
 

 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู 
วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/
สาขา 

ผลงานทางวิชาการ 

1. นางสาวสุรีพร  เอ้ียวถาวร  
    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
    หอวัง นนทบุรี 
    สพม. นนทบุรี เขต 2 

2554 
พระพุทธศาสนา 

 

ผลงานทางวิชาการ   
1. รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้บูรณาการธนาคาร ความดี             
เพ่ือสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนรายวิชา                  
ส 41201 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
2. รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ตามรอยบาท...พระศาสดา                   
รายวิชา ส41201 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
3. ชุดการเรียนรู้ตามรอยบาท...พระศาสดารายวิชา ส41201 
พระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 8 เล่ม 
     ชุดการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง คุณค่าทางพุทธะ 

ชุดการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง ขันธ์ 5 
ชุดการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง หลักกรรม : นิยาม 5 และ วิตก 3 
ชุดการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง ภาวนา 4 
ชุดการเรียนรู้ท่ี 5 เรื่อง พระสัทธรรม 3 ปัญญาวุฒิธรรม 4   
                             พละ 5 และอุบาสกธรรม 5 
ชุดการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่อง มงคล 38 : การสงเคราะห์บุตร  
                             การสงเคราะห์ภรรยาและสันโดษ   
ชุดการเรียนรู้ท่ี 7 เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง               
ชุดการเรียนรู้ท่ี 8 เรื่อง หยดน้ําแห่งความรู้ 

4 .  คู่ มื อ ค รู  ชุ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม ร อ ย บ า ท . . . พ ร ะ ศ า ส ด า           
รายวิชา ส41201 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  จํานวน 8 เล่ม 

ชุดท่ี 1 เรื่อง คุณค่าทางพุทธะ 
ชุดท่ี 2 เรื่อง ขันธ์ 5  
ชุดท่ี 3 หลักกรรม : นิยาม 5 และวิตก 3 
ชุดท่ี 4 เรื่อง ภาวนา 4 
ชุดท่ี 5 เรื่อง พระสัทธรรม 3 ปัญญาวุฒิธรรม 4 พละ 5   
               และอุบาสกธรรม 5 
ชุดท่ี 6 เรื่อง มงคล 38 : การสงเคราะห์บุตร  
                การสงเคราะห์ภรรยาและสันโดษ 
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/
สาขา 

ผลงานทางวิชาการ 

ชุดท่ี 7 เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ชุดท่ี 8 เรื่อง หยดน้ําแห่งความรู้ 

เอกสารประกอบ 
1) สิ่งละอันพันละน้อย “เอกสารเสริมความรู้เพ่ือพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม”ธนาคารความดี “ศูนย์สร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์” 
2) ผลงานครู 
3) ผลงานนักเรียน 

2. นางมาลิน  มุกดา 
    โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน   
    สพป. สมุทรปราการ เขต 2 

 

2554 
งานประดิษฐ์ 

ผลงานทางวิชาการ   
1. รายงานการวิจัย การสร้างและพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 
เรื่องงานเสื้อผ้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
เอกสารประกอบ 
     - คู่ มือครู  ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องงานเสื้อผ้า    
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จํานวน 5 ชุด คือ 
       ชุดท่ี 1 ความรู้เรื่องเสื้อผ้า 
       ชุดท่ี 2 การเย็บพ้ืนฐานในการซ่อมแซมเสื้อผ้า 
       ชุดท่ี 3 การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยมือ 
       ชุดท่ี 4 การตกแต่งและการดัดแปลงเสื้อผ้า 
       ชุดท่ี 5 การดูแลรักษาเสื้อผ้า 
       1)  รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้               
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

ชุดงานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ 
      2) คู่ มือการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้          
ก า ร ง า น อ า ชี พ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ท่ี  5                        
ชุดงานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์  
      3) หนังสืออ่านเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ            
และ เทค โน โ ลยี  ชั้ นประถม ศึกษา ปี ท่ี  5  ชุ ด ง านประ ดิษฐ์                    
คิดสร้างสรรค์ จํานวน 5 เล่ม คือ 

  เล่มท่ี 1 เรื่อง เตยหอมชวนประดิษฐ์ 
  เล่มท่ี 2 เรื่อง กระถินแปลงร่าง 
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/
สาขา 

ผลงานทางวิชาการ 

  เล่มท่ี 3 เรื่อง หมอนปักเข็มของคุณยาย 
  เล่มท่ี 4 เรื่อง เศษผ้านานาประโยชน์ 
  เล่มท่ี 5 เรื่อง ขวดน้ําล้ําค่า 

3. นางสาคร  ขันธจันทร์ 
    โรงเรียนบ้านโนนยาง 
    สพท. ร้อยเอ็ด เขต 3 

2554 
วิทยาศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ   
1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน          
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง สิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
เอกสารประกอบ 
     - แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน             
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หน่วย  
การเรียนรู้ท่ี 3 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
2. รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติการทดลองประกอบการเรียนรู้  
3. แบบฝึกปฏิบัติการทดลองประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 4 ชุด ดังนี้ 

ชุดท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ร่างกายมนุษย์                      
          จํานวน 4 กิจกรรม 
ชุดท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 สารในชีวิตประจําวัน  
          จํานวน 9 กิจกรรม 
ชุดท่ี 3 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 วงจรไฟฟ้า                          
          จํานวน 4 กิจกรรม 
 ชุดท่ี 4 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ดาราศาสตร์และอวกาศ  
          จํานวน 2 กิจกรรม 

4. คู่มือการใช้แบบฝึกปฏิบัติการทดลองประกอบการเรียนกลุ่มสาระ               
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เล่มท่ี 1 และ เล่มท่ี 2            
5. รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม 
6. หนังสืออ่านเพ่ิมเติม จํานวน 2 ชุด   

ชุดท่ี 1 ร่างกายสัตว์ ประกอบด้วย 
          เล่มท่ี 1 ปลา 
          เล่มท่ี 2 กบ 
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/
สาขา 

ผลงานทางวิชาการ 

          เล่มท่ี 3 สัตว์เลื้อยคลาน 
          เล่มท่ี 4 นก 
          เล่มท่ี 5 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
          เล่มท่ี 6 แมลง 
     ชุดท่ี 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
          เล่มท่ี 1 เรื่องสิ่งแวดล้อมท้องถ่ินเรา 
          เล่มท่ี 2 นักสืบกุดปลาคูณ 
          เล่มท่ี 3 ความผูกพันของชีวิต 
          เล่มท่ี 5 ทรัพยากรฉันล้ําค่า 
         เล่มท่ี 6 คุณภาพสิ่งแวดล้อมกับชีวิต 
7. ซีดีรอม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
8. ซีดีรอม E-book หนังสืออ่านเพ่ิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
เอกสารประกอบ 
     1) แผนการจัดการเรียนรู้  ประกอบนวัตกรรมหนังสืออ่าน
เพ่ิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ร่างกายสัตว์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 
     2) แผนการจัดการเรียนรู้  ประกอบนวัตกรรมหนังสืออ่าน
เพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
แบบวัฏจักร การเรียนรู้ 5E 

4. นางอัญชลี  อยู่พรหม 
    โรงเรียนราชวินิต มัธยม  
   สพม. เขต 1 
   จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2554 
พลศึกษาและ 

สุขศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ   
1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา 
พ 43102 เรื่อง เพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนราชวนิิต มัธยม 
2. CD บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องเพศศึกษา                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
เอกสารประกอบ 
     - คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) รายวิชาสุขศึกษา 
รหัสวิชา พ 43102 เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/
สาขา 

ผลงานทางวิชาการ 

3. บทเรียนโปรแกรม รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ 43102 เรื่อง เพศศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร 
4. รายงานผลการใช้บทเรียนโปรแกรม รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ 43102 
เรื่อง เพศศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีนราชวินติ มัธยม 
กรุงเทพมหานคร 

5. นางสาวอ้อทิพย์  พูนนา 
     โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 
    สพม. เขต 19 
    จังหวัดหนองบัวลําภ ู

 

2554 
สังคมศึกษา 
 ภูมิศาสตร์ 

และ
ประวัติศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ   
1. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
การใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกระบวนการ
กลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีบุญเรือง
วิทยาคาร 
2. รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดสื่อประสม 
วิชาสังคม ส 43103 สําหรับนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปี ท่ี  6     
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 
3. ชุดสื่อประสม วิชาสังคมศึกษา จํานวน 9 เล่ม 
4. คู่มือการใช้ชุดสื่อประสม วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส 43103      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 

6. นายสิทธิชัย  ศรีวะอุไร  
    โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 
    สพป. อุดรธานี เขต 3 

 

2554 
สังคมศึกษา 
 ภูมิศาสตร์ 

และ
ประวัติศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ   
1. รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียน        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ชุดฝึกอบรมตามแนวไตรสิกขา 
2. รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมวัฒนธรรมท้องถ่ินของชาวอีสาน 
เรื่อง พระมหาเวสสันดรชาดก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
เอกสารประกอบ 
     - หนังสืออ่านเพ่ิมเติมวัฒนธรรมท้องถ่ินของชาวอีสาน เรื่อง พระ
มหาเวสสันดรชาดก เล่มท่ี 1 - 3  
3. มูลเหตุของการทําบุญมหาชาติ ประเพณีฮีด 12 
เอกสารประกอบ 
     - คู่มือการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมวัฒนธรรมท้องถ่ินของชาว
อีสาน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง 
พระเวสสันดรชาดก 
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/
สาขา 

ผลงานทางวิชาการ 

7. นายบรรเจิด  แก่นอาสา  
    โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
    สพม. เขต 29  
    จังหวัดอุบลราชธานี  

2554 
พระพุทธศาสนา 

 

ผลงานทางวิชาการ   
1. การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามปรชัญาโรงเรียนของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเบ็ญจะมะ-มหาราช อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 
2. สื่อประสมประกอบการสอน วิชา ส 43101 และ ส 43102 พระพุทธ    
ศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
3. รายงานการใช้สื่อประสม สาระการเรียนรู้พ้ืนฐานพระพุทธศาสนา 
ช่วงชั้นท่ี 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
เอกสารประกอบ 
     - แผนการจัดการเรียนรู้วิชา ส 43101 - ส 43102 สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

8. นางจินดา  เกษวงศ์รอต   
    โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา   

สพป. ตาก เขต 1 
 

2554 
ภาษาไทย 

 

ผลงานทางวิชาการ   
1. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมความเข้าใจในการอ่าน               
ชุดรู้รักษ์ท้องถ่ินเมืองตาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรบันักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
เอกสารประกอบ 
     1) คู่มือครูประกอบการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมความ
เข้าใจในการอ่าน ชุดรู้รักษ์ท้องถ่ินเมืองตาก กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
     2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมความเข้าใจในการอ่าน             
ชุดรู้รักษ์ท้องถ่ินเมืองตาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 4 เรื่อง 
       - เรื่อง "ยันฮี พลังน้ํา พลังชีวิต" เข่ือนใหญ่ 
       - เรื่อง "บ้านหนองง้ิว" หลากหลาย 
        -  เรื่อง ประเพณีลอยกระทงสายไหล ประทีป 1,000 ดวง 
       - เรื่อง “แสงสีโชติช่วง” เท่ียวงานตากสิน 
2. เพลงประกอบการสอนสาระท้องถ่ิน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/
สาขา 

ผลงานทางวิชาการ 

เอกสารประกอบ 
     1) คู่มือการใช้เพลงประกอบการสอนสาระท้องถ่ินกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
     2) CD เพลงประกอบการสอนสาระท้องถ่ินกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 1 แผ่น 
     3) รายงานการใช้เพลงประกอบการสอนสาระท้องถ่ิน กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

9. นางปฐมพร  ล่องเซ่ง 
    โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร 
    มิตรภาพท่ี 200 ท่ีระลึก ส.ร.อ. 
   สพป.ยะลา เขต 2 

2554 
พลศึกษา 

และสุขศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ    
1. การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินเรื่องน้ําชุบกลุ่มสาระ การเรียนรูสุ้ขศึกษา
และพลศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบันนังสตา
อินทรฉัตรมิตรภาพท่ี 200 ท่ีระลึก ส.ร.อ. อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
2. รายงานการทดลองใช้ชุดการสอนแบบศูนย์ การเรียนกลุ่มสาระ           
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
เอกสารประกอบ 
     - ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้               
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  จํานวน 10 เรื่อง 

(1)  เรื่องทันตสุขภาพ 
(2)  เรื่องคุณค่าของชีวิตและครอบครัว 
(3)  เรื่องการดูแลตัวเอง 
(4)  เรื่องคิดสักนิดก่อนใช้ 
(5)  เรื่องโรคติดต่อท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส 
(6)  เรื่องโรคติดต่อท่ีเกิดจากการถูกยุงกัด 
(7)  เรื่องการจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
(8)  เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงภัย 
(9)  เรื่องสารเสพติด 
(10)  เรื่องยารักษาโรค 

