
การรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาตขิึ้นไป จํานวน ๗๙ รางวัล 
 
 
 นางศิริพร กิจเก้ือกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าตามที่ ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือ             
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ ทุกตําแหน่ง ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.                  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยกําหนดคุณสมบัติว่าผู้ขอรับการประเมินต้องมีผลงาน
ดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งเป็นผลงานดีเด่นที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ทั้งน้ี รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปดังกล่าวต้องเป็นรางวัลที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง 
 ส่ วนร าชการ ต่ า ง  ๆ  ไ ด้ เ สนอรา ง วั ล ใ ห้  ก .ค .ศ .  พิ จ า รณา เ ป็น ร า ง วั ลสู ง สุ ด ร ะ ดับชา ติ                   
จํานวน ๑๘๗ รางวัล ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๘๗ รางวัล สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ๓๖ รางวัล สํานักงาน กศน. ๖๑ รางวัล และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๓ รางวัล  
ซึ่งสํานักงาน ก.ค.ศ. ได้ดําเนินการวิเคราะห์ตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กําหนดไว้ ๔ ข้อ คือ ๑) ส่วนราชการ
ระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้ให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการกําหนดหลักเกณฑ์ในการให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการ
ประเมิน หรือเป็นรางวัลที่หน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศเป็นผู้ให้รางวัล  ๒) ส่วนราชการ/
หน่วยงานที่ให้รางวัลดําเนินการอย่างต่อเน่ือง  ๓) มีหลักเกณฑ์การให้รางวัล กระบวนการประเมิน วิธีการและ
ตัวช้ีวัดที่ชัดเจน และ ๔) ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานจนเป็นที่ประจักษ์และมีหลักฐานชัดเจน  
 สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้วิเคราะห์ข้อมูลตามองค์ประกอบดังกล่าวและได้เสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ
เพ่ือพิจารณารับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปพิจารณาผลงานเทียบเคียง และพิจารณาคุณสมบัติของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพิจารณา และเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเก่ียวกับการพัฒนานโยบายและ 
ระบบบริหารงานบุคคล ซึ่งทําการแทน ก.ค.ศ. โดยมี นายอภิชาติ จีระวุฒิ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
ดังน้ี 
 กรณีรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จํานวน ๗๙ รางวัล ได้แก่ 
 ๑. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
 ๒. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง“สถานศึกษาพอเพียง”  
 ๓. รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เน่ืองในวันภาษาไทย
แห่งชาติ   
 ๔. รางวัลชนะเลิศวิจัยระดับยอดเย่ียม โครงการประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ 
 ๕. รางวัลเหรียญทองระดับประเทศการแข่งขันละครภาษาอังกฤษ   
 ๖. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ    
 ๗.  รางวัลชนะเลิศ ศึกษานิเทศก์ต้นแบบ  (MASTER SUPERVISORS)   
 ๘.  รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาระดับชาติ  
 ๙. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ   
 ๑๐. รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับ “หนูน้อยเจ้าเวหาทีวีไทย : 
Young pilot TV Thai” ระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   
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 ๑๑.  รางวัลชนะเลิศโครงการดําเนินการคัดเลือกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีการบริหารจัดการดีเด่น   
 ๑๒.  สถานศึกษาระดับดีเด่นด้านการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 ๑๓. รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีชนะเลิศ
โครงการพ่ีนําน้องรักษ์นํ้า ตามแนวพระราชดําริ   
 ๑๔. รางวัลห้องสมุดดีเด่น  
 ๑๕. รางวัลชนะเลิศ การประกวดเพลงบอกเยาวชนโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า                   
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี   
 ๑๖. รางวัลชนะเลิศสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ ระดับประเทศ โล่รางวัลสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๑๗. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เน่ืองในวันระพี ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา   
 ๑๘. โครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย: ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี  
          ๑๘.๑) รางวัลที่ ๑ ประกวดมารยาทไทย   
           ๑๘.๒) รางวัลที่ ๑ การแข่งขันอ่านฟังเสียง   
 ๑๙. รางวัลที่ ๑  โครงงานคณิตศาสตร์ 
 ๒๐. รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ   
 ๒๑. รางวัลที่ ๑ ระดับประเทศการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)   
 ๒๒. รางวัลที่ชนะเลิศโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Conpetion : YSC)   
 ๒๓. รางวัลชนะเลิศการประกวด กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – SCG   
 ๒๔. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองหรือเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ   
 ๒๕. ผู้ให้การสนับสนุนยุวกาชาดดีเด่น  
 ๒๖. วัฒนคุณาธร   
 ๒๗. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันภาษาจีน เพชรยอดมงกุฎ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   
 ๒๘. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลระดับดีเย่ียมเหรียญทอง  
 ๒๙. รางวัลชนะเลิศ “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่”  
 ๓๐.  รางวัลชนะเลิศ การประกวดต้นกล้าพลังงาน “นวัตกรรมพลังงานเพ่ือโลกเขียว” ระดับประเทศ (Energy 
Innovation For Green Globe) 
