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

สายงานการสอน     สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ 

ที่ 
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ 

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพ 

เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรางวัล/ 
สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๑ นายสมบัติ  ศรีวรรณชัย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์    รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูยอดเยี่ยม 
ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ประจําปีพุทธศักราช 2554 
(ร้อยละ 100) 

   1. ครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2554 การจัดตั้งศูนย์แกนนํา 
 ตําแหน่งครู เชียงใหม่ (ร้อยละ 100) ขยายเครือข่ายงานอาชีพ 

 วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่    2. ได้รับการคัดเลือกจาก นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม 
  สํานักบริหารงาน สภาหัตถกรรมโลกภูมิภาค นําสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  การศึกษาพิเศษ เอเชียแปซิฟิกให้นําผลิตภัณฑ์  
   ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนไปจัด  
   แสดงในงาน Exhibition on ๓๓rd  
   World Crafts Council Asia  
   Pacific Regional Assembly  
   in Daegu, South Korea  
   ระหว่างวันที่ 16-24 ตุลาคม 2554  
   (ร้อยละ 100)  
     

 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนา 
(จํานวน 1 เรื่อง) 

๒ นางพรไพร เผ่าอินทร์จันทร์ 
ตําแหน่งครู 
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
 

โรงเรียนสงวนหญิง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 9 
 

   1. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น 
ประจําปี 2552   (ร้อยละ 100) 
   2. ครูที่ปรึกษาในการประกวดวิดีโอคลิป 
โครงการประกวด ICT เพื่อการเรียนการสอน 
รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ปี 2553  (ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
หมายเหตุ รางวัลลําดับที่ 1 ได้มีรายงาน 
การพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 

   ครูที่ปรึกษาสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม 
รางวัลชนะเลิศระดับยอดเยี่ยม 
 ปี 2554    (ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาทักษะการ
สร้างหนังสั้นโดยใช้สื่อประสม 
 

 
 



 
 
 

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ลําดับที่ 
ชื่อ - นามสกุล         

/ตําแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน   
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางโชสิตา เกตุเพ็ง 
ตําแหน่งครู 
วิทยฐานะครู 
ชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านคลองผักขม   
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 

  1. รางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก 
ประจําปีการศึกษา 2553 
(ร้อยละ 100) 
  ๒. รางวัลเกียรติบัตร โครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยม 
ระดับประเทศ "เยาวชนไทย ทําดี 
ถวายในหลวง" ปีการศึกษา 255๕ 
(ร้อยละ 100) 

   ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ
การประกวดนักเรียนดีเด่น 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ประจําปี 2555 (ร้อยละ 100)  
 

 

 

 

 

 

โครงงานคุณธรรม 
เฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทย 
ทําดีถวายในหลวง 

 
 
 
 
 



 
 

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

สายงานการสอน     สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ 

ที่ 
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพ 

เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรางวัล/ 
สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๔ นางพเยาว์  ศรีพงษ์ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม    1. รางวัลเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับ    รางวัลเกียรติบัตรครูดีในดวงใจ โครงการพัฒนา 
 ตําแหน่งครู จังหวัดพิจิตร รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน ประจําปีพุทธศักราช 2551 ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 

 วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้น ม.4-ม.6 (ร้อยละ 100) ทักษะการแกะสลักผัก 
  มัธยมศึกษา เขต 41 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ   ผลไม้ 
   ประจําปีการศึกษา 2553  (ร้อยละ 100)   
      2. รางวัลเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น   
   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด    
   ประจําปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
   การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น   
   (ร้อยละ 100)   
      
    หมายเหตุ รางวัลดังกล่าวได้มีรายงาน  
    

การพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง 

 

      

 

 



 
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ - นามสกุล/
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/    

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/           
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    

(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๕ นายมานัส  นพคุณ 
 

ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ 

 

 

 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 

จังหวัดลําปาง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 
 

๑. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา 

 

ของเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี ๒๕๕๕ 
 

"สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
    หมายเหตุ รางวัลลําดับที่ ๒ ได้มีรายงาน
การพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

    รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีและการแสดง 
 

พื้นบ้าน ระดับเยาวชน ประเภทวงสะล้อ ซอ ซึง 
 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
 

สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 

  การพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา 
ทุ่งกว๋าวโมเดลในรูปแบบ T-SPA๒ 



 
 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล /
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่
ได้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วน

การจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวีระชน นนทะเสน
ตําแหน่งผู ้อํานวยการ
สถานศึกษา   
วิทยฐานะผู้อํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ 
 

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต ๒ 
 

  ๑.รางวัลพระราชทาน ประเภท
สถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา 
ขนาดเล็ก ประจําปีการศึกษา ๒๕๔๙ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒.รางวัลพระราชทาน ประเภท 
สถานศึกษา ระดับประถมศึกษา  
ขนาดเล็ก ประจําปีการศึกษา ๒๕๔๑ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
หมายเหตุ รางวัลลําดับที่ ๑-๒  
ได้มีรายงานการพัฒนาและใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

  ๑. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ 
(โรงเรียนดีประจําอําเภอ)  
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. ได้รับคัดเลื อกเป็นโรงเรี ยน
คุณธรรมชั้นนํา ปีการศึกษา ๒๕๕๐
(ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๓. โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัย   
รักการอ่าน ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