10. นางภัทรพร  ฉายรัตน์ 
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 
สพม. เขต 4 
จังหวัดสระบุรี 

2554 
นาฏศิลป์ 

 

ผลงานทางวิชาการ   
1. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้
วิชานาฏยศิลป์ท้องถ่ินเรา เรื่องรําวงสระบุรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/
สาขา 

ผลงานทางวิชาการ 

2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการแสดงพ้ืนเมือง ระดับ             
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
3. รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการ
แสดงพ้ืนเมือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

11. นายผาสุข  กุณฑโร 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ 
จังหวัดสงขลา 
สพม. เขต 16 
จังหวัดสงขลา 

2554 
พลศึกษา 

และสุขศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ   
1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
รายวิชาพลศึกษา รหัสวิชา พ 40224 (วอลเลย์บอลชายหาด) ของ
นักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ปีท่ี 3 โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา 
2. การเล่นกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
3. แบบฝึกการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
4. ชุดฝึกทักษะจาก POWER POINT เสริมการเรียนรายวิชาพลศึกษา 
รหัสวิชา พ 40224 (วอลเลย์บอลชายหาด) ช่วงชั้นท่ี 4 ปีท่ี 3  
เอกสารประกอบ 
     1) แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพลศึกษารหัสวิชา พ 40224 
(วอลเลย์บอลชายหาด) ช่วงชั้นท่ี 4 ปีท่ี 3  จํานวน 2 เล่ม 
    2) คู่มือการวัดผลและประเมินผล รายวิชาพลศึกษา รหัสวิชา  
พ 40224 (วอลเลย์บอลชายหาด) ช่วงชั้นท่ี 4 ปีท่ี 3  

12. นางสาววงเดือน  คลื่นแก้ว 
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 
สพม. เขต 19 
จังหวัดหนองบัวลําภู 

2554 
พลศึกษาและ 

สุขศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ   
1. ผลการใช้เทคนิคการฝึกโยคะลีลากับเทคนิคการฝึกเกร็งและ          
คลายกล้ามเนื้อต่อความเครียดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา พ 43101 สุขศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรี บุญเรืองวิทยาคาร ท่ีเรียนโดย            
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับเรียนโดยเอกสารประกอบการเรียน 
เอกสารประกอบ 
     1) CDบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาพ 43101 สุขศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  จํานวน 9 เรื่อง 

เรื่องท่ี 1 ระบบประสาท 
เรื่องท่ี 2 ระบบต่อมไร้ท่อ 
เรื่องท่ี 3 ระบบสืบพันธุ์ 
เรื่องท่ี 4 การส่งเสริมสุขภาพ 
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/
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เรื่องท่ี 5 ปัจจัยเสี่ยงทางสังคมท่ีมีต่อการมี 
     เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร 

เรื่องท่ี 6 การวางตัวต่อเพศตรงข้าม 
เรื่องท่ี 7 การเลือกคู่ครอง 
เรื่องท่ี 8 การวางแผนและแก้ปัญหาครอบครัว 
เรื่องท่ี 9 การปรับตัวในชีวิตสมรส 

     2) เอกสารประกอบการเรียนวิชา พ 43101 สุขศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  
     3) แผนการจ ัดการเร ียนรู ้ ว ิชา พ 43101 สุขศึกษา ชั ้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
       4) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลั งเรี ยน วิ ชา พ 43101   
สุข ศึกษา ชั้ น มัธยมศึกษาปี ท่ี  6 การเสริม คิด สะกิดปัญญา  
รู้แก้ปัญหา พัฒนาชีวิตครั้งท่ี 1 และ ครั้งท่ี 2 

13. นางสุภางค์  เอ่งฉ้วน 
โรงเรียนอํามาตย์พานชินุกูล 
สพม. เขต 13 
จังหวัดกระบ่ี 

2554 
พลศึกษาและ 

สุขศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ   
1. ผลการใช้และพัฒนาชุดแบบฝึกวิชาสุขศึกษา เรื่อง อาหารปลอดภัย
ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพฤติกรรม การบริโภคอาหาร 
เจตคติเก่ียวกับการบริโภคอาหารและความพึงพอใจต่อการเรียน 
ด้วยชุดแบบฝึกวิชาสุขศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอํามาตย์พานิชนุกุล 
เอกสารประกอบ 
     1) ชุดแบบฝึก เรื่อง อาหารปลอดภัย จํานวน  5 ชุด 
         ชุดท่ี 1 อาหารเพ่ือสุขภาพ 

ชุดท่ี 2 การเลือกซ้ืออาหาร 
ชุดท่ี 3 ฉลากอาหาร 
ชุดท่ี 4 สารปนเป้ือนในอาหาร 
ชุดท่ี 5 โครงงานอาหารปลอดภัย 

      2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถาม
ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดแบบฝึกวิชาสุขศึกษา เรื่อง อาหาร
ปลอดภัย 

3) คู่มือการใช้(แผนการจัดการเรียนรู้) ชุดแบบวิชาสุขศึกษา 
เรื่องอาหารปลอดภัย 
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4) แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีสอนตามปกติ วิชาสุขศึกษา 
เรื่องอาหารปลอดภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
2. รายงานผลการประเมินโครงการคุ้มครองผู้บริโภค โรงเรียนอํามาตย์
พานิชนุกูล 
3. คู่มือการจัดโครงการคุ้มครองผู้บริโภค โรงเรียนอํามาตย์พานิชนุกูล 

14. นางดาราพิไล  คําแพง 
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 
สพป.ยโสธร เขต 1 

2554 
สังคมศึกษา 
ภูมิศาสตร์ 

และ
ประวัติศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ   
1. การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
รายวิชา ส 33101 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
2. การศึกษาประสิทธิภาพและผลการใช้สื่อประสม รายวิชา ส 33101 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
เอกสารประกอบ 

1) สื่อประสม รายวิชา ส 33101 สังคมศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จํานวน   2 เล่ม 

2) แผ่นซีดี จํานวน 5 แผ่น 
 

15. นางธัญวรัตม์  พรหมวาทย ์
โรงเรียนอนุบาลพะเยา 
สพป.พะเยา เขต 1 

2554 
วิทยาศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ   
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอย่าง                
มีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียน          
ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี  6 ท่ีได้รับการสอนด้วยการจัดกิจกรรม                
การเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ จํานวน 4 เล่ม 
2. ผลการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้บทเรียนสื่อประสม 
3. บทเรียนสื่อประสมชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทาวิทยาศาสตร์ 
13 ทักษะ 

1) เอกสารคู่มือการใช้บทเรียนสื่อประสม จํานวน 4 เล่ม 
2) เอกสารหมายเลข 3 บทเรียนสื่อประสมชุดทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ การสังเกต จํานวน  4 เล่ม 
3) เอกสารหมายเลข 4 บทเรียนสื่อประสมชุดทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ การวัด จํานวน 4 เล่ม 
4) เอกสารหมายเลข 5 บทเรียนสื่อประสมชุดทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ การคํานวณ จํานวน 4 เล่ม 
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5) เอกสารหมายเลข 6 บทเรียนสื่อประสมชุดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ การจําแนกประเภท จํานวน 4 เล่ม 
   6) เอกสารหมายเลข 7 บทเรียนสื่อประสมชุดทักษะ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ การหาสัมพันธ์ระหว่างสเปลกับสเปล และ 
สเปลกับเวลา จํานวน 4 เล่ม 
   7) เอกสารหมายเลข 8 บทเรียนสื่อประสมชุดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูล 
จํานวน 4 เล่ม 
    8) เอกสารหมายเลข 9 บทเรียนสื่อประสมชุดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล จํานวน 4 เล่ม 
    9 )  เอกสารหมายเลข 10 บทเรี ยนสื่ อประสมชุด ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการพยากรณ์ จํานวน 4 เล่ม   
    10)  เอกสารหมายเลข 11 บทเรียนสื่อประสมชุดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการต้ังสมมติฐาน จํานวน 4 เล่ม 
    11) เอกสารหมายเลข 12 บทเรียนสื่อประสมชุดทักษะกระบวนการ  
ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ จํานวน 4 เล่ม 
    12)  เอกสารหมายเลข 13 บทเรียนสื่อประสมชุดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการกําหนดและความคุมตัวแปร 
จํานวน 4 เล่ม 
    13)  เอกสารหมายเลข 14 บทเรียนสื่อประสมชุดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการทดลอง จํานวน 4 เล่ม 
    14)  เอกสารหมายเลข 15 บทเรียนสื่อประสมชุดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการตีความหมายข้อมูลและ 
การลงข้อสรุป จํานวน 4 เล่ม 
    15) เอกสารหมายเลข 27 แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนสื่อประสม 
ชุดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 4 เล่ม 
    16) เอกสารหมายเลข 16 ผลการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้บทเรียน
สื่อประสม  จํานวน 4 เล่ม 
    17) สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่องทักษะกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตร์ จํานวน 4 เล่ม 
เอกสารประกอบ 
     1) เอกสารหมายเลข 17 – 20 แผนการจัดการเรียนรู้ เอกสาร
ประกอบการเรียน เรื่องร่างกายมนุษย์น่ารู้มารู้จักชีวิตสัตว์กันเถอะ 
รอบรู้สารในชีวิตประจําวันและมาเรียนรู้ท้องฟ้าของเราจํานวน 4 เล่ม   
      2 )  เอกสารหมายเลข 21 เอกสารประกอบการเรียน เรื่ อง                  
ร่างกายมนุษย์น่ารู้ จํานวน 4 เล่ม 
     3) เอกสารหมายเลข 22 เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง มารู้จัก 
ชีวิตสัตว์กันเถอะ จํานวน 4 เล่ม 

4) เอกสารหมายเลข 23 เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  รอบรู้สาร
ในชีวิตประจําวัน  จํานวน 4 เล่ม 

5) เอกสารหมายเลข 24 เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง มาเรียนรู้
ท้องฟ้าของเรา  จํานวน 4 เล่ม 

6) เอกสารหมายเลข 25 ผลการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน จํานวน 4 เล่ม 

16. นางวัชรีย์  เหมืองจา 
โรงเรียนถ่ินโอภาสวิทยา 
สพม. เขต 37 
จังหวัดแพร่ 

2554 
วิทยาศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ   
1. การพัฒนาชดุกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมคุณลักษณะ ดี เก่ง มีสขุ สําหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 รายวิชาชีววิทยาเรื่องโครงสร้างและ
หน้าท่ีของพืชดอก 
เอกสารประกอบ    
     1) ชุดกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมคุณลักษะ ดี เก่ง มีสุข สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 รายวิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างและ
หน้าท่ีของพืชดอก 
     2) พรรณไม้ในโรงเรียนถ่ินโอภาสวิทยา 
     3) คู่มือศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียนถ่ินโอภาสวิทยา 
2. ชุดการเรียนรู ้ระบบนิเวศบ่อสาหร่ายเตา รายวชิา ว 40245 ชวีวิทยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เอกสารประกอบ 
     1) คู่มือการใช้ชุดการเรียนรู้ ระบบนิเวศบ่อสาหร่ายเตา รายวิชา 
ว 40245 ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
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2) รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนเิวศ
บ่อสาหร่ายเตา รายวิชา ว 40245 ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
17. นายพงษ์ศักด์ิ   

เล็กบุญญาสิน 
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
สพม. เขต 34 
จังหวัดเชียงใหม่ 

2553 
สังคมศึกษา 
ภูมิศาสตร์  

และ
ประวัติศาสตร์ 

 

ผลงานทางวิชาการ   
1. การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
2. รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ การสร้างสรรค์
องค์ความรู้ด้วยตนเอง รายวิชา ส 40202 วิถีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
3. คู่มือการใช้ชุดการเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะ การสร้างสรรค์องค์ความรู้ 
ด้วยตนเอง สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม รายวิชา วิถีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ส 40202 
4. ชุดการเรียนรู้ท่ี 1 ชุดการเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์
องค์ความรู้ด้วยตนเองสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม รายวิชา วิถีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม ส 40202 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ของเชียงใหม่ 
5. ชุดการเรียนรู้ท่ี 2 ชุดการเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะ การสร้างสรรค์
องค์ความรู้ด้วยตนเองสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม รายวิชา วิถีชีวิตกับ
สิ่ งแวดล้อม ส 40202 หน่วยการเรียนรู้ ท่ี  2 พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ 
6. ชุดการเรียนรู้ท่ี 3 ชุดการเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์
องค์ความรู้ด้วยตนเองสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม รายวิชา วิถีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม ส 40202 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 สังคม วัฒนธรรมและ 
วิถีชีวิตของเชียงใหม่ 
7. ชุดการเรียนรู้ท่ี 4 ชุดการเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์
องค์ความรู้ด้วยตนเองสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม รายวิชา วิถีชีวิต               
กับสิ่งแวดล้อม ส 40202 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เชียงใหม่กับกระแส
โลกาภิวัตน์ 
8. ชุดการเรียนรู้ท่ี 5 ชุดการเรียนเพ่ือพัฒนาสร้างสรรค์องค์ความรู้
ด้วยตนเองสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม รายวิชา วิถีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
ส 40202 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เศรษฐกิจพอเพียงกับยุคโลกาภิวัตน์ 
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18. นางสุจินต์  ดีประดิษฐ์ 
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 
สพป.ชัยนาท 

