ต้อตกลง                   
ในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

๕  นายสมเกียรติ  ค าทะเนตร 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

ศูนย์ กศน.อ าเภอสกลนคร    เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"    1. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ท า 
คุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 
เป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน  
พัฒนาตน อุทิศตน เสียสละ อดทน 
ในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน 
ปี พ.ศ. 2554 (ร้อยละ 100) 
  2. รางวัล "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป."  
ปี พ.ศ. 2554 (ร้อยละ 100) 
  3. รางวัล "จัดมุมหนังสือดีเด่น"  
ประเภทในบ้าน ปี พ.ศ. 2554 
(ร้อยละ 100) 

  รายงานผลการพัฒนา 
ความร่วมมือกับเครือข่าย 
โครงการก่อสร้างแหล่ง 
เรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน 
ห้องสมุดประชาชน 
“เฉลิมราชกุมารี” 
อ าเภอเมืองสกลนคร 

 ส านักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2545 (ร้อยละ 100) 
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