 
 

หมายเหตุ รางวัลลําดับที่ ๒-๓  
 ได้มีรายงานการพัฒนาและใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

โครงการ พัฒนาต้นแบบ
โรงเรียนในฝันและโรงเรียน
รางวัลพระราชทานแบบยั่งยืน 
โดยบูรณาการกับการพัฒนา 
ระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
 

 
 



 
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

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

 

 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ - นามสกุล/
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/  

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/           
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    

(จํานวน ๑ เรื่อง) 
๗ นายรําลึก สนพราย 

ตําแหน่งผู้อํานวยการ

สถานศึกษา 

วิทยฐานะผู้อํานวยการ 

ชํานาญการพิเศษ 

 

 

โรงเรียนบ้านช่องด่าน  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษากาญจนบุรี   

เขต ๔ 

 

   ๑. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

“สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๔”     

ประจําปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

   ๒. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐)  

 

    

  

 

 

โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” 

ในพระราชดําริพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรม
วิทยาศาสตร์รับรองคุณภาพ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ (ร้อยละ ๗๐)      

 

 

    โครงการพัฒนาสถานศึกษา

พอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการศึกษา 



 
 

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

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ- นามสกุล/
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/    

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/           
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    

(จํานวน ๑ เรื่อง) 
๘ นายแสวง บุญมากาศ

ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ 

 

 

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
จังหวัดลําพูน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 
 

  สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงประจํ าปี  ๒๕๕๒     
"สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๒" (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
   หมายเหตุ รางวัลดังกล่าวได้มีรายงาน 
การพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

๑. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

(ร้อยละ ๑๐๐) 
 

๒. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

โครงการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล      
บนพื้นฐานหลักปรัชญา        
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 



 
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ลําดับ

ที่ 

ชื่อ - นามสกุล/
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    

(จํานวน ๑ เรื่อง) 
๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร 
ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า สมุทรปราการ 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 

   1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2555" 
(ร้อยละ 100) 
   2. รางวัลพระราชทาน ประเภท
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
ประจําปีการศึกษา 2550  
(ร้อยละ 100) 

 

หมายเหตุ รางวัลลําดับที่ ๒ ได้มี
รายงานการพัฒนาและใช้ประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง 

      โรงเรียนต้นแบบในโครงการ  
1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ปี 2548 
(ร้อยละ 100) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ รางวัลลําดับดังกล่าวได้มี
รายงานการพัฒนาและใช้ประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาโรงเรียนในฝัน 
เพื่อรองรับสู่ความเป็น
มาตรฐานสากล 

 
 
 
 
 
 



 

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ลําดับ

ที่ 

ชื่อ - นามสกุล/
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    

(จํานวน ๑ เรื่อง) 
๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสําอางค์ มั่งคั่ง 
ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ 
(วันครู 2500) 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 

  1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการ  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
"สถานศึกษาพอเพียง 2555" 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ร้อยละ 100) 
  ๒. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม ประจําปี 2550  
(ร้อยละ 100) 
 

 

 

หมายเหตุ รางวัลลําดับที่ ๒ ได้มีรายงาน
การพัฒนาและใช้ประโยชน์ 
อย่างต่อเนื่อง 

  ๑. ผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยม 
ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา 
ขนาดกลาง ประจําปี พ.ศ. 2549 
(ร้อยละ 100) 
  2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  
ประจําปี 2552 ประเภทผู้บริหาร 
(ร้อยละ 100)  
  3. โรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา  
ประจําปี 2550 (ร้อยละ 100) 
 

 

 

หมายเหตุ รางวัลลําดับที่ ๑ - ๓ 
ได้มีรายงานการพัฒนา 
และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาห้องสมุดต้นแบบมีชีวิต 
ในโรงเรียน 

 
 
 
 
 



 
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ลําดับ

ที่ 

ชื่อ - นามสกุล/
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    

(จํานวน ๑ เรื่อง) 
๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายบุญเลิศ ค่อนสอาด 

ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาล 
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต ๑ 

  1. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  
รางวัลระดบัเหรียญทอง ด้านแหล่งเรียนรู้ 
ประจําปี 2552 (ร้อยละ 100) 
  ๒. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
"คุรุสดุดี" ปี พ.ศ. 2554  
(ร้อยละ 100) 

 

 

 

หมายเหตุ รางวัลลําดับที่ ๑  
ได้มีรายงานการพัฒนาและใช้ประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง 

   โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” 

ในพระราชดําริพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรม
วิทยาศาสตร์รับรองคุณภาพ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗  

(ร้อยละ ๘0) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ลําดับ
ที่ 

   ชื่อ - นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน   

(จํานวน ๑ เรื่อง) 
๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสามารถ พงษ์สมบูรณ์ 

ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง ๓ 
สํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๑ 

 

  รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา 
ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

  ๑. โรงเรียนดี ศรีตําบล ประจําปี ๒๕๕๕ 

(ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒. โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” 

ในพระราชดําริพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๕๔
โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรม
วิทยาศาสตร์รับรองคุณภาพ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗  
(ร้อยละ ๘๐) 
 

โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
สร้างสํานึกความเป็นไทย 

 