2554 
การศึกษาพิเศษ 

ผลงานทางวิชาการ   
1. การศึกษาความสามารถทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนท่ีมีปัญหา            
ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นท่ี 1 (ชั้นประถมศึกษา             
ปีท่ี 1 และ 2) โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
โดยใช้การจัดกิจกรรมท่ีใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
เอกสารประกอบ 
      1) นวัตกรรมท่ีใช้ในการศึกษาเป็นการจัดกิจกรรมท่ีใช้ใน
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด จํานวน 4 เล่มได้แก่  
        (1) กิจกรรมท่ีใช้การสร้างความคิดรวบยอดพัฒนาความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ 
ระดับช่วงชั้นท่ี 1  (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 2) โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 
เล่มท่ี 1 การจําแนกเปรียบเทียบ 
        (2) กิจกรรมท่ีใช้กระบวนการการสร้างความคิดรวบยอดพัฒนา
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
ด้านคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นท่ี 1 (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 2) 
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เล่มท่ี 2 การจัดหมวดหมู่ 
        (3) กิจกรรมท่ีใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดพัฒนา
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
ด้านคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นท่ี 1  (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 2) 
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เล่มท่ี 3 การหาความสัมพันธ์ 
       (4) กิจกรรมท่ีใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดพัฒนา
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
ด้านคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นท่ี 1 (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 2) 
โรงเรียนอนุบาล-ชัยนาท เล่มท่ี 4  

2) คู่มือการจัดกิจกรรมท่ีใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
พัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีปัญหา               
การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นท่ี 1 (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
และ 2 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท) จํานวน 2 เล่ม ได้แก่ 
       (1) คู่มือการจัดกิจกรรมท่ีใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบ
ยอดพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีปัญหา
ทา ง ด้ า นก า ร เ รี ย น รู้  ด้ า นค ณิต ศ าส ต ร์ ร ะ ดั บช่ ว ง ชั้ น ท่ี  1                    
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(ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 2) โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท เล่มท่ี 1 
       (2) คู่มือการจัดกิจกรรมท่ีใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบ
ยอดพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ท่ี มี              
ปัญหาทางด้านการเรียนรู้  ด้านคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นท่ี 1                     
(ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 2) โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท เล่มท่ี 2 

3) เอกสารเสริมกิจกรรม จํานวน 3 เล่ม ได้แก่ 
(1) น้องน้อยนับเลข 
(2) นับ 1 – 10 
(3)  ผลงานนักเรียน คนท่ี 2 - 5 การปฏิบัติกิจกรรมท่ี 5  

ข้ันทดสอบและนําไปใช้ของนักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้             
ด้านคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นท่ี 1 (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 2) 
โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
2. การพัฒนาความสามารถทางการอ่านคําท่ีตรงตามมาตราตัวสะกด       
ของนักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ระดับช่วงชั้นท่ี 1 
โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยใช้
แบบฝึกทักษะชุด สระอาพาอ่าน 
เอกสารประกอบ 
     1) นวัตกรรมท่ีใช้ในการศึกษา เป็นแบบฝึกทักษะชุดสระอาพา
อ่าน มี 1 ชุด จํานวน 8 เล่ม ได้แก่  
       (1) แบบฝึกทักษะชุดสระอาพาอ่านของนักเรียนท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ช่วงชั้นท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 
ชุดท่ี 1 ตัวสะกดมาตราแม่กง 
       (2) แบบฝึกทักษะชุดสระอาพาอ่านของนักเรียนท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ช่วงชั้นท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 
ชุดท่ี 2 ตัวสะกดมาตราแม่กน 
       (3) แบบฝึกทักษะชุดสระอาพาอ่านของนักเรียนท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ช่วงชั้นท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 
ชุดท่ี 3 ตัวสะกดมาตราแม่กม 
       (4) แบบฝึกทักษะชุดสระอาพาอ่านของนักเรียนท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ช่วงชั้นท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 
ชุดท่ี 4 ตัวสะกดมาตราแม่เกย 
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       (5) แบบฝึกทักษะชุดสระอาพาอ่านของนักเรียนท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ช่วงชั้นท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 
ชุดท่ี 5 ตัวสะกดมาตราแม่เกอว 
       (6) แบบฝึกทักษะชุดสระอาพาอ่านของนักเรียนท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ช่วงชั้นท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 
ชุดท่ี 6 ตัวสะกดมาตราแม่กก 
       (7) แบบฝึกทักษะชุดสระอาพาอ่านของนักเรียนท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ช่วงชั้นท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 
ชุดท่ี 7 ตัวสะกดมาตราแม่กด 
       (8) แบบฝึกทักษะชุดสระอาพาอ่านของนักเรียนท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ช่วงชั้นท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 
ชุดท่ี 8 ตัวสะกดมาตราแม่กบ 
     2) คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะชุดสระอาพาอ่าน จํานวน 8 เล่ม ได้แก่ 
       (1) คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะชุดสระอาพาอ่านของนักเรียน            
ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ช่วงชั้นท่ี 1 โรงเรียนอนุบาล
เมืองชัยนาท ชุดท่ี 1 ตัวสะกดมาตราแม่กง 
       (2) คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะชุดสระอาพาอ่านของนักเรียน              
ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ช่วงชั้นท่ี 1 โรงเรียนอนุบาล
เมืองชัยนาท ชุดท่ี 2 ตัวสะกดมาตราแม่กน 
       (3) คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะชุดสระอาพาอ่านของนักเรียน           
ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ช่วงชั้นท่ี 1 โรงเรียนอนุบาล
เมืองชัยนาท ชุดท่ี 3 ตัวสะกดมาตราแม่กม 
       (4) คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะชุดสระอาพาอ่านของนักเรียน          
ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ช่วงชั้นท่ี 1 โรงเรียนอนุบาล
เมืองชัยนาท ชุดท่ี 4 ตัวสะกดมาตราแม่เกย 
       (5) คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะชุดสระอาพาอ่านของนักเรียน        
ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ช่วงชั้นท่ี 1 โรงเรียนอนุบาล
เมืองชัยนาท ชุดท่ี 5 ตัวสะกดมาตราแม่เกอว 
       (6) คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะชุดสระอาพาอ่านของนักเรียน         
ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ช่วงชั้นท่ี 1 โรงเรียนอนุบาล
เมืองชัยนาท ชุดท่ี 6 ตัวสะกดมาตราแม่กก 
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       (7) คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะชุดสระอาพาอ่านของนักเรียน       
ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ช่วงชั้นท่ี 1 โรงเรียนอนุบาล
เมืองชัยนาท ชุดท่ี 7 ตัวสะกดมาตราแม่กด 
       (8) คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะชุดสระอาพาอ่านของนักเรียน         
ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ช่วงชั้นท่ี 1 โรงเรียนอนุบาล
เมืองชัยนาท ชุดท่ี 8 ตัวสะกดมาตราแม่กบ 
     3) ผลงานการทําแบบฝึกทักษะชุดสระอาพาอ่านของนักเรียน         
ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ช่วงชั้นท่ี 1 โรงเรียนอนุบาล
เมืองชัยนาท คนท่ี 2 – 5 
 

19. นางเพ็ญภารัตน์  เคลือขอน 
โรงเรียนบ้านลานเอ้ือง 
สพป.สุโขทัย เขต 1 
 

2554 
การศึกษาพิเศษ 

ผลงานทางวิชาการ   
1. รายงานการวิจัยการศึกษาความสามารถในการอ่านคําสําหรับ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน อายุ 8-9 ปี 
โดยใช้สื่อประสม ประกอบด้วย 
     1) หนังสือส่งเสริมการอ่านปริศนาคําทาย(ฝึกทักษะการอ่าน     
และเข้าใจความหมายของคํา) จํานวน 7 ชุด  
        ชุด 1 อวัยวะของเรา 
        ชุด 2 เครื่องแต่งกาย 
        ชุด 3 ผลไม้ท่ีอร่อย 
        ชุด 4 ผักเพ่ือสุขภาพ 
        ชุด 5 เครื่องใช้ในการเรียน 
        ชุด 6 เครื่องใช้ในครัว 
        ชุด 7 สัตว์ท่ีน่ารู้ 
     2) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน (ฝึกทักษะการอ่านคําและเข้าใจ
ความหมายของคํา)  จํานวน 7 ชุด 
         ชุด 1 อวัยวะของเรา 
         ชุด 2 เครื่องแต่งกาย 
         ชุด 3 ผลไม้ท่ีอร่อย 
         ชุด 4 ผักเพ่ือสุขภาพ 
         ชุด 5 เครื่องใช้ในการเรียน 
         ชุด 6 เครื่องใช้ในครัว 
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         ชุด 7 สัตว์ท่ีน่ารู้  
    3) C.D. จํานวน 1 แผ่น 
    4) แผนการสอนเฉพาะบุคคล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
จํานวน 2 เล่ม 
    5) คู่มือครู การเปิดโปรแกรมการอ่านคํา 
2. รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านและแบบฝึกเสริมทักษะ
ภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
ประกอบด้วย 
     1) หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่องแชมพูสระผมจากมะกรูด 
     2) หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง เป็ดจอมกิน 
     3) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แชมพูสระผมจากมะกรูด 
     4) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เรื่องเป็ดจอมกิน จํานวน 2 เล่ม 
     5 )  แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่ มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง แชมพูสระผมจากมะกรูด 
     6 )  แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่ มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เรื่องเป็ดจอมกิน 
     7) หนังสือส่งเสริมการอ่านใช้สําหรับนักเรียนไม่มีแผนการจัด    
การเรียนรู้ประกอบด้วย 

(7.1) หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง ก้ิงก่าออกไข่ 
(7.2)  หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง กระต่ายผู้อารี 
(7.3) หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง ความสามัคคี 
(7.4) หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง รสดีอวดเก่ง 
 

20. นางทัศนาพร  นันทวงศ์ 
โรงเรียนบ้านแม่จัน  
(เชียงแสนประชานุสาสน์) 
สพป.เชียงราย เขต 3 

2554 
สังคมศึกษา
ภูมิศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ   
1. ผลการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้เทคนิคการต้ังคําถามของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
ท่ีมีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน  
เอกสารประกอบ 

1) ชุดฝึกทักษะการคิดโดยใช้เทคนิคการต้ังคําถาม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระหน้าท่ีพลเมือง
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วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต ในสังคมหน่วย การเรียนรู้ สังคม
ประเพณีวัฒนธรรมและภู มิ ปัญญาไทย สํ าหรับนัก เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน 3 เรื่อง 

(1) สถาบันและการจัดระเบียบทางสังคม 
(2) ประเพณีวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
(3) ภูมิปัญญาไทย 

2) แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้เทคนิค
การต้ังคําถาม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาระหน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และ การดําเนินชีวิตใน
สังคมหน่วยการเรียนรู้ สังคมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
2. รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย             
กลุ่ มสาระการ เรี ยนรู้ สั งคมศึ กษา ศาสนา และวั ฒนธรรม     
สาระประวัติศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เอกสารประกอบ 

1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้      
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ หน่วยการ
เรียนรู้ ท่ี 1 เวลา ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  (4 MAT)               
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระ
ประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เอเชียดินแดน แห่งอารยธรรม 
สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

3) เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
อยุธยามรดกโลก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน 5 เล่ม  
       (1) การต้ังถ่ินฐาน การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและการปกครอง
สมัยอยุธยา 
       (2) เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมสมัยอยุธยา 
       (3) พระมหากษัตริย์สมัยอยุธยา 
       (4) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอารยธรรมท่ีมีต่ออยุธยา   
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       (5) ภูมิปัญญาและบุคคลสําคัญสมัยอยุธยา 
    4) คู่มือการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้
ท่ี 3 อยุธยามรดกโลก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

21. นายเอ่ียม  สมบูรณ์ 
โรงเรียนวัดท่าราบ  
(วันชัยประชานุกุล)  
สพป.ราชบุรี เขต 2 

2555 
พระพุทธศาสนา 

ผลงานทางวิชาการ   
1. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
โรงเรียนวัดท่าราบ โดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมชุดนิทานคุณธรรม             
นําชี้เด็กดีศรีสังคม (ท่าราบ)  
เอกสารประกอบ  
     - นิทานคุณธรรมชี้นําเด็กดีศรีสังคม เล่มท่ี 1 - 4  จํานวน 4 เรื่อง 
2. รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เรื่อง พระพุทธศาสนาพาสุขใจ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดท่าราบ 
เอกสารประกอบ  

1) หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เรื่อง พระพุทธศาสนา สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เล่ม 1-10 
     2) คู่มือการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เรื่อง พระพุทธศาสนาพาสุขใจ 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนวัดท่าราบ 
 