 ๓๑.  รางวัลอันดับ ๑ การแข่งขัน Soichiro Honda Cup ประเภท New Challenge   
 ๓๒.  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะนักศึกษา (T-TEP) T-TEP Student Skill Contest   
 ๓๓.  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET) หรือ NT สูงกว่าระดับประเทศ   
 ๓๔.  รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมการจัดการศึกษาแห่งชาติ (Best Practices) (รางวัลนวัตกรรม
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ)   
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 ๓๕. รางวัลยอดเยี่ยมสุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทน (Thailand Go Green) ถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
 ๓๖.  รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยเท้าพ่อ...กับฮอนด้า”   
 ๓๗.  รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตอบคําถามในหนังสือสารานุกรมไทย สําหรับเยาวชนแห่งชาติ
ระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   
 ๓๘.  รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย เพ่ือค้นหาอัจฉริยภาพ
ทางด้านคณิตศาสตร์ (Thailand Mathematics Contest) (การแข่งขันในรอบพิเศษ)   
 ๓๙.  รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม   
 ๔๐.  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประเทศไทย (WRO : World Robot Olympaid)   
 ๔๑.  รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ    
 ๔๒.   รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ   
 ๔๓.  รางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้นเพ่ือการเรียนการสอน  
 ๔๔.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน   
 ๔๕.  รางวัลบัณณาสสมโภช (Princess Jubilee Award)   
 ๔๖.  รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย  
 ๔๗.  รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น   
 ๔๘.  รางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   
 ๔๙.  ครูต้นแบบ   
 ๕๐.  การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรโ์อลิมปิกระหว่างประเทศ   
 ๕๑.  รางวัลต้นแบบสภานักเรียน      
 ๕๒.  รางวัลการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)   
                  ๕๒.๑)  หน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยดีเด่นระดับชาติ   
                 ๕๒.๒)  สมาชิกองค์การวิชาชีพดีเด่นระดับชาติ   
                 ๕๒.๓)  การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน   
                 ๕๒.๔)  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ   
 ๕๓.  รางวัลองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.)   
                    ๕๓.๑)  สมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยดีเด่น ระดับชาติ   
                  ๕๓.๒)  การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ   
                  ๕๓.๓)  การสมัมนาผลงานทางวิชาการของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับชาติ   
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 ๕๔.  รางวัลชนะเลิศโล่รางวัลพระราชทาน ภปร. การประกวดโคมแขวน 
                  - ประเภทดอกไม้สด   
                  - ประเภทสิ่งประดิษฐ์   
 ๕๕. รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายวันประมงแห่งชาติ  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า           
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
 ๕๖.  รางวัลยอดเย่ียมประกวดภาพถ่ายอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   
 ๕๗.  รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการ "เย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ"   
 ๕๘.  รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานนวัตกรรม ระดับประเทศ   
 ๕๙. ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย 
 ๖๐. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเพ่ือสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงาน                   
วิศวกรรมโยธา  
 ๖๑. รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Eco Challenge (ออกแบบ สร้าง และพัฒนายานยนต์ เพ่ือประหยัด 
พลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)                  
  ๖๒. รางวัลที่ ๑ นวัตกรรมแห่งประเทศไทย 
 ๖๓.  International Exhibition of Inventions of Geneva  
 ๖๔.  รางวัลชนะเลิศสูงสุดการประกวดออกแบบผ้า Chaina World Fashion Design Contest  
 ๖๕.  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน TOA The King of Wood  
 ๖๖.  รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาทางด้านมิติสําหรับนักเรียน นักศึกษา                     
ระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ  
 ๖๗. รางวัลชนะเลิศโครงการความร่วมมือในการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ 
(ภายใต้โครงการฝ้ายทอใจ)   
 ๖๘.  ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้   
 ๖๙.  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"   
 ๗๐.  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดดีเด่น ระดับประเทศ   
 ๗๑. การคัดเลือกภาคีเครือข่าย/ศูนย์การเรียนชุมชนที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ระดับประเทศท่ีได้รับรางวัลที่ ๑ ระดับประเทศ ประเภทศูนย์การเรียนชุมชน หรือ 
กศน.ตําบล/แขวง                      
 ๗๒.  รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยฟุตซอล   
 ๗๓. รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีมัธยมศึกษา ระดับประเทศ   
 ๗๔.  รางวัลเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดในงาน 
International Exhibition for Young Inventors (IEYI)   
 ๗๕.  งานประกวดโครงการแกะสลักผลไม้ผสานงาน ใบตอง และดอกไม้สดรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จ                
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   
 ๗๖.  รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Shell Eco Marathon Asia   