22. นายใจชาย  ปัณนะพงษ์ 
     โรงเรียนวังเหนือวิทยา 
     สพท. ลําปาง เขต 3 

2554 
วิทยาศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ   
1. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการสอน
สําหรับนักเรียน ชั้น ม.6  
เอกสารประกอบ 
    ชุดการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สําหรับนักเรียนชั้น ม.6 
2. รายงานการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป รายวิชา ว 43102 วิทยาศาสตร์ 
3. บทเรียนสําเร็จรูป รายวิชา ว 43102 วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  
4. แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ว 43102 วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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23. นางพัชรา  ผลหมู่ 
    โรงเรียนแก่งคอย 
    สพท. สระบุรี เขต 2 
 

2554 
วิทยาศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ   
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างความฉลาด 
ทางอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแก่งคอย 
เอกสารประกอบงานวิจัย      
     1) ภาคผนวกรายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียน 
การสอนเพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนระดับ           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแก่งคอย เล่มท่ี 1        
     2) ภาคผนวกรายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียน        
การสอนเพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับ         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแก่งคอย เล่มท่ี 2    
     3) ภาคผนวกรายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนเพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับ            
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแก่งคอย เล่มท่ี 3 
     4) ภาคผนวกรายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนเพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับ        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแก่งคอย เล่มท่ี 4 
     5) ภาคผนวกของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือเสริมสร้าง
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนแก่งคอย 
2. หน่วยการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รายวิชา ว 31101 
วิทยาศาสตร์ 1 หน่วยท่ี 1 เรื่อง สารรอบตัว       
3. หน่วยการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รายวิชา ว 31101 
วิทยาศาสตร์ 1 หน่วยท่ี 2 เรื่อง สารละลายกรด - เบส 
4. หน่วยการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รายวิชา ว 31101 
วิทยาศาสตร์ 1 หน่วยท่ี 3 เรื่อง การแยกสาร 
5. หน่วยการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รายวิชา ว 31101 
วิทยาศาสตร์ 1 หน่วยท่ี 4เรื่อง ธาตุ และสารประกอบ 
6. หน่วยการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รายวิชา ว 31101 
วิทยาศาสตร์ 1 หน่วยท่ี 5 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสาร 
7. หน่วยการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รายวิชา ว 31101 
วิทยาศาสตร์ 1 หน่วยท่ี 6 เรื่อง หน่วยชีวิต และชีวิตพืช (1) 
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8. หน่วยการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รายวิชา ว 31101 
วิทยาศาสตร์ 1 หน่วยท่ี 7 เรื่อง หน่วยชีวิต และชีวิตพืช (2) 
9. หน่วยการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รายวิชา ว 31101 
วิทยาศาสตร์ 1 หน่วยท่ี 8 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
10. หน่วยการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รายวิชา ว 31101 
วิทยาศาสตร์ 1 หน่วยท่ี 9 เรื่อง พลังงานความร้อน 
11. การศึกษาผลการใช้หน่วยการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชา 
ว 31101 วิทยาศาสตร์ 1 
12 ภาคผนวกรายงานการศึกษาผลการใช้หน่วยการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ รายวิชา ว 31101 วิทยาศาสตร์ 1 
 

24. นางสาวสุวลี  ศักดาศรี 
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
สพท. เพชรบูรณ์ เขต 1 

 

2555 
วิทยาศาสตร์ 

 

ผลงานทางวิชาการ                                                             
1. รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้แบบฝึกเพ่ือพัฒนาวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณรายวิชา วิทยาศาสตร์ 1 
รหัสวิชา ว 40101 เรื่องการรักษา ดุลยภาพ ของร่างกายสําหรับ         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เอกสารประกอบ 
     1) แบบฝึกเพ่ือพัฒนาวิธีการทางวิทยาศาสตร์และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ รายวชิาวิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว 40101 เรื่อง การรักษา
ดุลยภาพของร่ายกาย สําหรับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 6 เล่ม 
     2) คู่มือการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเพ่ือพัฒนาวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 
รหัสวิชา ว 40101 เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่ายกายสําหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 1 เล่ม 
2. รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาชีววิทยา 1              
รหัสวิชา ว 40241 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาชีววิทยา 1 รหัสวิชา                
ว 40201 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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4. คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาชีววิทยา 1              
รหัส ว 40241 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 2 เล่ม 

25. นางสาววิยะดา จันทร์โรจน์ 
โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 
สพท. ลําปาง เขต 2 

 

2554 
กิจกรรมลูกเสือ      
เนตรนารีและ     

ยุวกาชาด 
 

ผลงานทางวิชาการ                                                           
1. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพ่ีสอนน้อง                       
(SOTUS) ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา                
จังหวัดลําปาง  
2. รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม แบบพ่ีสอนน้อง 
SOTUS ของโรงเรียนห้วยแก้ววิทยาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาลําปาง เขต 2 
เอกสารประกอบ 
     1) คู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยใช้รูปแบบ
กิจกรรมแบบพ่ีสอนน้อง SOTUSชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตามแนว
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
     2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นท่ีใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบพ่ีสอนน้อง 
SOTUS "หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก" ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จํานวน 3 เล่ม 
     3) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาลูกเสือ หลักสูตร
เครื่องหมายสายยงยศ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ตาม
แนวทางการจัดทําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 3 เล่ม 

26. นางผ่องศรี  จัตุปา 
    โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 
    สพท. เชียงราย เขต 1 
     

2555 
ภาษาอังกฤษ 

ผลงานทางวิชาการ                                                           
1. การพัฒนารูปแบบการสอนซ่อมเสริมภาษาอังกฤษ โดยใช้ E-learning  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 
2. การสร้างและผลการใช้สื่อประสม Defeat English เพ่ือการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษทักษะฟัง-พูด (อ 42201) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 
3. คู่มือการใช้สื่อประสม Defeat English เพ่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ทักษะฟัง-พูด (อ 42201) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
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4. Defeat English สื่อประสมเพ่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทักษะ          
ฟัง - พูด (อ 42201) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม             
(เอกสารปรินท์สกรีนของสื่อประสม Defeat English ท้ังหมด) 

27. นางม่ิงขวัญ  ศิริโชติ 
     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ              
     เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
     สพม. เขต 2 
     กรุงเทพมหานคร 

2555 
พลศึกษา 

และสุขศึกษา  
 

ผลงานทางวิชาการ      
1. รายงานการวิจัยและพัฒนาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม                
การบริโภคอาหารตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
2. ซีดี บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) รายวิชา พ 41103 - พ 41104       
สุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
เอกสารประกอบ 
     1) รายงานการพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  รายวิชา                    
พ 41103 - พ 41104 สุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
     2) คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) รายวิชา พ 41103 
     3) คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) รายวิชา พ 41104 

28. นายส่ง ค้าไม้ 
    โรงเรียนลองวิทยา 
    สพม. เขต 37 
 

2554 
สังคมศึกษา 
ภูมิศาสตร์ 

และ
ประวัติศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ      
1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบค่ายทักษะชีวิต เพ่ือ                
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้น         
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนลองวิทยา  จังหวัดแพร่ 
เอกสารประกอบ 
     เอกสารประกอบการค้นคว้าเพ่ิมเติมจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
และเวปไซด์ Face Book งานวิจัย “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ในรูปแบบค่ายทักษะชีวิตเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่” 
2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาสังคมพ้ืนฐาน 5 รหัสวิชา ส 43101 
จํานวน 8 เรื่อง ได้แก่ 
     2.1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญา   
(Culture and Local Wisdom) 
     2.2 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง สถาบันทางสังคม สังคมไทย และ
การวิเคราะห์ปัญหา สังคมเชิงระบบ (Thai Society and Analysis 
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of Systematic Social Problems) 
     2.3 หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง การจัดการทรัพยากรเพ่ือการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน (Natural Resources and Substantial Development) 
     2.4 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง วิเคราะห์วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม          
และแนวทางแก้ไข (Analysis crisis and Solutions) 
     2.5 หน่วยการเรียนรู้ ท่ี  5 เรื่อง วิ เคราะห์การสหกรณ์ของ 
ประเทศไทย (Analysis of Cooperatives of Thailand) 
     2.6 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจและเศรษฐกิจ
พอเพียงของไทย (Economic Development and Sufficiency 
Economy) 
    2.7 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 เรื่อง วิเคราะห์การแบ่งยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์สากลและประวัติศาสตร์ไทย (Analysis of Division 
of ages of Universal and Thai Histories) 
     2.8 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Steps 
of History) 
3. รายงานผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาสังคมศึกษา
พ้ืนฐาน 5 รหัสวิชา ส 43101 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ 
เอกสารประกอบงานวิชาการอ่ืน 
     1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวชิาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน 5 ส 43101 
     2) เอกสารประกอบการค้นคว้าเพ่ิมเติมจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
และเวปไซด์ Face Book ผลงานทางวิชาการ "หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รายวชิาสังคมพ้ืนฐาน 5 รหัสวิชา  ส 43101" 
    3) คู่มือโปรแกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Flip Album) รายวิชา
สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 5 รหัสวิชา ส 43101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

29. นางนวลจันทร์  ตุลารักษ์ 
    โรงเรียนอุทกวิทยาคม 
    สพม.เขต 18 
    ชลบุรี 

2555 
สังคมศึกษา 
ภูมิศาสตร์ 

และ

ผลงานทางวิชาการ      
1. รายงานการวิ จั ย เรื่ อง การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้  โดยใช้                           
แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินกับการสอนวิชาประวัติศาสตร์ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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 ประวัติศาสตร์ เอกสารประกอบงานวิจัย 
     1) หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เรื่อง ตามรอยอารยธรรมพนัสนิคม 
     2) แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง ตามรอยอารยธรรมพนัสนิคม 
ร ายวิ ช าประวั ติ ศ า สตร์  ส  43106  ชั้ น มั ธ ยม ศึกษา ปี ท่ี  6                
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. ชุดการสอนส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง พลเมืองดี                   
ใต้ร่มธงไทย จํานวน 4 ชุด ประกอบด้วย 
     ชุดท่ี 1 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
     ชุดท่ี 2 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 
     ชุดท่ี 3 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
     ชุดท่ี 4 การเมืองการปกครองของไทย 
3 .  คู่ มือการใช้ ชุ ดการสอนส่ ง เสริ มการ เรี ยนรู้ แบบร่ วม มือ                   
เรื่อง พลเมืองดีใต้ร่มธงไทย รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
4. รายงานการพัฒนาชุดการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เรื่อง พลเมืองดีใต้ร่มธงไทยรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

30. นายมานพ  กลิ่นจันทร์ 
    โรงเรียนบ้านนาสะแบง 
    สพป. บึงกาฬ 

2555 
พระพุทธศาสนา 

ผลงานทางวิชาการ 
1. รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ร า ย วิ ช าพร ะ พุ ท ธ ศ าส น า โ ดย ใ ช้ ก า ร เ รี ย น รู้ แ บบ ร่ ว ม มื อ                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
เอกสารประกอบ 
     แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา             
และวัฒนธรรม สาระ ท่ี  1ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
2. การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี  6 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค                 
Jigsaw และ TAI 
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เอกสารประกอบ 
     1) บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระท่ี 1ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
จํานวน 4 ชุด คือ  
     ชุดท่ี 1 เรื่อง พุทธสาวกและชาดก จํานวน 3 เล่มประกอบด้วย 
         - เล่มท่ี 1 เรื่อง พุทธสาวก : พระราธะ 
         - เล่มท่ี 2 เรื่อง ชาดก : ทีฆีติโกสลชาดก  
         - เล่มท่ี 3 เรื่อง ชาดก : สัพพทาฐิชาดก 
     ชุดท่ี 2 เรื่อง หน้าท่ีชาวพุทธ จํานวน 4 เล่ม ประกอบด้วย 
         - เล่มท่ี 1 เรื่อง ความรู้เก่ียวกับสถานท่ีต่างๆ ภายในวัด 
         - เล่มท่ี 2 เรื่อง การเข้ารับบรรพชาในพระพุทธศาสนา 
         - เล่มท่ี 3 เรื่อง การเข้าค่ายพุทธบุตร 
         - เล่มท่ี 4 เรื่อง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
     ชุดท่ี 3 เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง และมารยาทชาวพุทธ           
จํานวน 5 เล่ม ประกอบด้วย 
         - เล่มท่ี 1 เรื่อง พ่อขุนรามคําแหงมหาราช 
         - เล่มท่ี 2 เรื่อง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า                        
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
         - เล่มท่ี 3 เรื่อง การถวายของแด่พระสงฆ์ 
         - เล่มท่ี 4 เรื่อง การปฏิบัติตนในขณะฟังธรรม 
         - เล่มท่ี 5 เรื่อง การปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนิกชน  
     ชุดท่ี 4 เรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 4 เล่ม 
ประกอบด้วย 
         - เล่มท่ี 1 เรื่อง วันมาฆบูชา 
         - เล่มท่ี 2 เรื่อง วันวิสาขบูชา 
         - เล่มท่ี 3 เรื่อง วันอาสาฬหบูชา 
         - เล่มท่ี 4 เรื่อง วันธรรมสวนะ 
     2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค Jigsaw และ TAI 
เรื่อง พุทธสาวกและชาดก หน้าท่ีชาวพุทธ ชาวพุทธตัวอย่างและ
มารยาทชาวพุทธ โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม           
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
3. การพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา             
และวัฒนธรรม สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษา               
ปีท่ี 6 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  
เอกสารประกอบ 
     1) ชุดการสอน แบบศูนย์การเรียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม                 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 5 หน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย 
         - ชุดท่ี 1 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา 
         - ชุดท่ี 2 พุทธประวัติ 
         - ชุดท่ี 3 โอวาท 3 
         - ชุดท่ี 4 หลักธรรมนําชาวพุทธ 
         - ชุดท่ี 5 พุทธศาสน์ 
     2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
ประกอบชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประวัติ ความสําคัญ
และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม                 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ           
เทคนิค STAD 
4. การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค
แข่งขันเป็นทีม (TGT) 
เอกสารประกอบ 
     1) เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 2 หน่วยการเรียนรู้ คือ  
         - การบริหารจิต จํานวน 5 เล่ม 
         - ศาสนพิธี จํานวน 6 เล่ม 
     2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบร่วมมือ 
เทคนิคแข่งขันเป็นทีม (TGT) ประกอบเอกสารการเรียน เรื่อง            
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ผลงานทางวิชาการ 

การบริหารจิตและศาสนพิธี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา                       
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

31. นางมาลัยวรรณ  จันทร 
    โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
    สพม. เขต 2 
     กรุงเทพมหานคร 

2555 
สังคมศึกษา 
ภูมิศาสตร์ 

และ
ประวัติศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ 
1. รายงานวิจัย เรื่อง การใช้เทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ือพัฒนา            
การเรียนการสอนวิชา ส 31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม            
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
2. รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย
ในอดีตจนถึงสุโขทัย เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้และเสริมความรู้ 
สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
3. หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยในอดีตจนถึงสุโขทัย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 3 เล่ม 
     หน่วยการเรียนรู้ท่ี 9 การแบ่งยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
     หน่วยการเรียนรู้ท่ี 10 ความเป็นมาของชนชาติไทยก่อนสมัยสุโขทัย 
     หน่วยการเรียนรู้ท่ี 11 สุโขทัยจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
4 .  คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ บท เ รี ย นคอม พิ ว เ ตอ ร์ ช่ ว ย ส อ น  ร า ย วิ ช า                   
ส 31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 1 
สาระท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม 

32. นายไกรวิท  วงศ์อามาตย์ 
    โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 
    สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 

2555 
พระพุทธศาสนา 

ผลงานทางวิชาการ 
1. รายงานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน       
การสอน สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้การจัดการความรู้ 
เอกสารประกอบงานวิจัย 
     คู่มือการจัดการความรู้ สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 4 เล่ม 
2. การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา             
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ           
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/
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ผลงานทางวิชาการ 

เอกสารประกอบงานวิชาการอ่ืน 
     1) บทเรียนสําเร็จรูป ชุด ศึกษาศาสนาศีลธรรม จริยธรรม             
ด้วยตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 40 เล่ม 
       เล่มท่ี 1 เรื่อง พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน 
       เล่มท่ี 2 เรื่อง การตรัสรู้ 
       เล่มท่ี 3 เรื่อง การประกาศธรรม 
       เล่มท่ี 4 เรื่อง โปรดชฎิล 
       เล่มท่ี 5 เรื่อง พระอัครสาวก 
       เล่มท่ี 6 เรื่อง โอวาทปาติโมกข์ 
       เล่มท่ี 7 เรื่อง พระรัตนตรัย 
       เล่มท่ี 8 เรื่อง ศรัทธาคือความเชื่อ 
       เล่มท่ี 9 เรื่อง พระพุทธคุณ 
       เล่มท่ี 10 เรื่อง หลักธรรม  
       เล่มท่ี 11 เรื่อง พระสงฆ์ 
       เล่มท่ี 12 เรื่อง ไตรสิกขา  
       เล่มท่ี 13 เรื่อง เบญจศีล - เบญจธรรม 
       เล่มท่ี 14 เรื่อง พรหมวิหาร 4 
       เล่มท่ี 15 เรื่อง ความกตัญญูกตเวทีต่อชาติ 
       เล่มท่ี 16 เรื่อง มงคลชีวิต 38 
       เล่มท่ี 17 เรื่อง การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
       เล่มท่ี 18 เรื่อง ศาสนสุภาษิต 
       เล่มท่ี 19 เรื่อง พระไตรปิฎก 
       เล่มท่ี 20 เรื่อง พระโมคคัลลานะเรียนวิชาแก้ง่วง 
       เล่มท่ี 21 เรื่อง อุเบกขาและอัญญานุเบกขา 
       เล่มท่ี 22 เรื่อง พระอุรุเวลกัสสปะ 
       เล่มท่ี 23 เรื่อง กุฏิทูสกชาดก - มหาอุกกุสชาดก 
       เล่มท่ี 24 เรื่อง อานิสงส์ของการสวดมนต์ 
       เล่มท่ี 25 เรื่อง การบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่วัด 
       เล่มท่ี 26 เรื่อง สุจริต 3 ทุจริต 3 
       เล่มท่ี 27 เรื่อง การเข้าค่ายพุทธบุตร 
       เล่มท่ี 28 เรื่อง การเข้าพิธีกรรมทางศาสนา 
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       เล่มท่ี 29 เรื่อง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
       เล่มท่ี 30 เรื่อง การปฏิบัติท่ีเหมาะสมต่อพระภิกษุ 
       เล่มท่ี 31 เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดช
วิกรมพระบรมราชชนก 
       เล่มท่ี 32 เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง สมเด็จพระศรีนครินทรา บรม
ราชชนนี 
       เล่มท่ี 33 เรื่อง การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา 
       เล่มท่ี 34 เรื่อง สติ สัมปชัญญะ และปัญญา 
       เล่มท่ี 35 เรื่อง หลักท่ัวไปในการทําสมาธิ 
       เล่มท่ี 36 เรื่อง การยืน เดิน นั่ง นอน อย่างมีสติ 
       เล่มท่ี 37 เรื่อง ฝึกการกําหนดรู้ความรู้สึกสัมผัส 
       เล่มท่ี 38 เรื่อง สมาธิเบ้ืองต้น 
       เล่มท่ี 39 เรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
       เล่มท่ี 40 เรื่อง ศาสนพิธี (การอาราธนาต่างๆ ) 
     2 .  แผนการจั ดการ เรี ยนรู้ ป ระกอบบทเรี ยนสํ า เ ร็ จ รู ป             
ชุดศึกษาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมด้วยตนเอง กลุ่มสาระ          
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
จํานวน 2 เล่ม 

33. นางสาวสุจินันท์  ป้อมจันทร์ 
    โรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" 
    สพป. พิจิตร เขต 2 

2555 
วิทยาศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ 
1. รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                     
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
เอกสารประกอบ 
     1) แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 เล่ม 
     2) คู่มือแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1 เล่ม 
2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
เอกสารประกอบ 
     1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จํานวน 6 แผ่น 
     2) แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน จํานวน 6 เล่ม (6 หน่วยการเรียนรู้) 
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34. นางวิภาพร  สุวรรณอําไพ 
     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
     สตรีวิทยา 2 
     สพม. เขต 2 

2555 
สุขศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
1. การพัฒนาบทเรียนการสอน วิชาสุขศึกษา โดยใช้บทเรียน
คอมพิว เตอร์ ช่ ว ยสอน  เ รื่ อ ง  การช่ วย ฟ้ืน คืนชีพ  นั ก เ รี ยน                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 
2. คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
รายวิ ชา พ 43102 นันทนาการเ พ่ือสุขภาพ 6 (สุข ศึกษา )                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2  
3. รายงานโครงงานการพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน        
และควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้กระบวนการทางประชาสังคม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนวมิน ทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2  
เอกสารประกอบ  
     - แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา พ 43102 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ 6 
(สุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 

35. นางสาวอรชร  อินทกุล 
    โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 
    สพม. เขต 34 

2555 
พลศึกษา               

และสุขศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางสุขภาพ ในรายวิชา พ 30216 
เทคโนโลยีทางสุขภาพของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น            
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 
เอกสารประกอบงานวิจัย 
     1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้                   
สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชา พ 30216 เทคโนโลยี ทางสุขภาพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
     2) เทคโนโลยีทางสุขภาพ 
2. ไอเยนกะโยคะในโรงเรียน 
เอกสารประกอบงานวิชาการอ่ืน 
     รายงานผลการใช้ตําราไอเยนกะโยคะในโรงเรียน 
 

36. นายวีระยุทธ เพชรประไพ  
     โรงเรียนเสิงสาง  
     สพม. เขต ๓๑ 

2554 
ศิลปศึกษา 

ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
1. ชนะเลิศประกวดภาพวาดโปสเตอร์ นานาชาติ  
2. คุรุสภาสดุดี  
3. ครูผู้สอนดีเด่น 
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37. นางทัศนีย์ อรรถรัตนศักด์ิ 
      โรงเรียนอํานาจเจริญ  
      สพม. เขต 29 

2555 
พลศึกษา               

และสุขศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
1. การพัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษา  
2. สื่อการสอนสุขศึกษาฉบับการ์ตูน วิชาสุขศึกษา พ 43102                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 10 เล่ม   
     1) เรื่อง ชีวิตจะดีต้องมีแผน 
     2) เรื่อง รักกันได้แต่อย่าไร้ขอบเขต 
     3) เรื่อง ไม่เสี่ยง เลี่ยงไว้ ป้องกันได้ 
     4) เรื่อง ห่วงใย ใส่ใจคุณภาพ 
     5) เรื่อง สิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข 
     6) เรื่อง ทักษะชีวิต พิชิตความเครียด 
     7) เรื่อง ยาและการใช้ยาท่ีปลอดภัย 
     8) เรื่อง ทักษะชีวิต พิชิตสารเสพติด 
     9) เรื่อง ช่วยได้ถูกวิธี ชีวปีลอดภัย 
   10) เรื่อง เกม กิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างสุขภาพกาย                 
ผ่อนคลายสุขภาพจิต 
3. คู่มือการใช้สื่อการสอนสุขศึกษาฉบับการ์ตูน วิชาสุขศึกษา            
พ 43103 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เล่ม 1 และเล่ม 2  
4. รายงานการพัฒนาสื่อการสอนสุขศึกษา ฉบับการ์ตูน วิชาสุขศึกษา       
พ 43102 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6) 
 

38. นางภัสราวรรณ  
                ธนัตทัพพ์มงคล   
     โรงเรียนสุขานารี  
     สพป. นครราชสีมา เขต ๑ 

2554 
ภูมิศาสตร์ 

ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
1. รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ปี 2548 
2. รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เรื่อง โรงเรียนผู้นําการจัด 
การความรู้สู่การจัดการเรียนรู้โรงเรียนผู้นําคุณธรรมชั้นนําด้วย
หลักการจัดการ 4 ร่วม ปี 2552  
3. รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี 2553  
4. บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้รางวัลเกียรติยศ Teacher 
Award สาขาทักษะชีวิต (ต่อต้านยาเสพติด) ปี 2545 
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/
สาขา 

ผลงานทางวิชาการ 

39. นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง 
      โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
    นนทบุรี สพม. เขต 3 
 

2554 
งานช่าง 

ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
1. ครูผู้ควบคุมทีม รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานหุ่นยนต์
บังคับมืองานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี 2551 
2. ครูผู้ควบคุมทีม รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานหุ่นยนต์ทํามือ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี 2552  
3. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ           
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๓  
4. ครูผู้ฝึกซ้อม และควบคุมทีม รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการ    
หุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์ Asia Pasific Robofest ประเทศเกาหลีใต้            
ปี 2009 
 

40. นางประสพสุข รัตนสุภา 
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช   
     สพม. เขต 12 

2554 
ดนตรี 

ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
1. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันขับขานประสานเสียง ช่วงชั้น ท่ี 3              
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ประจําปีการศึกษา 2552  
2. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันขับขานประสานเสียง ช่วงชั้น ท่ี 4          
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ประจําปีการศึกษา 2552 
3 .  ครู ผู้ ควบ คุม-ฝึ กสอนวง ขับร้ องประสานเสี ยง  โ รง เรี ยน               
กัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชรางวัลเกียรติบัตร ระดับ
ชนะเลิศการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้นมัธยมปีท่ี 4-6         
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2553 
4.  ครูผู้ ฝึกสอนการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (นักเรียน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ) ปีการศึกษา 2553 

41. นายธง ต่อยอด  
     โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์    
     สพป. สุรินทร์ เขต ๑ 