 
-๕- 

 
 ๗๗. รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ (Honor Awards) งานประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ  
 ๗๘. Seoul International Invention Fair (SIIF) (รางวัลเหรียญทองการประกวดและจัดแสดงนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์) 
 ๗๙. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเย่ียม (Invention Award) 
 กรณีรับรองสายงานเพิ่มเติม สําหรับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ี ก.ค.ศ.รับรองไปแล้ว ได้แก่ 
 ๑. รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบันและหน่วยงานท่ีทํา
คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รับรองสายงานบริหารสถานศึกษา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา
เพ่ิมเติม 
 ๒. รางวัลสุดยอดส้วมระดับประเทศ “รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ของกระทรวงสาธารณสุข” รับรอง                 
สายงานบริหารสถานศึกษา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาเพ่ิมเติม 
 กรณีรับรองส่วนราชการเพ่ิมเติม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สําหรับรางวัลสูงสุด
ระดับชาติขึ้นไปท่ี ก.ค.ศ.รับรองไปแล้ว ได้แก่ 
 ๑. รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” 
 ๒. โครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม (รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑) 
     เลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่ารางวัลที่ ก.ค.ศ. ได้รับรองแล้ว สํานักงาน ก.ค.ศ. จะนําไปใช้
ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีส่วนราชการเสนอรายช่ือมาให้ 
ก.ค.ศ. พิจารณา จํานวน ๑,๗๘๕ ราย ซึ่งขณะน้ีได้พิจารณาคุณสมบัติฯ ไปแล้ว จํานวน ๓๙๐ ราย เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติเข้ารับการประเมิน จํานวน  ๘๐  ราย  (สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
จํานวน ๗๑ ราย และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน ๙ ราย)  โดยกรรมการจะต้องไป
ประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานอีกครั ้งหนึ่ง ซึ่งสํานักงาน ก .ค .ศ . ได้เสนอ อ .ก .ค .ศ .วิสามัญเกี่ยวกับ               
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ทําการแทน ก.ค .ศ .) พิจารณา และจะประกาศ
รายช่ือและผลงานลงเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ค.ศ. (www.otepc.go.th)  เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติ
และผลงานดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน ส่วนคําขอที่เหลืออยู่ จํานวน ๑,๓๙๕ ราย
สํานักงาน ก.ค .ศ . ได้เร่งดําเนินการวิเคราะห์คุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                   
ที่ส่วนราชการต่าง ๆ เสนอมา และเสนอให้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจฯ พิจารณาทุกเดือน ซึ่งต้องใช้                   
ระยะเวลานานพอสมควร เน่ืองจากมีผู้ขอรับการประเมินที่อยู่ระหว่างการพิจารณามีจํานวนมาก  
 สําหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการน้ัน สํานักงาน ก.ค.ศ. จะได้เร่งดําเนินการพิจารณาให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  

 
            

 
 
 

 