2554 
งานช่าง 

ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
1. รางวัลชนะเลิศโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับประถมศึกษา              
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี 2553 (ก.ค.ศ.รับรอง) 
2. รางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์แบบอัตโนมัติระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์  สํ านักงานคณะกรรมการ            
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชิงแชมป์ประเทศไทย 2552  
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/
สาขา 

ผลงานทางวิชาการ 

3. รางวัลชนะเลิศโครงงานหุ่นยนต์ อัตโนมั ติ  ช่ วงชั้น ท่ี  1-2                
การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์  สํ านักงานคณะกรรมการ            
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชิงแชมป์ประเทศไทย 2551 
 

42. นางสุดารัตน์  
                  สิทธิประเสริฐ  
     โรงเรียนอนุบาลชลบุรี  
     สพป. ชลบุรี เขต 1 

2554 
วิทยาศาสตร์ 

ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
1. การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติวิทยาศาสตร์โอลิมปิก
นานาชาติ 4 ปีซ้อน “IMSO 1007-2010”  
2. ครูฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ กิจกรรม         
การประกวดโครงงานวิ ทยาศาสตร์  ประ เภทสิ่ งประ ดิษฐ์                       
“โครงงานจักรยานพลังงานบริสุทธิ์” ระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน 
ง าน ศิ ล ปหั ต ถก ร รมนั ก เ รี ย น ร ะ ดั บช า ติ  ป ร ะจํ า ปี  2 5 5 2                
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล”  
3. ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัลระดับชาติ ผู้สร้างสรรค์งานสอน
วิทยาศาสตร์แก่เยาวชน ประจําปี 2553 
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รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู 
วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/ 
สาขา 

ผลงานทางวิชาการ 

1. นายพิพัฒน์  พงษ์พูล 
    วิทยาลัยอาชีวศึกษา         
    นครราชสีมา 
     
 

2554 
บริหารธุรกิจ 

ผลงานทางวิชาการ   
1. การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนวิชาการผสมเครื่องด่ืม 
3701-2303 สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา The Development 
of Electronic Media Drink Mixing 3701-2303 Subject for 
the Diploma Level' Student At Nakhonratchasima 
Vocational College 
เอกสารประกอบ 
     - สื่ อ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ช่ วยสอนวิ ชาการผสมเครื่ อง ด่ื ม                          
3701 - 2303 พร้อมแผ่นวีดิทัศน์ 
2. ชุดการเรียนการสอนวิชา การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 3701 - 2004 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 
เอกสารประกอบ 
     1) เอกสารประกอบการสอนวิชา การจัดการงานแม่บ้าน
โรงแรม 3701 - 2004 
     2) เฉลยแบบประเมินผลก่อนเรียนและแบบฝึกหัดวิชา 
การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 3701-2004 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 
     3) รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาการ
จัดการงานแม่บ้านโรงแรม 3701-2004 

2. นายสาคร  แสนคําดี   
    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่   
     
 

2554 
ไฟฟ้า - 

อิเล็กทรอนิกส์ 

ผลงานทางวิชาการ   
1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานิวแมติกส์และ           
ไฮดรอลิกส์ โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 
เอกสารประกอบ 

1) ใบงานวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัส  3100 – 0106 
2) เฉลยใบงานวิชานิวแมติกและไฮดรอลิกส์รหัส 3100 – 0106 
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/ 
สาขา 

ผลงานทางวิชาการ 

2. ตํารานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  รหัส  3100 - 0106                
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
เอกสารประกอบ 
     รายงานผลการใช้ตําราวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  
รหัส 3100 – 0106 

3. นายยงยุทธ  ลุงคะ   
    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

 

2554 
ไฟฟ้า - 

อิเล็กทรอนิกส์ 

ผลงานทางวิชาการ   
1. การพัฒนาโฟโต้สวิตช์ประหยัดพลังงาน 
2. หนังสือเรียนวิชา การติดต้ังไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 3104 - 2001 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช 2546 
 

4. นางอุทัยศรี  ศรีพันธุ์ 
    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 

 

2554 
วิทยาศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ   
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และปฏิสัมพันธ์              
ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 ท่ีได้รับ 
การสอนตามแนวกิจกรรม เอส ที เอ ดี (Student Teams -
Achievement Divisions : STAD) 
2. ชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน รหัส 20001401 เล่ม 1 
(ชุ ดการสอน ท่ี  1 -3 )  หลักสู ต รประกาศนี ย บัตรวิ ช าชีพ 
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
3. ชุดการสอน วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน รหัส 20001401 เล่ม 2 
(ชุ ดการสอน ท่ี  4 -8 )  หลักสู ต รประกาศนี ย บัตรวิ ช าชีพ 
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
เอกสารประกอบ 

1 )  ร า ย ง านกา ร พัฒนาแล ะทดส อบประสิ ท ธิ ภ า พ               
ชุดการสอน วิชาวิทยาศาสต์พ้ืนฐานรหัส 20001401 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
     2) เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน รหัส 
20001401 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 
(ปรับปรุง 2546) 
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/ 
สาขา 

ผลงานทางวิชาการ 

5. นายพรรษา  ฉายกล้า   
    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 

 

2554 
เครื่องยนต์-
เครื่องกล 

ผลงานทางวิชาการ   
1. รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนาชุดการสอน วิชางานสร้างแม่พิมพ์
ฉีดพลาสติกแบบ 2 แผ่น รหัสวิชา 3102-2403 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 สาขางานแม่พิมพ์
พลาสติกวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
เอกสารประกอบ 
     - ชุดการสอนวิชางานสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบ 2 แผ่น      
รหัส 3102 – 2403 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2546 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(จํานวน 6 ชุด) 
2. เอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น              
รหัสวิชา 2100 – 1007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2546) สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เอกสารประกอบ 
      1)  คู่มือครูวิชาเครื่องมือกลเบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100 – 1007 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พุทธศักราช 
2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 
     2) รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือ
กลเบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100 – 1007 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2546) 

6. นายดํารง  สินไชย 
   วิทยาลัยเกษตรและ  
   เทคโนโลยีตรัง  
 

2554 
เกษตรกรรม 

ผลงานทางวิชาการ   
1. ผลการใช้วัสดุอินทรีย์และอาหารเสริมทางใบร่วมกับปุ๋ยเคมีใน
การผลิตแตงโม 
2. ผักพ้ืนเมืองภาคใต้ 

7. นายรุ่งธรรม   
ศรีวรรธนศิลป์ 

วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร  
 

2554 
คหกรรมศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ   
1. รายงานผลการพัฒนาหนังสือประกอบการเรียน เรื่อง งานร้อยมาลัย 
รายวิชา ดอกไม้สด 1 (รหัสวิชา 2403 – 1001) สําหรับนักศึกษา
แผนกวิชาคหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/ 
สาขา 

ผลงานทางวิชาการ 

เอกสารประกอบ 
1) หนังสือประกอบการเรียน เรื่อง งานร้อยมาลัย รายวิชา

ดอกไม้สด 1 (รหัสวิชา 2403 – 1001) สําหรับนักศึกษาแผนก
วิชาคหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 

2) หนังสือมาลัยผ้า 
2. รายงานการประเมินผลโครงการศูนย์บริรักษ์ไทยเพ่ือการสืบสาน
คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 
2550 – 2551 

8. นายธีรพจน์  เครือพานิช 
    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
 

2555 
อิเล็กทรอนิกส์ 

ผลงานทางวิชาการ      
1. การพัฒนาชุดทดลองวิชาเทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ รหัสวิชา               
3105 - 2007 สําหรับนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
2. เอกสารประกอบการเรียน รหัส 3105 – 2007 วิชาเทคนิคเครื่องรับ 
ส่งวิทยุ (Radio Receiver and Transmitter Techniques) 
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 

9. นายประทีบ  พวงลัดดา 
    วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 
     
 

2555 
โยธาและ
ก่อสร้าง 

ผลงานทางวิชาการ   
1. รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้             
โดยใช้โครงการจัดทําสิ่งประดิษฐ์ท่ีมุ้งเน้นสมรรถนะวิชาชีพของ
นักศึกษาช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคดุสิต (The Results of 
learning process by using inventiveness project with 
emphasizing on occupational competency of building 
construction student in Dusit Technical College) 
2. ระบบสุขาภิบาล (Sanitary system) 
 

10. นางสายสมร  แคฝอย 
     วิทยาลัยการอาชีพ 
     นครสวรรค์ 

2555 
คหกรรมศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ   
1. เรื่องการพัฒนาชุดการสอนวิชาชุดติดกัน 2401-2203  
สําหรับการจัดการเรียนการสอนตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/ 
สาขา 

ผลงานทางวิชาการ 

2. ชุดการสอนวชิาชดุติดกัน 2401-2203 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
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รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู 
วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 

สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/ 
สาขา 

ผลงานทางวิชาการ 

1. นายจักราวุธ  คําทวี 
    สํานักงาน กศน.  
   จังหวัดชัยนาท 

2555 
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
 

ผลงานทางวิชาการ   
1. รายงานการวิจัย แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีจะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบท่ี 2 สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท 
2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพ             
ระยะสั้น กลุ่มรายวิชาอาชีพเกษตรกรรม วชิากระบวนการเรียนรู้          
วิธีลดต้นทุนการทํานา "การทํานาลดต้นทุนกับ กศน.ชัยนาท 
3. รายงานผลการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มรายวิชาเกษตรกรรมวิชากระบวน         
การเรียนรู้วิธีลดต้นทุนการทํานา 
4. แผนการสอนทักษะอาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มรายวิชา
อาชีพเกษตรกรรม วิชากระบวนการเรียนรู้วิธลีดต้นทุนการทํานา 
 

2. นายอมร  จันทร์ตา  
    สํานักงาน กศน. 
    จังหวัดสมุทรสาคร 

 
 

2554 
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
 

ผลงานทางวิชาการ   
1. การวิจัยกระบวนการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ในสถาน
ประกอบการกรณีศึกษา บริษัทยูเนี่ยนเบ็ลท์อินดัสตรีส์ จํากัด 
จังหวัดสมุทรสาคร 
2. เรื่องยุทธศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอก
โรงเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
เอกสารประกอบ 
     - รายงานผลการใช้เอกสารทางวิชาการ เรื่องยุทธศาสตร์                   
ก า รจั ด กิ จกร รมการ เ รี ยนรู้ ก า ร ศึ กษานอก โ ร ง เ รี ย น                 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/ 
สาขา 

ผลงานทางวิชาการ 

3. นางอมรรัตน์  ศรีกระจิบ 
    สถาบันพัฒนา กศน. 
    ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี 

 
 

2554 
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
 

ผลงานทางวิชาการ   
1. การวิจัยและการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการจัดการความรู้ 
ด้านการสอนของครูการศึกษานอกโรงเรียนในเขตภาคกลาง 
2. เอกสารประกอบการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจําวัน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
3. ซีดีเสียงประกอบการรับฟัง วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

4. นางสุนิช  บัวทอง 
    สํานักงาน กศน.  
    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 

2554 
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
 

ผลงานทางวิชาการ   
1. การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษานอกระบบโดยใช้แนวคิด
ระบบการดําเนินงานครบวงจรของเดมม่ิงแบบมีส่วนร่วม     
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจชุมชน  
2. ชุดการเรียนรู ้“รู้ไว้ใช่ว่า ใสบ่่าแบกหาม” การพัฒนาศักยภาพ
เพ่ือความยั่งยืนของธุรกิจชุมชน จํานวน 11 เล่ม 
3. คู่มือการใช้ชุดการเรียนรู้  “รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม”                    
การพัฒนาศักยภาพเพ่ือความยั่งยืนของธุรกิจชุมชน 
4. รายงานผลการใช้คู่มือการใช้ชุดการเรียนรู้และชุดการเรียนรู้  
“รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม” การพัฒนาศักยภาพเพ่ือความ
ยั่งยืนของธุรกิจชุมชน 
 

5.  นางกัญญา  ทวีเศรษฐ 
สํานักงาน กศน.  
จังหวัดพัทลุง 
 

2554 
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม

อัธยาศัย 

ผลงานทางวิชาการ   
1. รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม               
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดพัทลุงของคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. ชุดวิชาการร้อยลูกปัดเครื่องแต่งกายมโนห์ราพัทลุง จํานวน 6 เรื่อง   

-  เรื่อง การร้อยป้ิงคอ 
-  เรื่อง การร้อยบ่า 
-  เรื่อง การร้อยพานโครง 
-  เรื่อง การร้อยสร้อยคอ 
-  เรื่อง การร้อยทับตะโพก 
-  เรื่อง การร้อยหางหงส์ 



-43- 

 
 

 

ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/ 
สาขา 

ผลงานทางวิชาการ 

เอกสารประกอบ 
     - รายงานผลการใช้ชุดวิชาการร้อยลูกปัดเครื่องแต่งกาย
มโนห์ราพัทลุง 
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รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะรองผู้อํานวยการเช่ียวชาญ   

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
1. นางปราณี  ศรีทองสุข   
    โรงเรียนสุรนารวีิทยา 
    สพม. เขต 31 
    จังหวัดนครราชสีมา 

 

2554 
 

ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์    
1. รางวัลชนะเลิศ Top of The World Championship 
ประ เภท Display ในการประกวดแข่ ง ขันดนตรี โลก           
ครั้งท่ี 16 ปี 2552 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
2.  รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ-             
พระเจ้าอยู่หัวในการประกวด วงโยธวาทิต นักเรียนนักศึกษา 
ครั้งท่ี 28 ปี 2552 (รางวัลท่ี 1 และ2 เป็นผลมาจากโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านดนตรีสากลของนักเรียนวงโยธ
วาทิตโรงเรียนสุรนารีวิทยา) 
3. โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่           
ปี 2552 
4. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
5. คนดีศรีแผ่นดิน 
 

2. นางอมรา  โชติชะวงศ์ 
    โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
    สพม. 34 

 

2554 
 

ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์   
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่ ปี 2550 
2. รางวัลเหรียญทองวงโยธวาทิต ประเภท Show Contest 
Corps Style Class และรางวัล 1  Division 3  Place            
ในการประกวดดนตรีโลก ปี 2552 
3. โครงการประกวด อย. น้อยประจําปี 2550 
4. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปี 2553 
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รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการเช่ียวชาญ 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
1. นายธนู  นูนน้อย 
     โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  
    สพม. เขต 15  
    จังหวัดปัตตานี 

2554 ผลงานทางวิชาการ    
1. การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน ตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนเดชะปัตตนยานุ กูล
อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  
2. การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม         
ท่ี พึงประสงค์ของนักเรี ยน โรงเรียนเดชะปัตตนยานุ กูล                  
อําเภอเมืองจังหวัดปัตตานี 

2. นายอุทัย  น้อมระวี   
    โรงเรียนดอนแคน- 
    ดอนหวายสามัคคี 
    สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 

2554 ผลงานทางวิชาการ    
1. รายงานการพัฒนาหลักสูตรสาระเพ่ิมเติมรายวิชา กายกรรม 
เพ่ือชีวิต ช่วงชั้นท่ี 2 และ 3 โรงเรียนดอนแคนดอนหวาย -
สามัคคี ตําบลดินดํา อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
เอกสารประกอบ 

1)  แผนการจัดการเรียนรู้กายกรรมเพ่ือชีวิต ช่วงชั้นท่ี 2 และ 3 
2) คู่มือพัฒนาครูหลักสูตรสาระเพ่ิมเติมรายวิชากายกรรม 

เพ่ือชีวิต ช่วงชั้นท่ี 2 และ 3 
2. รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการแสดงกายกรรม 
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี ตําบลดินดํา อําเภอจังหาร  
จังหวัดร้อยเอ็ด 
เอกสารประกอบ 
     1) คู่ มือนิ เทศภายในโครงการส่ งเสริมการแสดงกาย         
กรรมนักเรียน 
      2) VCD ผลงานการแสดงกายกรรมและข้ันตอน                     
การฝึกกายกรรม 
 

3. นายเฉลิมชัย  สารภาพ    
    โรงเรยีนอนุบาลวัดพระโต    
    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 

2554 ผลงานทางวิชาการ    
1.การพัฒนากลยุทธ์บริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา               
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
จังหวัดศรีสะเกษ 
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
2. รายงานการประเมินผลโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน                   
สู่เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลวดัพระโต จังหวัดศรีสะเกษ  

4. นางไมตรี  โหมดเครือ 
    โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์   
    สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

2554 ผลงานทางวิชาการ    
1. รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ของ              
ครูท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน          
ด้านผู้เรียน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์สังกัดสํานักงานเขต            
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
2 .  ร ายงานการประ เ มิน โครงการ โ ร ง เ รี ยนวิ ถี พุทธ                 
เ พ่ื อส่ ง เ ส ริ ม คุณธรรม  จ ริ ย ธ ร รม  และ คุณลั กษณะ                
อันพึงประสงค์ ของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 

5. นายสุทัศน์  ใจคําปัน 
    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์   
    จิตต์อารี 
    สํานักบริหารงาน    
    การศึกษาพิเศษ 

2555 ผลงานทางวิชาการ  
     รายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้วิธีปฏิบัติ                
การนิ เทศภายใน แบบกัลยาณมิตร  โรง เรี ยน ศึกษา  
สงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรา  
บรมราชชนนี จังหวัดลําปาง 
เอกสารประกอบ 
     1) วิธีปฏิบัติการนิเทศภายใน แบบกัลยาณมิตร โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรี
นครินทรา บรมราชชนนี จังหวัดลําปาง 
     2) รายงานผลการดําเนินงานการจัดการเรียนร่วมของ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้โครงสร้างซีท 
(SEAT) 
 

6. นางเตือนใจ  รักษาพงศ์ 
    โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม  
    สพป. กาญจนบุรี เขต 1 
 

2555 ผลงานทางวิชาการ  
1. รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูท่ีเน้นผู้เรียน             
เป็นสําคัญเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงานของโรงเรียน
วัดศรี อุปลาราม สั ง กัดสํ านักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
2.  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและใช้แหล่ง                
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

7. นายสามารถ  วิเศษสิงห ์  
    โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 
    สพป. กาญจนบุรี เขต 2 

2555 ผลงานทางวิชาการ  
1. รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร
ของโรงเรียนวัดทุ่งสมอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
2. รายงานการประเมิน "โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                
ปีการ ศึกษา 2551 - 2552 ของโรงเรี ยนวัด ทุ่งสมอ                 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2" 
 

8. นายไพฑูรย์  ลอยแก้ว 
    โรงเรียนวัดโภคาราม 
    สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 

2555 ผลงานทางวิชาการ  
1. รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ของครูท่ี
เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของโรงเรียนวัดโภคาราม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
2. รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์
เ พ่ือการเรียนการสอนของครู  โรงเรียนวัดภาคาราม                
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 
 

9. นายอภิชาต  แก่นน้อย 
    โรงเรียนบ้านท่ามะกา 
    สพป. กาญจนบุรี เขต 2 

2555 ผลงานทางวิชาการ  
1. รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูท่ีเน้นการสอน
แบบโครงงาน เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียนบ้านท่ามะกา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
2. รายงานการประเมินโครงการคุณธรรมนําความรู้น้อมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านท่ามะกา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
10. นายเสนีย์  เชยชุ่ม 
     โรงเรียนวัดนางสาว  
     (ถาวรราษฎร์บํารุง) 
     สพป. สมุทรสาคร 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
1.รางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ขนาดเล็ก ปี 2549 
2. โรงเรียนต้นแบบ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ปี 2549 
3. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2551 

11. นายสุรเมธ  ตะวันธรงค์ 
     อิสลามวิทยาลัย                   
     แห่งประเทศไทย 
     กรุงเทพมหานคร 
     สพม. เขต 1 

2555 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาขนาดกลาง ปี 2544 
2. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น 1 ปี 2552 
3. สถานศึกษาแบบอย่างการจดักระบวนการเรยีนการสอนและ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2552 

12. นายสมจริง  อินทรักเดช 
     โรงเรียนหว้ยยอด 
     สพม. เขต 13 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา 
ขนาดใหญ่ ปี 2551 
2. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ปี 2550 
3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน            
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ปี 2550 
4. ส้วมสุขสันต์ รางวัลชนะเลศิ ปี 2553 
5. ผู้บริหารท่ีมีผลงานเป็นแบบอย่างได้โครงการเรื่องเล่า 
"บทเรียนความสําเร็จในการใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือจัด            
การการเรียนรู้" ปี 2553 

13. นายชูชาติ  ชอบชื่นชม 
     โรงเรียนสระแก้ว 
     สพม. เขต 7 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่ ปี 2550 (ขณะดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน      
วังน้ําเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว) 
2. รางวัลเกียรติยศ โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงงานคุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติ ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ปี 2553 
3. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2549 
4. ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ปี 2549 
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
14. นายมานพ  บุญประเสริฐ 
   โรงเรียนบ้านในถุ้ง 
   สพป. นครศรีธรรมราช  
   เขต 4 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปีการศึกษา 2553 
2. สถานศึกษาท่ีมีผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น ปีการศึกษา 2552 
3. คู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ ปีการศึกษา 2553 

15. นายผดุง  สุริยะ 
   โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน    
   (ราษฎรบํารุง) 
   สพป. ตาก เขต 2 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปี 2548 
2. รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2550 ระดับประเทศ 
3. รางวัลเข็มทองคํา "ครุสภาสดุดี" ปีการศึกษา 2552 

16. นายสุพจน์  เบญจามฤต 
     โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" 
      จังหวัดระยอง   
     สพม. เขต 18 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2539 
2. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจําปี 2551 รางวัลระดับ
เหรียญทอง ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
3. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจําปี 2552 รางวัลระดับ
เหรียญทอง ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

17. นางรัตนาภรณ์  แปงทอง 
     โรงเรียนจอมทอง 
     สพม. เขต 34 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
1. สถานศึกษาท่ีมีผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น ปี 2553 
2. ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนในฝันปี 2552 
3. คนดีศรีแผ่นดิน ปี 2552 
 

18. นายเกษม  สดงาม 
     โรงเรียนสตรวีิทยา 2  
     ในพระราชูปถัมภ์ 
     สมเด็จพระศรีนครินทรา   
     บรมราชชนน ี
     สพม. เขต 2 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
1. "TO Be Number One Teen Aerobics & Dancercise 
Thailand Championship 2008 - 2009" รุ่น Teenage ปี 2551 
2. รางวัลชนะเลิศ การประกวดดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประเภท Senior Division 
ครั้งท่ี 4 ปี 2551 
3. เหรียญทองยอดเยี่ยม วงโยธวาทิต ประเภท Open 



-50- 

 
 

 

ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
"World marching Band Competition 2009" 
Champion กรุงกัวลาลัมเปอร์ ปี 2552 
4. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลประเภทชาย รุ่น
อายุ 18 ปี ปี 2551 "Sponsor Thailand Championship 2008" 
 

19. นายปรเมษฐ์  สีหะวงศ์ 
     โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
     สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2550 
2. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ               
ปีการศึกษา 2552 
3. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม รางวัลระดับเหรียญทอง            
ปีการศึกษา 2553 
 

20. นายธวัชชัย  จันดี 
     โรงเรียนม่วงสามสิบ  
     (อํานวยปัญญา)      
   สพป. อุบลราชธานี เขต 1 

2555 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
1. การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การท่ีมุ่งสู่คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนระดับประถมศึกษาด้วยกระบวนการเทียบเคียง
สมรรถนะ (Benchmarking) 
2. รายงานผลการประเมินโครงการยิ้มไหว้ ทักทาย มารยาท
ไทยสู่มารยาทสากล โรงเรียนม่วงสามสิบ (อํานวยปัญญา)   
ปีการศึกษา 2553 
 

21. นายนิยม  บุญญานาม 
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาม 
      สพม. เขต 18 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
1. ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน 
2. สถานศึกษาแบบอย่างการจดักระบวนการเรยีนการสอนและ
การบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2552 
 3. โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช ท่ีได้รับรางวัล
พระราชทานรางวัล (สถานศึกษาได้รับ) ปี 2554 

22. นายสําเริง  กุจิรพันธ์ 
      โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
      สพป. นครปฐม เขต 1 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
1. รางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา 2551 
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
2. รางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจําปีการศึกษา 2552 
3. รางวัลสถานศึกษาท่ีมีผลการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2552 
 

23. นายสมยศ  ผลอินทร์    
      โรงเรียนคุระบุรี  
      สพป. พังงา 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
1. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจําปี 2550  
2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552”  
3. รางวัลเกียรติคุณ ชั้นประถมศึกษา ระดับประเทศการประกวด      
สวดมนต์หมู่ฯ ทํานองสรภัญญะ งานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจํา ปี 2554  
4. ผู้ดํารงอยู่ในคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม 
สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างท่ีดีภายใต้โครงการ
เมืองไทยเมืองคนดีของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ปี 2553 
 

24. นายสุโข  อนันตมงคลกุล  
     โรงเรียนบ้านกะปง  
     สพป. พังงา 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2549  
2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2553  
3. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2553 
 

25. นายสมยศ  แสงจันทร์
โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 
1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2545 
2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2550 
3. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปีการศึกษา 2553 
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
26. นายจิตดี  ทองเสน 
     โรงเรียนบ้านบางม่วง  
     สพป. พังงา 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 
1. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี 2551  
2. ต้นแบบโรงเรียนดีเด่นใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน ปี 2551  
3. เกียรติบัตรสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง ปี 2552 
 

27. นายธวัช  ศรีสว่าง  
     โรงเรียนสตรีอ่างทอง  
     สพม. เขต 5 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2552 
2. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ปี 2551  
3. ถ้วยรางวัลพระราชทานชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอล    
เสาเด่ียว ปี 2553 
 

28. นายฉลอง อําพันเรือง 
     โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท  
     สพป. อ่างทอง 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 
1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2549  
2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี 2550 
3. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2552 
 

29. นายใบบุญ บุญทน    
     โรงเรียนบ้านห้วยหว้า  
     สพป. ชัยภูมิ เขต 1 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 
1. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี 2551  
2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                  
ปีการศึกษา 2552 
3. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี 2553 
 

30. นายมานะ ครุธาโรจน์    
     โรงเรียนอนุบาลมณี   
     ราษฎร์คณาลัย  
     สพป. นครราชสีมา เขต 2 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 
1. ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนในฝัน ปี 2552  
2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
 ปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง ปี 2552”  

3. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ขนาดกลางระดับ 
ก่อนประถมศึกษา ปี 2553 

31. นายอภิรัตน์ เลาหะพันธ์  
     โรงเรียนบ้านทับช้าง  
     สพป. นครราชสีมา เขต 1 
 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 
1. ครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างของครูดีเด่น 
สาขาผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2549  
2. ครูดีศรีแผ่นดิน ปี 2550  
3. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ขนาดกลางระดับ 
ก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2550 

32. นางสาวสุพิทยา เตมียกะลิน   
     โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง    
     สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 
1. รางวัลยอดครูผู้ มี อุดมการณ์ “ตามรอยเกียรติยศครู         
ผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ปี  2554  
2. รางวัลโรงเรียนดีประจําตําบล ปี 2552 
3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน            
การสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปี 2552 

33. นายศิลปชัย ผลกล้า   
     โรงเรียนวิเชียรชม  
     สพป. สงขลา เขต 1 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 
1. รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” ประจําปี 2548 
2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจําปี 2550  
3. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
ขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา 2551 
4. รางวัลวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ชนะเลิศถ้วย
พระราชทาน ประจําปี 2552 

34. นายสิงห์โต แก้วกัลยา  
     โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี   
     สพป. ปทุมธานี เขต 1 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 
1. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น 1 ปี 2552  
2. ผู้บริหารดีเด่นรับรางวัลพระราชทานเข็มและนามาภิไธย         
ย่อ สธ. จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี 2543  
3. ข้าราชการพลเรือนดีเด่นครุฑทองคํา ปี 2545 

35. นายโกวิท ดนตรีเสนาะ  
     โรงเรียนภาชี  
    “สุนทรวิทยานุกูล”  

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ขนาดกลางปี 2552  
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
     สพม. เขต 3 2. ต้นแบบ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ปี 2552 

3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2553 

36. นายโพยม จันทร์น้อย     
     โรงเรียนบดินทรเดชา  
     (สิงห์ สิงหเสนี)  
     นนทบุรี สพม. เขต 3 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 
1. รางวัลประกวดวงโยธวาทิต Brass Theater ประเภท 
Senior Division รางวัลเหรียญทอง ปี 2554  
2. โรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา ปี 2550  
3. รางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาขนาดเล็กส่งเสริมคุณธรรม ดีเด่น 
ประจํากรุงเทพมหานครและปริมณฑล โครงการ ส่งเสริมการปลุก
กระแสและพัฒนาแหล่งเรียนรู้คุณธรรมในสถานศึกษา ปี 2549 
 

37. นายเฉลิมชัย แก้วมณีชัย 
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา  
     สพม. เขต 22 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 
1. รางวัลเกียรติยศ โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ยอดเยี่ยม 
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2550  
2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2551  
3. รางวัลเกียรติยศ โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศกิตติคุณ 
“ประโยชน์แห่งมหาชน” ปีการศึกษา 2551 

38. นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์    
     โรงเรียนบ้านดอยคํา  
     สพป. ลําพูน เขต ๑ 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา          
ปี 2553  
2. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม รางวัลเหรียญทอง ประจําปี 2552  
3. สถานศึกษาแบบอย่างการจุดกระบวนการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2553 
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รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการเช่ียวชาญ 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
 

ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
1. นายจิตรเสน  จุติมา  
   วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี    
    
 

2555 ผลงานทางวิชาการ  
1. การพัฒนารูปแบบการบริหารวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   
เ พ่ือการดํารงรักษาสภาพสถานศึกษา ท่ีไ ด้รับรางวั ล
พระราชทานระดับอาชีวศึกษา 
2. มนุษย์สัมพันธ์ในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3. รายงานการพัฒนาหนังสือมนุษย์สัมพันธ์ในการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

2. นายไกรสีห์  ชัยพรหม 
   วิทยาลัยเกษตรและ  
   เทคโนโลยีเชียงใหม่ 
 

2554 ผลงานทางวิชาการ  
1. รางวัลองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อกท.) หน่วยดีเด่นระดับชาติ ปีการศึกษา 2553 
2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2552 (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่) 
3. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2550 (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่) 
4. รางวัลโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับประเทศ 
ประจําปี 2553 (ประเภทท่ี 8) 
5. รางวัลโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับประเทศ 
ประจําปี 2551 (ประเภทท่ี 4) 
6. รางวัลคุรุสภาเข็มทองคํา “คุรุสภาสดุดี” ประจําปี 2553 

3. นางจุรี  ทัพวงษ์ 
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
     
 

2555 
 

ผลงานทางวิชาการ    
1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
2. แนวทางการบริหารสถานศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)   
โดยใช้หลักดุลยภาพแห่งความสําเร็จ (Balanced Scorecard) 
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
4. นางสาวอินดา  แตงอ่อน 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 
 

2555 ผลงานทางวิชาการ    
1. รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูท่ีเน้นการใช้
แหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการ เพ่ือส่งเสริมทักษะหลักตาม
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้
เครือข่ายการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครปฐม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5. นายจักรพงษ์  ญาณวีรศักด์ิ 
    วิทยาลยัเทคนิคสุราษฎร์ธาน ี
 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา 2552 
2. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา 2549 
3. รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวตักรรม ประจําปี 2552 
4. รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับชาติ 
ประจําปี 2551 (ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการประกอบอาชีพ) 

6. นายอดุลชัย  โคตะวีระ  
   วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา 2547 
(วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์)  
2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา 2553 
(วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด)  
3. การประกวดสุดยอดคนพันธ์อา ระดับชาติ ประจําปี 2551 
 

7. นายชาติชาย เกตุพรหม  
   วิทยาลัยเกษตรและ  
   เทคโนโลยีมหาสารคาม 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์   
1. รางวัลโครงการชีววิ ถีชีวิตเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่ งยืน
ระดับประเทศ ประจําปี 2553 (ประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 3    
และประเภทท่ี 7)  
2. รางวัลโครงการชีววิถีชีวิตเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระดับประเทศ ประจําปี 2552 (ประเภทท่ี 4 และประเภทท่ี 8) 
3. รางวัลโครงการชีววิถีชีวิตเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระดับประเทศ ประจําปี 2551 (ประเภทท่ี 1)  
4. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา 2551 
(วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม) 
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
8. นายมงคลชัย สมอุดร 
   วิทยาลัยเกษตรและ 
   เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา 2549 
2. รางวัลโครงการชีววิถีชีวิตเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระดับประเทศ ประจําปี 2552 (ประเภทท่ี 5)  
3. รางวัลโครงการชีววิถีชีวิตเพ่ือการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนระดับประเทศ ประจําปี 2551 (ประเภทท่ี 5) 

9. นายศักดา ขาวเกลี้ยง 
   วิทยาลัยเทคนิคตราด 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 
1. รางวัลชนะเลิศ ประเภท 5 สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญา
สร้างสรรค์เศรษฐกิจ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2553 (เครื่องแยกเนื้อ             
ลูกสํารอง Winch 01)  
2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพ่ือประกอบอาชีพ            
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจําปี
การศึกษา 2551 (เครื่องแยกเนื้อลูกสํารอง)  
3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Cement and Concrete 
Innovation ครั้งท่ี 3 ระดับประเทศ ประจําปี 2551              
(ผนังผิวโมเสกกะลามะพร้าว) 

10. นายวิสุทธิ์ ชินนาพันธ์  
     วิทยาลัยเทคนิคลําปาง 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา 2553 
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย)  
2. รางวัลการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ประจําปี 2553 
3. รางวัลการแข่งขันสมรรถนะด้านเทคนิคระดับประเทศ 
อาชีวศึกษา-อีซูซุ ปีการศึกษา 2553 

11. นายวัชรินทร์ ศิริพานิช    
     วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 
1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา อาชีวศึกษา 
ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2553 (วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ)  
2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา อาชีวศึกษา
ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2547 (วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์)  
3. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 
(วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด) 
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
12. นายวีระเดช เหลืองหิรัญ    
     วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 

2555 ผลงานทางวิชาการ  
1. การวิจัยการศึกษารูปแบบการบริหารงานท่ีพึงประสงค์ของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
เอกสารประกอบ 
     - เอกสารอ้างอิงประกอบผลงานการวิจัย การวิจัย
การศึกษารูปแบบ การบริหารงานท่ีพึงประสงค์ของวิทยาลัย        
เทคนิคนครสวรรค์  
2. การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
เอกสารประกอบ 
     - เอกสารอ้างอิงประกอบผลงานการบริหารงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จํานวน 3 เล่ม 

13. นายอัครวงศ์  
                บารมีธนเศรษฐ์  
     วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 
1. รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ 
ระดับชาติ ประจําปี 2553   
2. รางวัลสุดยอดส้วมระดับประเทศรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปี 2551  
3. ถ้วยรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา 2550 
(วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท)  
4. ถ้วยรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา 2550 
(วิทยาลัยการอาชีพหันคา) 

14. นายสินเธาว์ ชัยสวัสด์ิ  
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

2554 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 
1. รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ประเภทสมาคม 
องค์กร มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานท่ีทําคุณประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา ประจําปีการศึกษา 2552   
2. รางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้าน
องค์กรท่ีส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ระดับประเทศ             
ปี พ.ศ. 2553   
3. รางวัลการจัดสถานท่ีเรียนรู้ เทคโนโลยี เฉพาะทาง 
(ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Super Learning) ระดับ
เหรียญทอง ปี พ.ศ. 2553  
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ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
4. รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ 
ปี พ.ศ. 2551 (ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูป ชุดกันฝน Three Angel)   
5. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา 2549 
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รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการเช่ียวชาญ 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
1. นายชัยกิจ  อนันตนิรัติศัย 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ 
การศึกษาตรัง 
 

2554 ผลงานทางวิชาการ    
1. รายงานการวิจัยและพัฒนารปูแบบการจดักระบวนการเรียนรู้
เพ่ือลดต้นทุนการทํานาด้วยเครือข่าย โรงเรียนชาวนาจังหวัด
นครสวรรค์ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
2. แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือลดต้นทุนการทํานา 
ด้วยเครือข่ายโรงเรียนชาวนา จังหวัดนครสวรรค์ สําหรับ
วิทยากรประจํากลุ่ม (Facilitator) 
3. แนวทางการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ท้องถ่ินด้วยภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดนครสวรรค์ 
 

2. นางนลิน  เรืองบุตร 
    ศูนย์การศึกษานอกระบบ    
   และการศึกษาตามอัธยาศัย     
    อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
   สํานักงาน กศน. 

2555 ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์  
1. วิทยากรแกนนํายุวกาชาดดีเด่นปี พ.ศ. 2553 
2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปี พ.ศ. 2552 
3. คุรุสดุดี 
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รายช่ือข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเช่ียวชาญ 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ/สาขา ผลงานทางวิชาการ 
1. นายอรรถพล  ตรึกตรอง   
   สพป. ขอนแก่น เขต 5  
   จังหวัดขอนแก่น 

2555 ผลงานทางวิชาการ    
1. กระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแบบฉลาดวางแผน (SMART Planning) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
2. การพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สู่กระบวนการจัด        
การเรียนรู้แบบเปิด (Open Approach) 
 

2. นายพงษ์พิศาล  ชินสําราญ 
    สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 
    จังหวัดปราจีนบุรี  

2555 ผลงานทางวิชาการ  
1. รายงานการวิจัย เรื่องความคาดหวังในการพัฒนาเขตพ้ืนท่ี               
การศึกษา รูปแบบ ESA 42 Model (ตัวช่วย 4 สมอง 2 เง่ือนไข) 
ของผู้บริหารและครู เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  
2.  แนวทางการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษารูปแบบ ESA                
42 Model (ตัวช่วย 4 สมอง 2 เง่ือนไข) 
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รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ   

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ช่ือ/สถานศึกษา ปีท่ีอนุมัติ ผลงานทางวิชาการ 
1. นายสมหวัง  บุญสิทธิ ์

สพป.ขอนแก่น เขต 1 
 

2554 
 

ผลงานทางวิชาการ    
1. งานวิจัยและพัฒนา รูปแบบการพัฒนาครูท้ังโรงเรียนแบบ
มีส่วนร่วมโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน 
เอกสารประกอบ 
     - คู่มือดําเนินการ การพัฒนาครูท้ังโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม
โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน 
2 .  การพัฒนาสมรรถนะของครู สายงานการสอน สั งกัด               
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1  
3. รายงานการประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


